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termín / 29.5. – 1.6.2014
29.5. čtvrtek
Odjezd z Prahy, stanice metra I. P. Pavlova, Lékařský dům, 6:00 hodin ráno,
sraz v 5:45 hodin.
Bratislava, nové nábřeží pod Hradem
s hotelem Kempinski (Van Egeraat),
společná procházka centrem města,
Národní divadlo, Reduta, Hlavní náměstí,
Michalská ulice, přestávka na občerstvení
či oběd v nové nábřežní čtvrti Eurovia s
kavárnami a restauracemi
Ubytování v Budapešti v 17:00 hodin,
vernisáž výstavy Architektura a víno ve
Střední Evropě, večer společná návštěva slavného kavárenského klubu Szimpla
na ulici Kazinczy.
Ubytováni budeme v hotelu *** v centru města.

30.5. pátek
Výlet na hrad Buda, výhled na město z
Rybářské bašty, procházka centrem,
ulice Váci, náměstí Vörösmarty, přístavba Reduty (György Fazakas a Jean-Paul
Viguier), secesní stavby centra města, hotelové nábřeží Belgrád Rákpárt,
reprezentační bulvár Andrassy, Opera,
Pařížský módní dům – perla maďarské
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Podvečer neoklasicistní zmodernizované
Lázně Széchenyi / možnost koupání a
relaxace.
Večer procházka novou kavárenskou a
klubovou čtvrt í v Holló utca.
Ubytováni budeme v hotelu *** v centru města.

31.5. sobota
Budapest music center – příklad modernizace a nového využití historických
budov (Art Fat Design Studio), Městská
tržnice, The Whale – Velryba (Kas OOsterhuis), terminal a dobudované části u
nové linky metra, Koncertní hala (Oskar
za konstrukční řešení v soutěži FIABCI
Prix d’Excellence a s jedinečnými interiéry) výhled na město), návštěva Ludwig muzea The Other Half of the Sky.
Selection from the Ludwig Museum’s
Collection, podvečer zrekonstruované
secesní Lázně Gellert, koupání a relaxace, večer na závěr procházka kavárenskou a restaurační čtvrtí na Rádai utca.
Ubytováni budeme v hotelu *** v centru města.
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secese (Petschacher Gusztáv), pozdní oběd na náměstí Ferencze Liszta,
Městský les, ING hlavní budova (Eric
van Egeraat), Muzeum krásných umění
- výstava The World of Toulouse-Lautrec.
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Budapest/Eiffelovo nádraží Nyugati
a moderní úprava náměstí Nyugati,
stopy starého Říma (zbytky colossea a
lázní), úprava nábřeží Kopaszi dike (garten studio Ltd.)
Györ/
moderní vinařství v Pannonhalmě Pannonhalmi Apátsági Pinceszet, s ochutnávkou, Abbey Pannonhalma (John
Pawson), oběd v návštěvnickém centrum
s restaurací, levandulová zahrada /
herbs garden (Albert Fekete)
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1.6.neděle
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Odjezd z Prahy, stanice metra I. P. Pavlova,Lékařský dům, 6:00 hodin ráno,
sraz v 5:45 hodin.
Dle potřeby zastaví autobus v dohodnutém čase a na dohodnutém místě
také v Humpolci a v Brně.
Ubytování bude v hotelu *** se snídaní.
Platba a přesné údaje:
Potřebujeme od Vás tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, přesná adresa, rodné číslo, číslo dokladu (OP nebo pas).
Tyto údaje zašlete obratem na adresu
vomacka@sendme.cz. Případné další
informace Vám rádi podáme na tel.čísle
603 289 019.
Platbu ve výši 4.800,- Kč proveďte
obratem, nejpozději však do 1.května
tohoto roku na účet 1106540931/ 0100
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na
shledání na místě odjezdu.
Vaše Galerie Jaroslava Fragnera
a Josef Vomáčka
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PRAKTICKÉ INFORMACE:

