Wycieczka turystyczno-krajoznawcza „Poznajemy stolice Europy” 11-17.08.2010 do Budapesztu
zorganizowana przez Koło Turystyczne Fordon Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy przy współpracy z Oddziałem PTTK w Koninie.

11 sierpnia, środa. Planowany wyjazd z parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej o godz. 9:00. Wyjechaliśmy o 9:30
z Konina. Przejazd przez Kalisz, Opole, Czeski Cieszyn, Jabłonków, do Istebnej. O godz. 19:30 dotarliśmy na
nocleg do schroniska PTSM „Zaolzianka” w Istebnej.
12 sierpnia, czwartek. Godz. 8:00 wyjazd przez przejście Zwardoń-Myto. Przejazd przez Strecno i zwiedzanie
w Kremnicy miejskiego zamku, rynku z XVIII wiecznym słupem morowym i budynku dawnej królewskiej
mennicy. Zwiedzanie Esztergom (Ostrzyhomia) – największej i najważniejszej bazyliki, kolebki katolicyzmu na
Węgrzech. Świątynia klasycystyczna mierzy 118 m długości i 40 m szerokości, posiada kopulę wysoką na 100
m. Później przejechaliśmy do zamku w Wyszehradzie, skąd podziwialiśmy panoramę Dunaju. O godz. 20:00
dotarliśmy do hotelu „Oriental” w Budapeszcie.
13 sierpnia, piątek. O godz. 8:00 wyjazd w okolice Balatonu - Szekesfehervar, Veszprem, Tihany,
Balatonfured. Na miejscu mieliśmy okazję wykąpać się w Balatonie i zakupić pamiątki.
14 sierpnia, sobota. Od godz. 9:00 do 16:00 zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem Budapeszt. Odwiedziliśmy
Plac Bohaterów, Dzielnicę Zamkową i Wzgórze Zamkowe, Bazylikę Świętego Stefana oraz Centralną Halę
Targową. Po godz. 16:00 puściliśmy się na pieszą wycieczkę, by indywidualnie zwiedzić stolicę. Weszliśmy na
130-metrowe wzgórze Gellerta, gdzie mieści się Cytadela. Dzięki karcie komunikacyjnej Budapeszt mogliśmy
jeździć po mieście różnymi środkami transportu za darmo. Zwiedziliśmy dworzec Keleti i kolejkę metra. O
godz. 22:30 udaliśmy się na wieczorny „spacer” statkiem po Dunaju.
15 sierpnia, niedziela. Ciąg dalszy zwiedzania indywidualnego. Tym razem zobaczyliśmy kościół w skale,
centrum paulinów, Kolejkę Linową, Zamek Królewski i Parlament. Tramwajem nr 2 przejechaliśmy się
brzegiem Dunaju, podziwiając architekturę pięknych mostów. Na koniec dotarliśmy na Wyspę Małgorzaty.
16 sierpnia, poniedziałek. Wyjazd z hotelu „Oriental” , przejazd przez Komarom, Nitrę, Prewidzę, Żilinę do
Istebnej.
17 sierpnia, wtorek. O godz. 8:00 wyjazd ze schroniska, zwiedzanie Wystawy Twórczości Ludowej w Istebnej.
O godzinie 13:30 dotarliśmy do Częstochowy, gdzie do godz. 15:00 przebywaliśmy na Jasnej Górze. O godz.
18:30 powrót do Konina, na parking przy ulicy Grunwaldzkiej.
Kierownikiem wycieczki był Pilot Turystyczny, Tadeusz Frymark. W wycieczce uczestniczyły 43 osoby, w tym
13 z Konina i okolic.
Opisał: Piotr Nowaczyk

