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WĘGIERSKIE PRZYSMAKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

Dzień  1: Wyjazd  z  ustalonego  miejsca  w  godzinach  porannych.  Przejazd  przez  Czechy  i
Słowację. Ok. południa przyjazd do stolicy Węgier – Budapesztu i zwiedzanie miasta: Parlament
- symbol miasta (z zewnątrz),  Bazylika Św. Stefana - miejsce przechowywania najważniejszej
węgierskiej  relikwii,  zmumifikowanej  dłoni  pierwszego  króla  Madziarów.  Spacer  po
najsłynniejszym  deptaku,  ul.  Vaci,  pełnej  restauracji  i  sklepów.  Można  będzie  skosztować
węgierskich smakołyków w jednej z licznych cukierni, m. in. w słynnej cukierni Gerbeaud. Chwila
czasu wolnego. Następnie godzinny  rejs statkiem po Dunaju, podczas którego poznamy stolicę
Węgier z zupełnie innej perspektywy. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu, odpoczynek. Nocleg.

Dzień 2: Śniadanie,  a po nim przejazd na dalsze zwiedzanie Budapesztu. Na początek wizyta
na Wzgórzu Zamkowym, najbardziej reprezentacyjnym miejscu w Budapeszcie, gdzie zobaczyć
można Zamek Królewski - siedzibę węgierskich królów, kościół św. Macieja oraz Basztę Rybacką,
z której można podziwiać piękną panoramę miasta. Przejazd do Lasku Miejskiego z Zamkiem
Vajdahunyad, który jest przykładem eklektyzmu w architekturze. Dla chętnych. W czasie wolnym
można również zwiedzić Muzeum Historii i Sztuki położone nieopodal parku. Kolejno wizyta na
Wyspie Małgorzaty – ulubionym miejscu wypoczynku mieszkańców Budapesztu.  Obiadokolacja.
Przejazd do hotelu, nocleg.

Dzień 3: Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu.  Wizyta na basenach termalnych Szehenyiego.
Pierwsze termy powstały w XIX wieku, przez pewien czas był to największy tego typu obiekt w
Europie. Dziś w przepięknym budynku z kolumnami, kopułami i żółtymi ścianami znajduje się
ogólnie 15 basenów z wodą o różnych temperaturach. Są też sauny, gabinety fizjoterapii, masaże
i pływalnia odkryta, a na zewnątrz dwa baseny z gorącą wodą.  Po relaksie na basenach wyjazd
w drogę powrotną i zakończenie wycieczki.

Cena od: 745 zł/os.
(przy grupie 45 uczestników)

 Cena zawiera:
 transport: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc, dvd)
 zakwaterowanie: 2  noclegi  w  hotelu***  w  Budapeszcie  (pokoje  2-,  3-  osobowe

z łazienkami) 
 wyżywienie: 2 x dziennie – 2 śniadania, 2 obiadokolacje
 opieka pilota-przewodnika na całej trasie wycieczki
 ubezpieczenie KL (koszty leczenia)  i  CP (leczenie chorób przewlekłych)15 000 euro,

NNW (następstwa  nieszczęśliwych wypadków)  15  000  zł,  oraz  bagaż  1000  zł  Signal
Iduna Polska S.A.

 godzinny rejs statkiem
 bilety wstępu do Bazyliki św. Stefana, baseny termalne
 składka na turystyczny fundusz gwarancyjny  (zgodnie z dz. u.  z 2016 r.  poz.  187

i 1334) - 10 zł/os.

Zapraszamy na nasz portal turystyczny
www.wypoczywaj.com.pl

mailto:biuro@verotravel.pl

