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3-DNIOWA WYCIECZKA DO BUDAPESZTU

Budapeszt jest stolicą, a także największym węgierskim miastem. Na jego terenie znajduje się ponad
800 zabytków architektury, reprezentujących większość europejskich stylów artystycznych, znany jest
przede wszystkim z obiektów światowego dziedzictwa kultury – m.in. Zamku Królewskiego, Placu
Bohaterów, a także licznych mostów, muzeów i galerii. Każdego roku przyciąga miliony turystów.

TERMIN: wrzesień 2019 r.
GRUPA: 45 osób
ZAKWATEROWANIE: hotel 2*/3*
WYŻYWIENIE: 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje)
TRANSPORT: autokar

Cena zawiera:
- zakwaterowanie w hotelu 2-gwiazdkowym, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami,
- wyżywienie wg oferty: 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje),
- opiekę pilota, przewodnika podczas zwiedzania,
- transport autokarem na trasie Wielka Wieś – Budapeszt – Wielka Wieś oraz na czas przejazdów na

miejscu,
- opłaty parkingowe i drogowe,
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wg Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
obowiązującego od 26.11.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1334),
- ubezpieczenie NNW i KL.
Cena nie zawiera:
- podatku turystycznego płatny przy zakwaterowaniu, koszt: 0,50 euro/os./doba,
- świadczeń nie zawartych w ofercie.

PROGRAM:
Dzień 1:
Zbiórka w ustalonym miejscu, wyjazd z Wielkiej Wsi we wczesnych godzinach porannych, przejazd do
Budapesztu, spacer wzdłuż Dunaju na Wyspę Małgorzaty, zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu,
nocleg.
Dzień 2:
Śniadanie, spacer uliczkami węgierskiej stolicy, m.in. wyjazd kolejką linową na Wzgórze Zamkowe,
zobaczymy m.in. Zamek Królewski (z zewnątrz), kompleks budynków pałacowych na wzgórzu, jeden
z najbardziej znanych zabytków, czyli Basztę Rybacką (z zewnątrz, za dodatkową opłatą możliwe
spacerowanie po murach), z wież i tarasów neoromańskiej budowli rozciąga się widok na Dunaj,
Kościół Macieja, nazywany również Budzińską Świątynią Koronacyjną, podczas zwiedzania czas wolny
na zakup pamiątek, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, ciąg dalszy zwiedzania Budapesztu, zobaczymy m.in. największy
kościół stolicy, czyli Bazylikę św. Stefana, budynek Parlamentu (z zewnątrz), będący jednym z
największych gmachów parlamentów narodowych na świecie, Centralną Halę Targową – czas wolny
na zakupy, powrót do domu, przyjazd w godzinach popołudniowo-wieczornych.
Gdyby grupa była zainteresowana zwiedzaniem Zamku, również jest taka możliwość – konieczne
wcześniejsze zgłoszenie.
Oferta można również wzbogacić o rejs statkiem po Dunaju lub degustację węgierskich win –
konieczne wcześniejsze zgłoszenie.
* obiekty zwiedzane z zewnątrz, kolejność zwiedzania ustala pilot
Orientacyjny koszt biletów:
Baszta Rybacka: ok. 1000 HUF/os.
Kościół Macieja: ok. 1500 HUF/os.
Bazylika św. Stefana: ok. 200 HUF/os.

Oferta przygotowana dla grupy 45 osób, w przypadku uzbierania mniejszej grupy cena może
wzrosnąć!
Koszt od osoby: 529 zł, przy grupie 45 uczestników płacących

