
O pár dní nás čaká naše tradičné vianočné podujatie, 
a tak vás (tentoraz) srdečne pozývame na zahraničný vianočný výlet. 

 
 

Advent v Budapešti 
(alebo vianočný večierok trochu inak) 

 
 

v termíne 9. a 11. december 2013 
s ubytovaním v Royal Park Boutique Hotel ****. 

 
 

Pozývame vás na radostnú cestu vlakom, fľašu sektu v každej izbe, hotelové 
raňajky i spoločné večere, celodenný vstup do wellness & spa centra, no najmä do 

Budapešti a na veľkolepé vianočné trhy so skvostnými maďarskými dobrotami. 
Sľubujeme pohodu, bohatý program a skvelú predvianočnú atmosféru. 

 



Program a iné informácie 
 

Do Budapešti odcestujeme spoločne vlakom EC 273 z bratislavskej Hlavnej stanice 
v PONDELOK 9. decembra o 9.50 hod. Lístky a miestenky (vagón č. 368) sú zabezpečené, 

stretneme sa vo vestibule o 9.30 hod. 
Príchod do Budapešti je plánovaný na 12.35 hod. Po presune do hotela, ubytovaní 

(dvojposteľové izby), prípitku na privítanie a párhodinovom voľnom programe (odporúčame 
napr. slávnu cukráreň Gerbaud s adventným kalendárom priamo pri vianočných trhoch na 

námestí Vörösmartyho a mnohé iné) bude od 19.00 hod. spoločná večera v reštaurácii 
Trófea Grill s otvoreným pokračovaním. ☺  

Celý UTOROK (raňajky v hoteli) možno využiť na voľný vstup do wellness & spa centra, 
prechádzky po vianočných trhoch, ktoré patria k desiatim najkrajším NA SVETE, a ďalšie 

aktivity podľa ľubovôle. Hlavným spoločným bodom utorkového programu bude slávnostná 
spoločná večera v hoteli so začiatkom o 18.00 hod. a s opäť otvoreným pokračovaním. ☺ 

V STREDU (raňajky v hoteli) možno postíhame nejaké tie pamätihodnosti, odchod z hotela je 
do 15.00 hod. Do Bratislavy odcestujeme spoločne vlakom EC 272 (vagón č. 366) 

s odchodom o 15.25 hod. a príchodom na bratislavskú Hlavnú stanicu o 18.10 hod. 
 

Nezabudnite na občerstvenie na cestu, teplé oblečenie (max. denná teplota 2 – 4 °C, 
polooblačno až slnečno, bez zrážok), plavky & co., poistenie, 

pár forintov do vrecka a tradične na veselú náladu! 


