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WĘGRY BUDAPESZT  

1 dzień:  O godz: 8.00 wyjazd z Krakowa , przejazd 
przez Słowację (dla chętnych posiłek za ok. 7 EUR). 
Przyjazd do Budapesztu w godzinach 
popołudniowych. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie. Obiadokolacja, spacer na 
wzgórze Gellerta, gdzie z wysokości 140 m 
oglądamy panoramę miasta Dla chętnych wyjście 
na baseny termalne. Powrót do hotelu na nocleg. 

2 dzień: Śniadanie, zwiedzanie miasta: Wzgórze 
Zamkowe ze stacją kolejki zębatej ( jednej z 
najstarszych w Europie)  Zamek Królewski, Baszta 
Rybacka , a także podziemny szpital schron z 
wykutymi w skale salami. Najbardziej 
reprezentacyjna  Vaci Utca prowadzi od 
największej hali targowej Budapesztu do jednej z 
najstarszych pesztańskich kawiarni Gerbeaud.  1,5 
- godzinny rejs po Dunaju. Na statku 3 ciepłe dania 
do wyboru, zimne przekąski, desery, bufet z 
winem i piwem , muzyka mechaniczna, powrót do 
hotelu na nocleg.                                                                                                                                                                                                                               

 

3 dzień: Śniadanie, Dalsze zwiedzanie Pesztu, 
bazylika Św. Stefana, Parlament ( z zewnątrz ), 
wjazd zabytkową kolejką Siklo ( ok. 3 e ) na 
Wzgórze Zamkowe, dalej, Wyspa Małgorzaty, 
bajkowy zamek Vajdahunyad, Lasek Miejski z 
największym i najładniejszym całorocznym 
kąpieliskiem. Wejście na kąpielisko. Wieczorem 
degustacja wina tokajskiego z największej beczki 
świata, i regionalna kolacja przy winie w 
tradycyjnej węgierskiej czardzie. Powrót do 
hotelu, nocleg. 

4 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do 
Szentedre uroczego barokowego miasteczka ze 
znanym Muzeum Marcepanu. Krótkie zwiedzanie, 
czas wolny na ostatnie zakupy. Obiad. Przyjazd do 
kraju w późnych godzinach wieczornych. 

W/w program jest ramowy i może ulec zmianie 
kolejność zwiedzania w zależności od warunków 
atmosferycznych  i godzin otwarcia zwiedzanych 
obiekt

TERMIN:  04 - 07.10.2018                    CENA :  774 zł   

CENA ZAWIERA :  

* transport komfortowym autokarem,                                                                                                                           
* 3 noclegi (pokoje 2, 3 - os z łazienkami) - hotel 3* na Wzgórzu Gellerta ,                                                                                                
* 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad ,                                                                                                                              
* 1 rejs statkiem po Dunaju z kolacją i winem, muzyką   ( opcja all incl ) ,                                                                             
* miejscowego przewodnika po Budapeszcie,                                                                                                                  
* opiekę pilota, * ubezpieczenie KL, NW, bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA : 

Biletów  wstępu na baseny termalne , degustacje win razem ok 37 EUR 

Minimalna wymagana ilość uczestników wynosi 30 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
imprezy z powodu braku wymaganej, minimalnej ilości uczestników. 
 

http://www.wnieznane.pl/budapeszt,13,2,co-warto-zobaczyc,318,Lasek-Miejski

