Cestovní kancelář Inter Zbiroh tel. : 371 784 918, e-mail : ck.@interzbiroh.cz nabízí zájezd :

Maďarsko je čtvrtou turisticky nejatraktivnější zemí Evropy - Balaton největší sladkovodní jezero ve střední
a západní Evropě, ozdravné termální prameny a lázně, obrovské zásoby léčivých minerálních vod, v neposlední řadě
světoznámá kuchyně a další gurmánské požitky v podobě různých uzenářských výrobků a vyhlášených nápojů z vinné
révy. Dvoumiliónová maďarská metropole je pro svoji výstavnost a bohatství kulturních památek často zvána Paříží
východu. Kdo má rád Prahu, jistě ocení i historické krásy Budapešti, která se má rovněž čím chlubit a objevit všechny
její pamětihodnosti a skvosty vydá na několikadenní program. Budapešť nese známky habsburské vlády, Ostřihom
a Vyšehrad slávu maďarských králů, Svatý Ondřej je oslavou lidové maďarské kultury, Ráb město baroka.

Termín : 2. - 4. října 2020
Odjezd : 1. den v 04,00 hodiny z Volduch
Návrat : 3. den do půlnoci
Cena zájezdu : 3.990,- Kč
Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací, 2x dvoulůžkové ubytování v ***hotelu, 2x polopenze,
průvodce, kompletní „ Cestovní pojištění “, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:
1. den: Odjezd z Volduch v 04,00 hodiny. Cesta přes Slovensko do Maďarska. V poledne příjezd do církevního a historického maďarského
města ESZTERGOM ( Ostřihom ), které leží u řeky Dunaj. Narodil
se zde první maďarský král Štěpán, který tu založil arcibiskupství a
nechal postavit baziliku. Nejvýznamnější památkou města je korunovační katedrála sv. Štěpána. Nachází se na Hradním vrchu a byla
postavena v místech staršího kostela v roce 1822. Je největším kostelem v Maďarsku. V interiéru je renesanční kaple a klenotnice, ve
které je nejcennější církevní sbírka v Maďarsku. Přejezd kolem
Dunajského ohybu do malého městečka VISEGRÁD ( Vyšehrad ),
které již podvakrát vešlo do středoevropských dějin. V roce 1335
sem maďarský král pozval významné vládce střední Evropy. Výsledkem bylo politické posílení maďarského, českého a polského
království proti rakouským vévodům. Nádherná expozice voskových figurín na hradě Vám předvede, jak tato schůzka asi probíhala. Moderní dějiny si vzali ze 14. století příklad a v roce 1991 se zde
sešli představitelé Maďarska, Polska Československa, aby se dohodli na založení „Visegrádské trojky“ – politicko-ekonomická spolupráce těchto zemí. Přejezd do BUDAPEŠTI na ubytování v hotelu.
Večeře a nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme pro Maďarsko tradiční secesní tržnici,
kde nahlédneme pod pokličku maďarské kuchyně a výhodně zakoupíme místní speciality. Po tržnici se budeme věnovat pamětihodnostem královské čtvrti BUDA. Hradní vrch, kde na nás budou čekat mnohá romantická zákoutí se symboly Budy – Královský palác,
Rybářská bašta, Matyášův chrám, řada muzeí. Pro zájemce možnost
individuálního koupání v termálních lázních. Návrat do hotelu na
večeři a nocleh.
3. den: Snídaně. Pro zájemce možnost individuálního koupání v termálních lázních. Krátký přejezd do města
SZENTENDRE (Svatý Ondřej) - prohlídka města, které je centrem turistického ruchu zejména pro řadu podivuhodných památek, barokních staveb a historicky přitažlivých budov. Odtud plavba lodí po Dunaji – Dunajským ohybem ze Szentendre do Budapešti. Návštěva pamětihodností PEŠTI. Bazilika Sv. Štěpána, Velká
synagoga, Náměstí hrdinů. S Budapeští se rozloučíme krásnou vyhlídkou na město z vrchu Gellért s Citadelou
a sochou svobody. V 17,00 hodin odjezd zpět do ČR. Návrat do Volduch do půlnoci.
Během cesty je možné zakoupit si v autokaru nápoje za Kč ( pivo, limo, čaj, káva ).

Hotel s polopenzí

