
 
 

IW Cruise by Bus -  IW Круиз с Aвтобус 
 
Така нарекохме тазгодишното ИУ пътуване, което организира Габи - Габриеле Щрюмпф, ИИУ БД от Австрия, 
член на ИУК Грац-Уртурм и добра приятелка. Нивото на водата в река Дунав беше ниско и не позволи да се 
изпълни програмата на криуза. Но желанието да сме заедно надделя - нищо не беше в състояние да ни откаже 
от това няколкодневно преживяване – интересно, вълнуващо, с много забавление. 

На 23 октомври австрийската столица Виена събра шарената ни ИУ група - Австрия, Албания, Белгия, 
България, Германия, Италия, Франция,  Холандия и Швейцария.  Всички от  9те националности заедно, с много 
добро настроение и усмивки, се обединихме около това име на нашето пътуване: IW КРУИЗ С АВТОБУС. 
Настанени  комфортно заедно поехме към Будапеща. Welcome drink от класно италианско просеко, избрано от 
Габи и съпругът й Еди, ни поднасяха самите те в движение - оказа се, че всички го обичаме много! Пристигнахме 
привечер и групата ни се беше сближила и вече опознала, всички обсъждахме оживено предстоящата 
разходка.  

Следващият ден 24 октомври беше отново дъждовен, но и наситен с много красота. Унгарската столица - 
две части на едно цяло Буда и Пеща – впечатлява с повече от 1000 статуи и с 9 моста - първия и последния за влакове, 
а другите седем за автомобили. Някои забележителности: парламентът на Унгария, замъкът Буда, базиликата Свети 
Стефан, хълмовете Буда и Будавар, рибарските кули. Дъждът не отми усмивките ни, нито охлади топлина в сърцата 
ни. Насладихме се на прекрасна кухня в Монк’с Бистро, където обядвахме  – препоръчвам горещо!  

     
 

Следобедът премина в компанията на приятелките от ИУК Будапеща, които бяха избрали  емблематично 
място - кафенето Жербо. Първият ИУ клуб на Унгария е с 20 годишна история. Гости на срещата бяха и 5 дами от на 
най-новите ИУ членове, от град Сегед, на които през месец март 2019 година предстои Чартърна Церемония. 
Домакините бяха подбрали за нас трио миниатюри от тортите Сахер, Добуш и Естерхази. Сладка среща, напоена с 
аромат на кафе, която откри Президент Силвия. Тя се развълнува, когато разбра, че има българка в групата – нейната 
майка е българка, баба й си живее в София, а тя самата най-много обича сърми и баница.  Силвия получи подарък - 
Българската ИУ РОЗА - и се запозна с проекта на ИУК Варна ЕУРОПЕА.  

    
 



На следващия ден отпътувахме на север към замъка Вишград, на северния бряг на река Дунав. Разгледахме 
и невероятното градче Сентендре, което пази  стари занаяти и типичната за страната архитектура - истинска наслада 
за разходка по калдъръмени улици с многобройни места за похапване и пазаруване. Посетихме и величествената 
катедрала Езстергом – силно енергийно, незабравимо място. Обядвахме в избата, която е модерен ресторант-
винарна.  

       
 
Пътят ни след това до Братислава беше кратък, а хотелът в който нощувахме – прекрасен! Всички 

забелязахме на входа табелата указваща срещите на Ротари там. Това породи идея, която всички заедно 
реализирахме – написахме обръщение към ротарианците, подписахме се под имената и страната си и заедно с 
приятелските си поздрави им предадохме и желанието си да поставим града им на картата на ИИУ. В плика 
добавихме визитките си и ...нека стискаме палци да има желание за съдействие! 

       
  
На следващия ден - 25 октомври - се потопихме в приказката Братислава. Красотата на този град с множество 

кули, прозорчета и невероятни сувенири ни плени със силно арт присъствие -  бяхме единодушни, че Братислава 
определено заслужава специално следващо посещение.  

       
 Всички се радвахме като деца в големия свят на приятелството - нашата вселена, наречена Инер Уил! 

Пулсът на Европа - незаменими мигове, събрани в няколко дни, които трудно могат да се разкажат, но се 
изживяват с лекота и остават незабравими!  
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