
    Cyklus: Cesty za historickou i soudobou architekturou

VÍDEŇ – BUDAPEŠŤ 9/2009

  ITINERÁŘ  7. – 12. ZÁŘÍ 2009

PRETOUR: MĚSTEČKO BADEN (5. a 6. září)
5. září (Sobota)  Baden. 
Baden  je  lázeňské  městečko  poblíž  Vídně,  obklopené   lesy  a
vinicemi,  jeho  sirnaté  minerální  prameny  byly  dobře  známé  už
starým  Římanům.  Vlastní  dopravou  přijedeme  do  penziónu
Helenental, očekáváni budete od 15:00. Ubytujeme se, posvačíme
a  uděláme  si  krátkou  procházku  po  městě,  navštívíme náměstí
Hauptplatz (na obr.) nebo si prohlédneme okolní vinice. Večer nás
čeká tradiční hoirige s večeří a zwiertel vína.

Trasa: Praha – Baden - 324 km: 4 hod. 30 minut

6. září (Neděle) Baden.
Po  snídani  se  můžete  vydat  na  výlety  po  okolí,  doporučujeme
krásnou  trasu  podél  Dunaje  či  návštěvu  nedalekého  golfového
hřiště.  Večer  společně  posedíme  v  sousední  vinařské  vesničce
Sooss u tradičního hoirige.

VLASTNÍ AKCE:  VÍDEŇ – BUDAPEŠŤ
7.  září  (Pondělí) Dopravíme  se  do  hotelu
AIRO,  alokovaném  na  “vinném  předměstí“
Vídně, v Oberlaa. Tato oblast je vyhlášená svými
lázeňskými zařízeními, mimo jiné zde najdeme
dva kryté a dva venkovní termální bazény.
Během odpoledne volný program, doporučujeme
prohlídku  lázeňského  parku  nebo  využití
lázeňských  služeb  (hned  vedle  hotelu).
Povečeříme v tradiční restauraci v Oberlaa.

Trasa: Baden - Oberlaa, Vídeň: 31,4 km – 26
minut

8. září (Úterý) - Vídeň 
V  9:45  se  transferem

vypravíme do centra Vídně,  kde na nás bude čekat vyhlídkový autobus s
českým audio průvodcem. Uvidíme nejvýznamnější  vídeňské památky,
zastávky budou v Schönbrunn Palace, Hundertwasser House, Cobenzl.
Přes oběd a odpoledne je naplánováno osobní volno, aby každý mohl
navštívit místa, která ho lákají nejvíce. Povečeříme ve stylové restauraci,
zájemci  si  mohou  vychutnat  projížďku  večerní  Vídní  v  koňmi
taženém kočáru (4 místa/40€).

9. září (Středa) Vídeň 
Osobní volno - prohlídka moderní architektury města, popř. nákupy. 
Zájemcům nabízíme:

FAKULTATIVNÍ VÝLET     I – ROMANTICKÁ CESTA ÚDOLÍM WACHAU  
V 8:30 nás v hotelu vyzvedne autobus, kterým se dopravíme do tisíc let starého obchodního
centra Krems. S průvodcem si prohlédneme historické centrum města, které je vstupní branou
do údolí Wachau, pro svoji  jedinečnost zapsaného na seznam památek organizace UNESCO.
Krátce se zastavíme v Duernsteinu, dalším starobylém městečku se zříceninou hradu, v němž
byl před osmi sty lety vězněn anglický král Richard Lví srdce. Pokračovat budeme do Spitzu,
kde se nalodíme a po Dunaji doplujeme až ke klenotu barokní architektury, klášteru Melk. V



15:00  začíná  prohlídka  kláštera. Za  jeho  zdmi  se  ukrývají  reprezentační  sály,  přepychové
císařské komnaty, nádherná barokní knihovna s freskami a mnohé umělecké poklady. Návrat
autobusem zpět do Vídně. Po celou dobu nás bude doprovázet anglicky a německy hovořící
průvodce, v autobuse proto dostanete české materiály o navštívených památkách. 

10. září (Čtvrtek) Budapešť.
Po  snídani  check  out  v  hotelu  a  odjezd  do  Budapeště.
Ubytujeme se v hotelu NORMAFA. Pakliže přijedete dříve než ve
14:00, můžete využít službu luggage room, abyste mohli i tento
den  plně  prožít  odpočinek  v  hotelovém  vyhřívaném  bazénu,
sauně  nebo  fitness  a  wellness.  Večeře  je  naplánována  v
zahradní restauraci, výběr ze tří tradičních maďarských menu.

Trasa: Oberlaa, Vídeň – Budapešť: 280 km - 3 hod. 30 minut
(přes Gyor)

FAKULTATIVNÍ VÝLET II - CESTOU MAĎARSKÝCH KRÁLŮ  
V 15:00 se vydáte přímo z hotelu s česky hovořícím průvodcem
na putování  hradní  čtvrtí  s  historickými  budovami  a  ulicemi.
Čeká  Vás  také  výhled  z  Rybářské  bašty  nebo  Kostel  sv.
Matyáše. Návrat do hotelu v 18:00.  

