Totemové poznávání

MAĎARSKO
termální lázně Bükfürdo, Budapešť, Šoproň, údolí Wachau

11.–14. 4. 2019

Pojeďte s námi na relaxačně poznávací zájezd do Maďarska! Čeká vás koupání
v lázních Bükfürdo, celodenní poznávání Budapešti s možností ochutnat místní vína
a pochutiny, uvidíte také nejkrásnější středověké maďarské město Šoproň a na cestě
zpátky se můžete plavit po Dunaji skrze říční údolí Wachau.
Cena: 4500 Kč při platbě do 15. 3. 2019, poté 4700 Kč,
v ceně je ubytování se snídaní v hotelu***, pobytová taxa, doprava
klimatizovaným busem, průvodce a zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje cestovní pojištění a vstupy: lázně Bükfürdo 3500 HUF (celodenní vstup), ochutnávka
vín s večeří v Büku 19 €, plavba lodí po Dunaji (trasa Krems – Spritz) 18 €,
Matyášův chrám 1800 HUF (1200 HUF senioři nad 60 let).
Pozn.: Storno poplatek činí 80% z ceny zájezdu při odhlášení v posledních 14 dnech před odjezdem.
Nebo je možné zajistit za sebe náhradníka.

Informační schůzka k zájezdu proběhne 28. 2. 2019 od 15:00 hod. v TOTEMu Bolevec.
Představení průvodkyně a programu zájezdu, platba v hotovosti nebo podklady pro bezhotovostní
platbu, prostor pro dotazy a upřesnění informací (zájem o večeři s ochutnávkou nebo o plavbu).

Po informační schůzce rezervace a platby přijímá:
Mgr. Veronika Máslová, tel.: 736 489 754, email: maslova@totemplzen.cz

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách. Příjezd do Büku a relaxace v nedalekých
vyhlášených lázních Bükfürdo, které patří k nejoblíbenějším v celém Maďarsku.
Lázeňský komplex se rozléhá na ploše 14 hektarů a pokrývá ho i park se stromy. Celé
lázně tvoří 34 bazénů s rozlohou více než pět tisíc metrů čtverečních vodní plochy,
pro návštěvníky jsou k dispozici léčivé lázně, koupaliště a zážitkové lázně i restaurace.
Ubytování a nocleh v hotelu v Büku.
2. den: Celodenní výlet do Budapešti, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska.
Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: Buda, hradní čtvrť
(Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský
habsburský palác). Pešť, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy.
Návrat na hotel v Büku pro zájemce posezení s živou hudbou v nedalekém tradičním
maďarském prostředí v místní Czárdě s ochutnávkou vína a večeří v maďarském stylu.
3. den: Dopoledne prohlídka historického města Šoproň. Nejkrásnější středověké
maďarské město, které svým půvabem i gotickou a barokní architekturou připomíná
Český Krumlov. Již od antiky je Šoproň křižovatkou cest mezi Vídní a Budapeští. Přejezd
do Rakouska do města Krems, kde nastoupíme na výletní loď po Dunaji a poplujeme až
do města Spritz. Plavba jedním z nejkrásnějších evropských říčních údolí – Wachau
(UNESCO). Odjezd do ČR.
4. den: Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

Zájezd je organizován ve spolupráci s CK Cestovka Pohoda s.r.o., U Černé věže 26,
370 01 České Budějovice, tel.: 385 310 813, www.cestovkapohoda.cz.

