
  

 
Termín: 2022/2023            Číslo zájezdu: 8503                              Cena: 2 900,- Kč 
 

BUDAPEŠŤ - PERLA NA DUNAJI 
 
1. DEN: GELLÉRT, BUDAPEŠŤ - BUDÍN 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Dopoledne přijedeme do Budapešti a na úvod se 
vypravíme na obranný vrch Gellért s působivou Citadelou a panoramatickou vyhlídkou na nejstarší části města: Budu a 
Pešť. Poté nás čeká prohlídka západní části města - Budína. Uvidíme paláce Hradního vrchu (Národní galerie, 
Královský palác, sídlo prezidenta Sándorův palác), rázovité uličky s náměstím sv. Trojice, Matyášův kostel, působivý 
neorománský památník Rybářská bašta s půvabným výhledem na východní část města Pešť či kontroverzní budovu 
hotelu Hilton. Odpoledne nás autobus převeze do centra Pešti, kde se projdeme po známé třídě Váci utca, náměstí 
Vigadó, Židovskou čtvrtí s Velkou synagogou, k pozůstatkům římského amfiteátru Contra-Aquinka a zkusíme vyšetřit i 
čas na nejznámější budapešťskou tržnici Vásárcsarnok plnou maďarských kulinářských specialit. Poté odjedeme na 
ubytování. 

 
2. DEN: BUDAPEŠŤ - PEŠŤ 

Po snídani vyrazíme do severní části Pešti - budeme procházet čtvrtí kolem impozantní budovy Parlamentu postavené 
v romantizujícím stylu, dále nás čeká bazilika sv. Štěpána, Státní opera či Rooselveltovo náměstí. Kolem poledne 
přejedeme autobusem do čtvrti Városliget na Náměstí hrdinů - monumentální prostranství s Památníkem milénia a 
významnými stavbami - Dům umění, Vyjdahunyadský hrad, Jácká kaple a další. Závěrečný program zvolíme dle zájmu 
školy - koupání v největším evropském lázeňském komplexu Széchenyi, návštěva Muzea krásných umění (Raffael, 
Picasso, Brueghel, Leonardo da Vinci, Dürer, Cranach a další), secesní zoologická zahrada, zábavní park Vidámpark 
nebo návštěva Tropicária - největšího mořského akvária střední Evropy. Odpoledne odjedeme zpět do České republiky. 
Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích 

- služba průvodce po celou dobu zájezdu  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 7 000 HUF (cca 10 HUF = 1 Kč) pro studenty do 18 let 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 

Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 

 


