
Budapest – Düren diákcsere – SAT 24 /2015. szeptember 29 – október 6.  

 

Tervezett budapesti program 

 

09. 29. kedd  

 A csoport érkezése Ferihegy 2-re: 20:15 

 Találkozó: 19:45  

 A csoport fogadása, majd hazautazás a vendéglátó családokhoz 

09. 30. szerda  

 8:30 találkozó az aulában 

 2. óra: magyaroknak, németeknek tanítás 

 3. óra: Németeknek: Kiss Gyöngyi igazgatónő fogadja a csoportot 

 Három diák körbevezeti a csoportot az épületben 

 Majd csak a német csoportnak városnézés Herr Küpper vezetésével (+3 magyar) 

 Du. 14:30 találkozó az iskolában, ebéd otthon, készülődés az estére  

 Este 18-20-ig nyitóparti, fogadás a Berzsenyiben, az ebédlő részben 

10. 01. csütörtök  

 De: magyaroknak iskola, németeknek: 9 órai indulás: Látogatás az Állatkertben, 

(napközben hideg szendvics) 

 Du. 14:30  Deák tér – közös találkozó, majd: Városnézés.  Bazilika, Andrássy út, Operaház 

(német nyelvű vezetés? ), Hősök tere, Kisföldalattival vissza a Vörösmarty térre 

 19:00 Vigadó tér Dunakorzó hajókázás 

10. 02. péntek  

 Egész napos kirándulás Ópusztaszer, (11:30: Lovasbemutató, 12:30: Feszty Körkép) 

Szegeden városnézés, majd szabadidő 

 Indulás ¾ 8 –kor az iskola mellől busszal. Szegeden lesz kb. 2 óra szabadidő 

 Visszaérkezés este 20 óra körül (napközben hideg élelem) 

10. 03. szombat  

 Kirándulás Visegrádra Találkozó: 10:20 Nyugati pu. Visszaérkezés: kb. 18 óra körül 

10. 04. vasárnap  

 Családi nap 

10. 05. hétfő  

 Reggel iskola a magyaroknak 

 Németeknek 2 kísérővel: János hegyi kilátó Indulás 9 órakor  

 Találkozó Porhajas tanár úrral Széll Kálmán téren 10:30 órakor 

 Délután: 14:30: Deák tér: Zsidó negyed /Király u. /Kazinczy u. Dohány utca/, Vár – A 

Mátyás templomnál ér véget a közös program 

10. 06. kedd   

 Németeknek 9 órakor német nyelvű parlamenti vezetés, 2-3 magyar kísérő diákkal, utána 

séta a téren, Duna- parton, Cipő emlékmű, majd Vásárcsarnok vagy Bálna 

 Vissza az iskolába utána haza, készülődés, pakolás 

 Este: 18 óra 45 Ferihegy 2 búcsúzás 


