
P o z v á n k a 

Základná organizácia OZ pri JLF UK v Martine organizuje pre členov, zamestnancov, rodinných príslušníkov, bývalých 

zamestnancov, priateľov a známych  

jednodňový poznávací zájazd dňa 8. júna 2019  

Historické skvosty Budapešti  

        Cena: 22 € (dospelí aj deti), zamestnanec JLF UK 12 € (10 € príspevok zo SF) 

 

 a finančnou úhradou prosím zaslať vnútornou Záväzné prihlášky s menami záujemcov (zamestnanec, rod. príslušník, pracovisko, kontakt)
poštou,  alebo priniesť osobne do 15.5.2019 na adresu:  Kulišková, Ústav fyziológie, Malá Hora 4C . Deti musia mať pas. 

Informácie: kuliskova@jfmed.uniba.sk,VoiP 41458, 41471, mobil: 0907 601 106.  

Po 15.5.2019 kontaktovať Mgr. Švrková, svrkova@jfmed.uniba.sk,  VoiP 41505 
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PROGRAM: 
 
06:00 Odchod z Martina smer Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Šahy. Po príchode do Budapešti vystúpime na Gelértov vrch, kde sa nachádza 
citadela, odkiaľ sa ostreľovali sovietske tanky počas II. sv. vojny. Z tohto miesta sa nám naskytne nádherný výhľad na najznámejšie 
pamätihodnosti Budapešti – uvidíme budovu Parlamentu, Prezidentský palác, kupolu Chrámu sv. Štefana, operu, Námestie hrdinov, 
Prezidentský palác, Szechenyho most, Reťazový most.  
 

Následne sa presunieme na hradný vrch, kde budeme mať možnosť obdivovať Kráľovský palác, Matejov chrám a Rybársku baštu. Hradný vrch 
oplýva neopakovateľnou atmosférou, ktorú dotvárajú pamiatky zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Premáva tu aj 
Budavar ku Budavari Sikló, druhá najstaršia pozemná lanovka na svete, ktorá vedie na hradný vrch pred kráľovský palác. 
 
Z Budínskeho vrchu nás autobus prevezie na Peštiansku stranu Budapešti, a po Andrášyho ulici sa dostaneme až Námestie hrdinov 
s pamätníkom milénia , Múzeom krásneho umenia a Múzeom výtvarného umenia. Odtiaľ sa vrátime na nábrežie Dunaja a peši sa vydáme 
k svätoštefanskej bazilike, ktorá pojme vo svojich útrobách až 7000 ľudí. Neobídeme ani obľúbenú cukráreň Gerbeaud, ktorá pamätá ešte 
rakúsko-uhorskú monarchiu. 
Nakoniec dňa osobné voľno s možnosťou nákupov na nákupnej ulici Váci a miestnej tržnici. 
 
17:30 odchod na cestu domov. Príchod domov v nočných hodinách. 
 
V cene je zahrnuté: doprava luxusným klimatizovaným autobusom, sprievodcovské služby, náučné projekcie počas cesty. 
                                     
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie, vstupy. 
 


