
 
Vás zve ve spolupráci  
s našimi partnery:   
 

TOP EXPO CZ, s.r.o., Praha 2, Belgická 38, sekretariat@top-expo.cz, +420 222 222 936, +420 725 405 055 

na setkání odborníků u příležitosti významné konference 

 

 

 

 

ITINERÁŘ CESTY s doprovodným programem: 
 
 

14. 6. 2011 (ÚTERÝ) Vlakem EUROCITY  

z Prahy hl. nádraží, odjezd 15.39  EC 175 Jan Jesenius, večeře 

ve vlaku s možností využití dalšího cateringu; příjezd do Budapešti 
ve 22.35 h, transfer z nádraží, ubytování ve 4* hotelu v centru 

města.  

 
 
 

15. 6. 2011 (STŘEDA)    

 SKUPINA A: IV. Central European Gas Congress  

 SKUPINA B: Budapešť historická 
V 10.00 h se sejdeme v recepci hotelu a vydáme se na pěší 
prohlídku historickým centrem města s česky hovořícím 

průvodcem. Navštívíme budapešťské mosty, Andrássyho út: 1,5 
km dlouhou ulici s převážně neo-renesančními a neo-barokními 
budovami. Uvidíme pochopitelně i největší a nejkrásnější 
maďarskou budovu: Parlament na břehu Dunaje.  

Večeře v typické restauraci s ochutnávkou místních 

specialit. 

 

 

16. 6. 2011 (ČTVRTEK)  
 SKUPINA A: Jednání s obchodními partnery       
 SKUPINA B: Termální lázně Gellért  

V 10.00 h se přihlášení sejdou v recepci hotelu k odjezdu do 
nejkrásnějších a nejelegantnějších lázní vybudovaných na počátku 

20. století, termálních lázní Gellért. Disponují třinácti termálními 
koupelemi, některé z nich jsou pouze pro ženy, jiné pro muže, 
všichni se ale mohou setkat v hlavním bazénu nebo ve venkovním 
bazénu s umělým vlnobitím. Složení termální vody příznivě působí 
a léčí problémy s artritidou, cirkulací krve, klouby, páteří, a další.    
 

 Fakultativně pro obě skupiny:  

Plavba na Dunaji s večeří, vínem a tradiční hudbou 
V 18.30 h se sejdeme k nalodění se k večerní plavbě po Dunaji, 
abychom si vychutnali typickou maďarskou večeři s vínem a živou 
maďarskou hudbou. Zájemci si mohou objednat místo i pro své 
obchodní partnery. Doprava na místo nalodění i do hotelu 

individuálně (cena taxi z přístaviště na hotel cca 10 €). 
 
 
 

17. 6. 2011 (PÁTEK)  
Po snídani check out v 9.30 h, transfer na nádraží. Odjezd z Budapešti 11.25 h vlakem EC 272 Jaroslav 
Hašek, oběd ve vlaku s možností dalšího cateringu. Příjezd do Prahy v 18.19 h.  
 

Jsme potěšeni, že využíváte služeb naší společnosti. 
 

43. International Gas Conference &  

IV. Central European Gas Congress 
BUDAPEST 14. – 17. 6. 2011 
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