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04:50 hod odchod z Turzovky – Beskydská - príplatok 4 €/osoba
05:15 hod odchod z Čadce – hlavná autobusová stanica - príplatok 4 €/osoba
05:35 hod Radoľa – aut. zastávka pri hlavnej ceste - príplatok 2 €/osoba
06:00 hod odchod zo Žiliny – benzínové čerpadlo na parkovisku pred Hypertescom
možnosť nástupu vo Vrútkach, Martine – Záturčí ...
Po príchode do Budapešti návšteva Múzea výtvarných umení, ktoré svoju stálu expozíciu obohatilo
o špeciálnu výstavu diela El Greca. Múzeum nedávno zakúpilo portrét zobrazujúci svätého Aloysia
Gonzagu, ktorý El Greco namaľoval po príchode do Španielska. Dokázal v ňom zobraziť nízky vek
a plachú vážnosť s jeho rozhodnosťou, ktorá je prítomná v jeho sugestívnom pohľade aj v geste:
zatiaľ čo ľavú ruku položí na hrubý zväzok, ktorý čítal, zdvihne ukazovák pravej ruky. akoby žehnal
alebo žiadal o nebeský zásah.
Portrét bude debutovať na veľkej výstave El Greco, ktorá sa otvorí v Múzeu výtvarných umení 28. októbra.
Táto výstava viac ako päťdesiatich diel krétsko-španielskeho majstra je prvou komplexnou prehliadkou
El Grecovho diela, ktorá sa bude konať v Budapešti. Cieľom výstavy je poskytnúť široký prehľad o jeho diele,
prezentovať celú formálnu zložitosť jeho umenia a jeho rozsiahly štýlový vývoj.
Popoludní presun do centra mesta historickou časťou budapeštianskeho metra.
Navštívime Peštiansku stranu s Parlamentom, Bazilikou sv. Štefana a neodmysliteľnými Vianočnými
trhmi na Vörösmarty námestí s množstvom stánkov s výbornými maďarskými jedlami,
nápojmi a suvenírmi. Nemenej pôsobivý je Adventný trh pred Svätoštefánskou Bazilikou.
Cca o 17:30 hod odchod na cestu späť
predpokladaný návrat do Žiliny do 22:30 hod, do Čadce do 23:00 hod,
do Turzovky do 23:30 hod
Cena: 39 €/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok (úhrada pri objednávke):
vstupné na výstavu 11 €/dosp.os., 62-70 r. 5,50 €, nad 70 r. zdarma
zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os.
PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA
TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

