Nem tudod mit csinálj még a hideg téli napokon? Itt egy pár ötlet! 
Itt a tél, elmúlt a karácsony, de még van pár nap újévig és a suliig… és te még mindig nem
tudod, hogy mit csinálj? Nem kell kétségbe esni, amíg eldöntitek a haverokkal, addig is adok
pár ötletet én is, és garantálom, hogy nem fogtok unatkozni a télen.
Városligeti műjégpálya
Télen amit sosem lehet
kihagyni, az a korcsolyázás.
Szerencsénkre ott van
nekünk az óriási
műjégpálya a
Városligetben.
A pálya már november 19én megnyitotta kapuit, így
bármelyik nap mehettek
barátokkal, a családdal
csúszni egyet a jégen. A
jegyárak 1000-7000 forintig terjednek. Az esti fények a legszebbek a jégen, és még 31-én is
nyitva van a jégpálya kora délutánig!

Váci utcai vásár
Ha
vásárolni
vagy
csak
szemet
gyönyörködtetni támad kedved, látogass
el a Váci utcába. Rengeteg csodás
ajándékot, ékszereket és még sok minden
mást találsz, ahogy a Deák tértől a
klasszikus Vörösmarty téri vásár felé
haladsz. A látvány mellett a karácsonyi
illatok miatt is érdemes kinézni, na meg az
ízek miatt. Számos ízesítésű forralt bor 
(csak szülőknek és a nagykorú tesóknak, a
szerk.) forró csoki és kürtöskalács is kapható ebben az időszakban a híres bevásárló
utcánkban. A vásár nem olcsó, a pénztárcátokat ne hagyjátok otthon!
(Tipp: A Deák téri aluljáróban vedd meg a kürtöskalácsot és élvezd olcsóbban a vásárt! A Bazilikánál is
gyönyörű a vásár, fényfestéssel, azt se hagyd ki!)

Fényvillamos
Azt mondják, télen a leginkább a fény
hiányzik az embereknek. Talán ennek is
köszönhető a Fényvillamos
kezdeményezés. A Fényvillamos minden
évben december első hétvégéjén kel útra
3500 méternyi fényfüzérrel és 39 200
hidegfehér és kék színű LED világitással,
utas terében pedig ünnepi díszítéssel. A
villamos a 2-es villamos útvonala mellett a 41, 42, 50, 19, 49, 14, 56, 47, 69, és a 4-6-os
vonalán is látható lesz. A részletes napi menetrendet a címre kattintva éred el.

Budapest télen
Ha szeretsz sétálni, kirándulni, fényképezni,
akkor Budapestet neked találták ki. A
Citadelláról, a Budai várból és az Erzsébet
kilátóból például csodálatos a kilátás. Az
Erzsébet kilátóba feljuthatsz akár Libegővel is,
ami 10-15:30 között közlekedik. Ha kedved
támadt mindezekhez, akkor nyomás, járd be Budapestet!

A fürdők ideje
Ha kimerültél a sétákban, a vásározásokban, már a forró csokihoz sincs kedved, a suli előtt
még látogass el egy kellemes fürdőbe. Széles a választék, akár a Gellértet, vagy a Rudast,
esetleg a Lukácsot preferálod, kivételesen kellemes élményben lesz részed.

KELLEMES IDŐTÖLTÉST, KIKAPCSOLÓDÁST!
-Szesat-

