
 

 

 

      
 

Púť po stopách svätcov a histórie do Ostrihomu a Budapešti spojená  
s adventnými trhmi 

9.12. – 11.12. 2016 
Program: 
1.deň:  Ráno prejazd do Ostrihomu, sv. omša, po nej si prezrieme katedrálu – srdce 

Uhorska, kde knieža Gejza a jeho syn sv. Štefan priviedli národ do náručia Cirkvi. 
Možnosť vystúpiť na vežu a prehliadka krypty. Po prehliadke Ostrihomu prejazd do 
Budapešti. Autobusom sa presunieme na Gellértov vrch, miesto smrti tohto 
mučeníka, patróna vychovávateľov a pokocháme sa výhľadom z Citadely. 

2.deň:  Ráno začneme Námestím hrdinov, Vajdahunyadský hrad s kópiami najkrajších diel 
architektúry v Uhorsku, Széchenyiho kúpele. Presun do centra, sv. omša v Bazilike 
Sv. Štefana. Pred bazilikou sú adventné trhy,  ktoré pokračujú na Vörösmartyho 
námestí, pred slávnou kaviarňou Gerbaud, ktorej fasáda sa v predvianočnom čase 
zmení na adventný kalendár a každý deň o 17. hod. sa otvorí jedno okno s ume-
leckým dielom. Na námestí sú postavené drevené stánky s vianočnou a ľudovou 
výzdobou s ponukou umeleckých predmetov a kulinárskych špecialít. Možno, že 
práve tu nájdeme drobnosti, ktorými potešíme na Vianoce najbližších. Prejdeme 
pešou zónou Váci ulice a slávnou Budapeštianskou tržnicou. Autobusová a pešia 
prehliadka centra Pešti a parlamentu.  

3.deň:  Sv. omša na mieste mučeníckej smrti Sv. Gelérta, po nej pokračujeme v autobusovej 
a pešej prehliadke, po stopách svätcov sv. Margity, sv. Imricha.  Na Hradnom vrchu 
v srdci duchovného centra dominuje kostol svätého Mateja, v Hradnej štvrti 
Budínsky hrad. Cestou domov možnosť navštíviť Tropicarium  a Oceanárium. 
V máji roku 2000 bolo v Budapešti odovzdané verejnosti najväčšie akvárium 
v strednej Európe na ploche 3 000 m². Práve tu sa my – obyvatelia mierneho kli-
matického pásma – môžeme aspoň v malom, zoznámiť s vyše 100 druhmi živočí-
chov a rastlín trópov. 

Návrat na Slovensko vo večerných hodinách. 

 
CENA: 79,90 € 

 
V cene: doprava luxusným autobusom, kňaz, sprievodca, 2x nocľah s raňajkami 
Možnosť komplexného cestovného poistenia: 1,70  os/deň = 5,10 € 
Ubytovanie:  Hotel 2,3,4-lôžkové izby  
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