
Město, které chutná, 

léčí a okouzlí - 

Budapešť 
 

 

14. 12. 2019, Budapešť - Maďarsko,  

300 Kč členové, 600 Kč nečlenové 

 

Krátké představení města 
Město guláše, čardáše a lázní – patří mezi nejkrásnější města Evropy.  

Perla Dunaje, kde se potkávají všechna nej Maďarska. Najdete tady nejstarší 

metro v Evropě, nepřeberné množství služeb od lázeňskýh radovánek až po 

skvělé gastronomické zážitky, ale především doklady historie ve formě 

budínských i pešťských památek. 
 

Program zájezdu 
Podíváme se na Gellértův vršek se známou pevností Citadela. Zde je nádherný 

výhled na celé město. Dále budeme pokračovat prohlídkou Budínského vršku, 

který je zapsaný v kulturním dědictví UNESCO. Procházka kolem hradu, Rybářské 

bašty, Matyášův chrám – to vše vás dozajista uchvátí. Kromě toulání po 

zachovalých středověkých uličkách si užijete také panoramatické výhledy na 

město. 

Poté se přesuneme k budově parlamentu a k bazilice sv. Štěpána.  

Vánoční čas samozřejmě umožní I návštěvu trhů. 

Přesun nejstarším metrem Evropy do termálních lázní Széchenyi nebo na bruslení 

pod zámečkem (dle vašeho výběru). Možnost individuálního programu. Trasa 

bude dlouhá přibližně 12 km. 

Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Pro koho je zájezd určen 
 

Akce je prozatím určena pouze pro DUHOVÉ členy a jejich rodinné příslušníky a 

to vzhledem k omezenému počtu míst v autobusu. 

 

Přihlásit se může na jednoho duhového člena jeden neduhový člen – v 

případě, že se nezaplní autobus, nabídneme volná místa dalším. 
 

Děti mladší 13 let mohou jet pouze s doprovodem dospělé osoby! 
 

Podmínkou je mít s sebou buď platný pas nebo občanský průkaz, a 

nabitý telefon s aktivovaným roamingem! 
 

Pokud děti nemají pas, je možné si vyřídit dětský občanský průkaz, jehož cena se 

pohybuje kolem 50,- Kč a má platnost 5 let. Tento dětský občanský průkaz se dá 

využít pro všechny cesty v rámci EU. 
 

Udělejte si čas v předvánočním shonu a 

pojeďte s námi!  



 

Důležité informace 
 

 

Datum odjezdu 
 

14.12. 2019 mezi 4:00 – 5:00 hodinou ranní (čas bude upřesněn) z parkoviště pod 

Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou 
 

 

Datum příjezdu 
 

14.12. 2019 kolem půlnoci na parkoviště pod Okresním úřadem 
 

 

Přihlašování 
 

Přihlašování proběhne dne 3. 11. 2019 v 20:00, k dispozici je 48 míst!!! 
 

Děti mladší 13 let pouze s doprovodem dospělé osoby! 
 

Postup přihlašování: 
 

1) Klikneme na přihlásit se 

 

2) Vybereme akci, na kterou se chceme přihlásit 

 

3) Poté vybereme, zda s sebou chceme přihlásit nějaké další účastníky, 

pokud ne, celý proces končí hned poté, co kliknete na "přihlásit se 

na akci" 

 

4) Pokud jste vybrali, že s sebou chcete další účastníky, vyberete jejich počet 

 

5) Napíšete alespoň jméno a příjmení u každého účastníka, kterého s sebou 

chcete vzít (věk a přezdívka nejsou povinné, ale do přezdívky můžete 

napsat například "mamka" "taťka" "teta" apod.) 

 

6) Kliknete na "přihlásit se na akci" 



Cena zájezdu 
 

300 Kč členové (300 Kč dotace MŠMT) 

600 Kč nečlenové 
 

Cena zahrnuje - Dopravu autokarem, mapku města a služby průvodkyně Katysh 
 

Cena nezahrnuje – Vstupné do termálních lázní (5.500 HUF), případně na 

ledovou plochu (půjčení bruslí 800 – 2.400 HUF dle počtu hodin, vstup 2.000 HUF), 

stravu (cca 1.500 – 3.000 HUF), případně vstupné do památek, cestovní pojištění, 

jízdenku metra (350 HUF) 
 

1 HUF = cca 0,077 CZK 
 

Platební podmínky 
 

Cenu zájezdu uhraďte nejpozději do pátku 29. 11. 2019 
 

na duhový účet 2300381780/2010 a do poznámky připište jméno/a účastníka/ů 
 

Dokud neproběhne platba, jsou vaše místa pouze rezervována! V případě 

nedodržení termínu platby vaše rezervace propadá a místo nabízíme dalším 

osobám. 
 

V momentě platby souhlasíte se všemi podmínkami danými tímto dokumentem. 
 

 

Storno poplatky 
 

50% z ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě 15 - 9 dnů před začátkem 
 

75% z ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě 9 - 6 dnů před začátkem 
 

100% z ceny zájezdu při odstoupení ve lhůtě kratší než 6 dnů před začátkem 
 

 

Cestovní pojištění 
- Každý účastník si zařizuje cestovní pojištění sám, dle svého uvážení 

- Doporučuji zařídit online: 

o https://www.epojisteni.cz/kalkulace-cestovni/ 

o Pokud si nebudete vědět rady, napište na email 

jamborovakate@gmail.com a já vám pomohu 
 

 

 

 

 

https://www.epojisteni.cz/kalkulace-cestovni/
mailto:jamborovakate@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Účastník zájezdu je povinen 
 

- zaplatit včas, tj. ve lhůtě splatnosti dohodnutou cenu zájezdu 

 

- poskytnout bez vyzvání a včas všechny potřebné informace 

 

- při zahájení zájezdu mít u sebe platný cestovní doklad (občanský 

průkaz či pas) 

 

- dodržovat stanovený program a řídit se pokyny Katysh nebo 

provozovatele dopravního prostředku 
 

- jednat a chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví 

nebo majetku ostatních účastníků zájezdu a dodavatelů služeb 
 

 

Duha AZ je povinna 
 

- poskytnout účastníku zájezdu pouze předem sjednané a zaplacené služby 
 

 

 

 

 

Další podrobné informace poskytneme 

účastníkům zájezdu přibližně 8 dní před 

uskutečněním zájezdu! 

 

 

 
 

 

Případné dotazy na čísle 
 

• 608 179 577 ( Kateřina Jamborová, Katysh) 


