A karlsruhei kórus Budapesti tervezett programja
készült: 2011.01.27.

2010.március 5. szombat - megérkezés, lazítás
"A" csoport: busz, 8 -9 óra körül érkezés az Egyetem Központi épület Duna felőli főbejárata elé
Délelőtti program megérkezés után. Kórus köszönti a vendégeket. Buszosokat a szállásadók várják.
Vagy hazaviszik őket és utána jönnek vissza a városba, vagy megoldjuk estig a csomagjuk
elhelyezését. Vonatosokat is a buszos érkezés helyére visszük autókkal. A repülősök közül azok, akik
a kórusnál szálnak meg szintén az egyetemre jönnek 8-9 között. És utána programjuk ugyanaz, mint a
buszosoké. Aki a hostelban lakik, azt a 47-es vagy 49-es villamossal a Casa de la Musica hostelbe
vezetjük. A busz kipakolás után a sofőrök szálláshelyére mehet a Classic Hotelba. Ez Budán van!
"B" csoport: repülő 10 fő A repülősök közül azok, akik a kórustagoknál szállnak meg 8-9 között az
egyetemnél gyülekeznek. A többiek délben csatlakozhatnak.
"C" csoport: vonat 12 fő, érkezés a Keleti pályaudvarra 8.49-kor Őket várjuk, és autóval átvisszük
az egyetemre a buszosokhoz.
fakultatív ebéd
Program az ebédek után találkozó 15 (?) órakor a Lánchíd budai hídfőjénél a Sikló állomás mellett a
falon levő címer alatt! Felsátálás a várba, ott a Duna felőli terasztól megnézünk mindent a Bécsi kapu
térig, Labirintus, folytatásában a föld alatti Sziklakórház múzeum, .. Moszkva tér, közben Budapest
struktúra, látnivalók, vasárnapi koncert helyszín, stb. ( kb.3 órás program )
ehhez adunk térképeket, előzetes anyagokokat, helyszínen mesélünk, stb.
este kb. 18-tól
este szabad, alternatív közös kajálások a városban vagy otthon, találkozó régi tagokkal, stb..Esetleg
egy kórustagunk vezetésével esti séta a kivilágított Budapesten!!!!
2010.március 6. vasárnap - koncertek, szülinapi buli
Gyülekező a Magyar Nemzeti Galéria Duna felőli főbejáratánál fél 10.
Beéneklés, öltözés, helyszíni próba 10-11. Koncert 11-12 óráig. Utána ott lehet maradni megnézni a
kiállításokat.
fakultatív ebéd
Program: 15 (?) órától jó idő esetén Hősök tere , lazítás a városligetben, Andrássy úton, kávézás, stb.
a belvárosban
este 18 óra
Találkozó a koncert helyszínén a Váci utca 47/b. Szent Mihály templom bejáratánál. A palátunknál!
Barokk, sarkon van, a Kossuth Lajos utca és a Nagy Vásárcsarnok közti szakaszon
vége kb. 20 óra 30. Utána közösen átsétálunk a buli helyszínére.
25 éves szülinapi buli éjfél után 1 óráig? Vagy 2-ig? Vacsi kb. 9-10-ig. Utána film, közös ének (?),
tánc! A helyszín a Casa de la Musica közelében lesz!
2010.március 7. hétfő - Budapest, Esztergom, elutazás
délelőtt
alternatív programok
Esztergom: küldünk mailen anyagot, lesz térkép, stb. Küldünk vonat menetrendet. És árakat. Az
állomás a városközponttól gyalog 15 percre van. A busz a központba nem tud bemenni, a közelben
csak sok pénzért tud parkolni. Gyalog át lehet sétálni még Szlovákiába is!
Budapest: séta a nagy új gyalogos tengelyen a belvárosban: Kálvin tér, Ráday utca ( kaja ),
Kecskeméti utca, Váci utca, Vörösmarty tér, Erzsébet tér, Gödör, Bazilika, végig a Szabadság térig,
Országház, Duna part, Lánchíd, Vigadó stb. Margit hídon túlélő séta ( mert még épül !!!) és még
mindenféle érdekes program
Török fürdők: majd küldünk férfi és női nyitvatartásokat és helyszíneket. Fürdés!!! Lubickolás. Gőz.

fakultatív ebéd
alternatíva:
Budapest MÉG! Program
Szentendre: utazás a HÉV-vel. Utazási idő oda-vissza 1,5 óra. Élvezetes séta a városkában: tetszés
szerinti ideig. A HÉV ( vonat ) nagyon gyakran jár, majd küldünk menetrendet. ( 20 percenként … ) A
város tele van pl. XX. Századi festők műterem múzeumaival, rengeteg népművészeti bolttal,
csodálatos Duna parttal, lángossal, kis kávézókkal, ATMOSZFÉRÁVAL!
vonatosok este 21:05 óra Keleti Pu
buszosokat búcsúztatjuk 9 felé az egyetem elől!
repülösöket nem kell kikisérni, minden csoport privát tovább marad Pesten

