
 
 
 
 
 

Zahrani�ní geografická exkurze – Ma�arsko, Slovensko 2011 
Program exkurze 

 
1. kv�tna 2011 - ned�le 
Trasa �eské Bud�jovice - Budapeš� 
odjezd v ranních hodinách z �eských Bud�jovic, další možná místa nástupu (T�ebo�, 
Jind�ich�v Hradec, Pelh�imov, Jihlava, Brno) – p�edem nahlásit dr. Kraftovi 
Bratislava - �unovo – vodní dílo Gab�íkovo/Nagymáros 
Esztergom (Ost�ihom): prohlídka m�sta, návšt�va Baziliky sv. Št�pána. 
p�íjezd do Budapešti ve ve�erních hodinách. 
Ubytování 2 noci: Hotel Kunigunda, Budapeš�.  
 
2. kv�tna 2011 - pond�lí  
Budapeš� – Budínský hrad a výhled, ochutnávka ma�arské pálenky, 	et�zový most 
(Lánchíd) – p�echod p�es Dunaj na Peštiansku stranu. Svatošt�pánská bazilika (jedna 
z nejvyšších budov Budapešti, relikvie prvního uherského krále – Sv. Št�pána), nám. Svobody 
(Szabadságtér), prohlídka Parlamentu – druhá nejvyšší parlamentní budova v Evrop�, 
prohlídka kopie Svatošt�pánské koruny – symbolu Uherska, ob�d, Andrássyho t�ída 
(Andrássy út - památka UNESCO), Nám�stí hrdin� (H�sök tere) – monumentální nám�stí 
s památníkem Milénia (k 1000. výro�í Uherska v roce 1896), zakon�ení spole�ného programu 
cca. v 15:00 hodin. Možnost individuální návštevy m�sta, zábavního parku Vidámpark 
(www.vidampark.hu), D�m teroru – muzeum nacistické a socialistické diktatury 
(www.terrorhaza.hu) apod. (pozn. p�esuny v rámci mesta, stejn� jako návrat do hotelu ve�er 
plánujeme �ešit m�stskou dopravou) 
 
3. kv�tna 2011 (úterý) 
Trasa Budapeš� – Lu�enec 
Hollók
: unikátní venkovské sídlo za�azené do seznamu UNESCO  
Somosk
ujfalu/Šiatorská Bukovinka: návšt�va pohrani�ního hradu Šomoška, p�echod 
nau�ným chodníkem na hranici SK/MR, vulkanický reliéf, skalní vodopád  
Budiná: rozptýlené osídlení, panoramatický výhled 
Praha: obec s názvem hlavního m�sta �R 
Ubytování: Lu�enec, Hotel Pelikán (www.hotelpelikan.sk) 
 
4. kv�tna 2011 (st�eda) 
Trasa Lu�enec – Banská Štiavnica – Topo��ianky - Levice 
Pliešovce-Zaježová: lokalita s alternatívními formami hospoda�ení (http://www.zajezka.sk/) 
Banská Štiavnica: starobylé bá�ské m�sto, za�azené do seznamu UNESCO 
(www.banskastiavnica.sk) 
Topo��ianky: degustace regionálních vín  
Ubytování: Rekrea�ní za�ízení Margita-Ilona (chatky, bungalovy) 
 
 



5. kv�tna 2011 (�tvrtek) 
Trasa Levice – Nitra – Trnava – Bratislava – �eské Bud�jovice 
Nitra: 5. nejv�tší m�sto Slovenska, kalvárie (www.nitra.sk) 
Trnava: prohlídka, m�stská v�ž (www.trnava.sk)/alt: Jasky�a Driny (Malé Karpaty) 
návrat do �eských Bud�jovic ve ve�erních hodinách 
 
 
Další informace k exkurzi: P�edpokládaná cena exkurze je 3 800,- K�. V cen� jsou zahrnuty 
náklady na cestovné, 4x ubytování, cestovní pojišt�ní a vstupné do vybraných za�ízení. První 
�ást platby (záloha ve výši 2000,- K�) je t�eba složit na sekretariátu katedry geografie (p. 
Malíková) nejpozd�ji do 25. b�ezna 2011. P�i platb� zárove� nahlašt� své rodné �íslo kv�li 
vy�ízení zdravotního pojišt�ní. Druhá �ást platby musí být uhrazena do konce 29. dubna 2011 
na pokladn� PF JU – variabilní symbol platby je pro všechny stejný: v. s. 1217.  
Doporu�ená �ástka jako kapesné je cca. 50,- EUR (podle Vaší pot�eby a spot�eby...). Celková 
cena exkurze v�etn� náklad� na autobus, ubytování atd. je kalkulována na pln� obszaený 
autobus. V p�ípad�, že se n�kdo z ú�astník� nebude moci exkurze zú�astnit, je povinnen najít 
za sebe náhradníka. 
Každý z ú�astník� exkurze p�ednese krátký referát na vybrané téma vztahující se 
k geografické charakteristice Ma�arska a Slovenska (rozpis bude vyv�šen u kancelá�e J409 
od 21. b�ezna).  
 
V p�ípad� dalších dotaz� kontaktujte garanty exkurze (kraft@pf.jcu.cz).   
 
 
T�šíme se na Vaší ú�ast na exkurzi. 
 
RNDr. Stanislav Kraft a Mgr. Martin Blažek   JU v �eských Bud�jovicích 
Mgr. Marcel Hor�ák, Ph.D. a Mgr. Juraj Majo, Ph.D.  UK v Bratislav� 
 
 

 


