WYCIECZKA DO BUDAPESZTU

27 kwietnia-29 kwietnia 2015roku 63 uczniów z Zespołu Szkół w Woli odwiedzili Budapeszt.
W Budapeszcie zaczęliśmy od zwiedzania miasta. Na początek zatrzymaliśmy się na Placu
Bohaterów, spacerowaliśmy po parku Varosliget – zwiedziliśmy z zewnątrz kompleks zamkowy
Vajdahunyad i zrobiliśmy sesji zdjęciowe z „Anonimusem”;
Kolejną atrakcja była dla nas wizyta na torze F1 Hungaroring w parku maszynowym, byliśmy na
widowni, podium, w pomieszczeniach technicznych kontroli bolidów w czasie wyścigu oraz
mieliśmy przejażdżka po torze autokarem, prędkość była niesamowita
Wymęczeni ale zadowoleni dotarliśmy do naszego hotelu w którym zakwaterowaliśmy się i
zjedliśmy obiadokolację. Potem czekała nas niespodzianka, wolny czas w hotelu☺
Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwiedzanie miasta, zobaczyliśmy kompleks Wzgórza Zamkowego,
Basztę Rybacką, Pomnik Św. Stefana oraz Kościół Macieja – miejsce koronacji królów
węgierskich, dawny Ratusz Budy, Kolumnę Św. Trójcy, Teatr Zamkowy i Pałac Prezydencki
( byliśmy obecni przy zmianie warty), potem mieliśmy czas na zdjęcia i podziwianie przepięknej
panoramy dzielnicy Peszt.
Zwiedziliśmy również Muzeum Marcepanu w którym mieliśmy krótki czas wolny na zakup
marcepanowych pamiątek w kawiarni Ruszwurm, Plac Bramy Wiedeńskiej, ruiny Kościoła Marii
Magdaleny oraz Plac Kapisztran. Na Hali Targowej Vasarcsarnok mieliśmy czas wolny na lunch,
gdzie mieliśmy możliwość zakupu pamiątek dla naszych bliskich. Po krótkim odpoczynku
pojechaliśmy do Parlamentu, gdzie zwiedzaliśmy go w języku angielskim. Następnie był spacer w
kierunku Placu Wolności i Bazyliki św. Stefana. Po obiadokolacji wróciliśmy ponownie na nabrzeże
naddunajskie, gdzie mieliśmy rejs statkiem po Dunaju.
A na koniec dnia zobaczyliśmy przepiękny Budapeszt w nocy ze wzgórza Gelerta, wspaniały widok
na Wzgórze Zamkowe i Peszt. Wiatr nam nie dopisał, ale widok był bajeczny.
W ostatni dzień pojechaliśmy znowu do centrum miasta, gdzie zwiedzaliśmy Śródmiejski Kościoł
Parafialnego – najstarszej świątyni w Peszcie; był krótki „rzut okiem” na ruiny rzymskiej twierdzy
obronnej Kontra Aquicum na Placu 15-Marca (niewiele z niej pozostało), a następnie spacer po
drugiej części ul.Vaci - najsłynniejszego deptaka Budapesztu. Byliśmy na Placu Vörösmartyiego
który słynnie z najwybitniejszych przedstawicieli literatury węgierskiej przełomu doby
romantyzmu.
Ostatni raz zobaczyliśmy Promenadę naddunajska – idealnego miejsca do podziwiania Kompleksu
Pałacowego na Wzgórzu zamkowym oraz Mostu Łańcuchowego i pojechaliśmy na Wyspę
Małgorzaty.
Wyspę zwiedziliśmy „kolejką turystyczną”. Czas wolny był przeznaczony na relaks na świeżym
powietrzu przed naszym powrotem do domu☺