11. září (Pátek) Budapešť.
Volný čas po snídani můžete věnovat prohlídce moderních staveb, nákupům či využít služeb
hotelového rekreačního centra. Náročným klientům nabízíme:

FAKULTATIVNÍ VÝLET III - LÁZNĚ PRO NÁROČNÉ
Budapešť nemůžeme opustit bez návštěvy tradičních lázní. Proto jsme pro Vás připravili výlet
do  jedněch z nejkrásnějších a nejelegantnějších lázeňských zařízení, vybudovaných na počátku
20. století, do Gellert Baths and Spa. Dohromady disponují třinácti termálními koupeli, některé
z nich jsou pouze pro ženy, jiné pro muže, obě pohlaví se ale mohou setkat v hlavním bazénu
nebo ve venkovním bazénu s umělým vlnobitím. Složení termální vody pomáhá na problémy s
artritidou,  s cirkulací  krve,  s  klouby, páteří,  aj.  Zájemci  mohu využít  některé z  nabízených
masáží (za příplatek 10-15€).

V 15:00 se všichni společně sejdeme u lázní Gellert a
vydáme  se  na  pěší  prohlídku  historickým  centrem
města. Navštívíme budapešťské mosty, Andrássyho út,
1,5km  dlouhou  ulici  s  převážně  neo-renezančními  a
neo-barokními  budovami.  Uvidíme  největší  a
nejkrásnější maďarskou budovu – parlament (na obr).
Na náměstí hrdinů si prohlédneme Millenary Monument
s  hrobkou  neznámého  vojáka.  Doprovázet  nás  bude
česky  hovořící  průvodce.  Od  18:30  se  nalodíme  k
večerní plavbě po Dunaji, kde si vychutnáme typickou
maďarskou  večeři  a  víno,  hrát  nám  k ní  bude  živá
hudba. Doprava do hotelu individuálně.

12. září (Sobota) Po snídani si můžeme odpočinout u bazénu a
připravit se na cestu do Prahy. Check out je nejpozději v 12:00.

Trasa: Budapešť – Praha: 551.2 km - 6 hod. 33 minut
 

FAKULTATIVNÍ   VÝLET IV – PRO GURMÁNY  
Slovenský Grob 12. – 13. září (Sobota - Neděle)
Slovenský  Grob  je  proslulý  tzv.  husačinou  –  tradiční,  dozlatova
upečenou husou. Můžete ji zapít vínem, vypěstovaným na místní
vinici  a pokud nám ještě  zbudou síly, procházku se vydáme po
Malokarpatské vinné cestě. V neděli, 13. září se během cesty do
Prahy  můžeme  vydat  buď  na  zříceninu  hradu  Devín,  která  je
slovenskou národní památkou, nebo na hrad Šternberk u Brna.

Trasa: Budapešť - Slovenský Grob: 328 km – 4 hodiny
Trasa: Slovenský Grób -  Praha: 333 km – 3 hodiny, 22 minut



CENA PRO 1 OSOBU – 14 900 Kč

Cena zahrnuje:
5x nocleh
strava dle itineráře
doprovodné aktivity
transfery do hotelů
služby delegáta
česky mluvící průvodce
pojištění

Cena nezahrnuje: 
dopravu – vlastními auty
pretour - Baden
fakultativní výlety – dle rozpisu
příplatek za jednolůžkový pokoj 6 500,- Kč

PRETOUR:   MĚSTEČKO BADEN (5. a 6. září)  

CENA PRO 1 OSOBU –  3 750 Kč
Cena zahrnuje: 2x nocleh v penzionu  Helenental, 2x večerní hoirige s večeří, služby
českého delegáta

FAKULTATIVNÍ VÝLET I – ROMANTICKÁ CESTA ÚDOLÍM WACHAU

CENA PRO 1 OSOBU – 2 300 Kč
Cena zahrnuje:  doprava autobusem,  transport  z  hotelu,  lístek na plavbu údolím
Wachau (Spitz - Melk), vstupné do kláštera Melk, průvodce, informační materiály v
českém jazyce.

FAKULTATIVNÍ VÝLET II –   CESTOU MAĎARSKÝCH KRÁLŮ  

CENA PRO 1 OSOBU –  950 Kč
Cena zahrnuje: česky hovořící průvodce, doprava (MHD)
Poznámka: cesta se uskuteční při minimálním počtu pěti účastníků.

FAKULTATIVNÍ VÝLET III- LÁZNĚ PRO NÁROČNÉ

CENA PRO 1 OSOBU - 700 Kč
Cena zahrnuje: plný vstup do lázní, transport z hotelu.  

FAKULTATIVNÍ VÝLET IV – PRO GURMÁNY

CENA PRO 2 OSOBY – 4 000 Kč
Cena zahrnuje: 2x nocleh v Penzionu Karolína a večeře pro dvě osoby (½ pečené
husy, přílohy, 4 dcl vína). Zájemci si mohou přiobjednat místní specialitu - husí játra
jako předkrm (435 Kč/1 porce).

Vypracovala: Mgr. Jitka Valdová, Vedoucí zahraničního oddělení
kontakt: foreign@top-expo.cz

tel: 222 222 936


