
 

 

 

 

 

 

 
SLOVAKIA globtravel, s.r.o., Podkonice 217, IČO: 36671339 

 prevádzka:  Vajanského 13,  974 01 Banská Bystrica 

tel.: +421 911 515 990 

 

 

PREDVIANOČNÁ  B U D A P E Š Ť 

1 - denný autobusový zájazd 

TERMÍN: 18.12. 2018 /utorok/ 
 

SPRIEVODCA                 Iveta Temiaková /mob:0905728309,  v zahr.00421905728309/ 

 

DOPRAVA                        Klimatizovaný  luxus.autobus MERCEDES/ klimatizácia, rádio, DVD,                                              

                                            predaj teplých a studených nápojov - káva, čaj,nealko, minerálka. 

                                            Dopravca: Pavol Mesík 

 

ODCHOD AUTOBUSU A NÁSTUPNÉ MIESTA  dňa 18.12. 2018 utorok  
BANSKÁ BYSTRICA       06.30 hod.      parkovisko pod pamätníkom SNP   ( pri zmrzline )                     

ZVOLEN                            07.00 hod.       parkovisko pri hlavnej železničnej stanici                           

 
Trasa: Banská Bystrica-Zvolen-Krupina-Šahy-Budapešť - cca  do 190 km 
  
 
P R O G R A M 
Odchod zo Slovenska v ranných hodinách. Príchod do BUDAPEŠTI po 10:00 H do centra mesta, pešo cez 

most na pravú stranu Dunaja do časti BUDA. Tu si pozrie te Rybársku  baštu /možný  vstup / , 

panoramatickú vyhliadku na mesto , mosty a Parlament, kostol  Panny Márie (Mateja) a  začiatok nádvorí 

hradného areálu. Kratšie osobné voľno. Odtiaľ sa vrátite do peštianskej časti k  bazilike sv. Štefana ( možný 

výstup na kupolu, Vianočné trhy ) . Pešo na  hlavné vianočné trhy na Námestí Vorosmarty tér, pred 

slávnou kaviarňou  Gerbaud Coffee House. Nájdete tu ponuku  kvalit. umeleckých predmetov (šperky, 

keramika), domácich produktov  /medy,syry.../i výborných kulinárskych  špecialít a niekedy aj vystúpenia 

folklórnych súborov   (jazz, folk, populár.hudba - od 17.00 h).  

Pešo sa  môžete prejsť po Vátci utca k tržnici alebo pešo  touto ulicou na opačnej strane prejdete popri 

krásnych secesných domoch, kvetinárstve Philantia, Vigadó-Redute a vyhliadke na.  

Odchod z Budapešti cca 17:30 H.,návrat  Zvolen cca 21.50 H, Banská Bystrica cca 21.30 H. 

 

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V CENE ZÁJAZDU                                                                 

doprava  klimatizovaným autobusom Merceds/ (DVD, rádio, klimatizácia/,  sprievodca po trase zájazdu, 

cestovné poistenie Generali, číslo poistenia 2406587580,  assistance nonstop služba 0800121122) 

 

Odporučené vstupy Rybárska bašta /horná terasa- nie je povinná / 1000 HUF, mládež 500 HUF /počas 

adventu zvykne bývať zdarna,  Bazilika sv.Šte fan 200 HUF,deti do cca 14 r.zdarma, kupola na bazilike 

sv.Štefana 500 HUF,  Kostol Mateja 1500 HUF  /nie je povinné/.  

                                                                                                                                                                                                                                                     

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
1/ MENA: HUF – forint, delí sa na 100 filierov, v obehu sú mince:1,2,5,10,20,50,100,200 a bankovky:  



500,1000, 2000, 5000, 10 000.  

     káva v reštaurácii /označené ako Étterem/ cca od  400 HUF ,   maďar.turistická saláma v supermarkete    

     menšia cca od 2 800 HUF,   ceny rýchleho občerstvenia od 550 HUF, nápoje v reštaurácii od 300-500 

HUF               

     Poplatky za toalety od  250 HUF, niekde 0,50-0,70 EUR 

2/ Nezabudnite si  vziať: platný cestovný doklad /cest.pas, od 1.5.2004 sa do krajín EÚ môže cestovať aj  

s          občianskym preukazom/ !!! Deti do 15 rokov ak ešte nemajú obč.preukaz,  musia mať 

cestovný pas !! 

3/ POTREBNÉ TELEF.ČÍSLA: 

    SK ambasáda: Stefánia út22-24, Budapest XIV, konzulárne odd.je na Gervay u.44, tel:003614609010 

    mob: 0036302695997, Polícia: 107,   Prvá pomoc: 104,  Požiar.sl:105 
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4/ VALUTOVÝ KURZ  1 EUR… cca  300 HUF 

                                                     

 PONUKA NA VIANOČ.TRHOCH (Vorosmarty ter, 30.11.2018-06.01.2019 , 10.00-23.00 H) a CENY 

1dl varené víno    od 500 HUF                                                                                                  približné 

ovocný punč        od 750 HUF        káva od 520 HUF 

krampampuli (tradičný maď.punč.nápoj-viac druhov ovocia, varený čaj, varené víno...) 550 HUF 

prázdny špeciálny keramický advent. hrnček Budapest  /6 druhov/     650 HUF/1 hrnček 

štrúdľa                  650 HUF/1ks 

trdelník (kurtos kalács)  800-950 HUF/l ks 

lokše alebo chlebová pizza (tzv.lepník)  950 HUF/lks 

krajec chleba        150 HUF 

kurací paprikáš s cestovinou alebo zemiakmi 2100 HUF/porcia 

székely kapusta 1 300 HUF/1 porcia 

plnená kapusta s chlebom 1 900 HUF/1 porcia 

a iné mäsité aj bezmäsité jedlá. 

Tiež v blízk.námestia je viac reštaurácií aj kaviarní /Gerbaud Coffee House,Hard Rock Caffe, Mc Donald... 

Vátci utca so značk. obchodami... 

 

 
 

http://www.budapestylocals.com/budapest-christmas-fair.html

