
dzień 1
Wyjazd  z  Polski  w  godzinach  porannych,  przejazd  przez 
Słowację  na  Węgry.  Przyjazd  do  Budapesztu.  Następnie 
zwiedzanie  z  przewodnikiem  -  przejazd  na  Wzgórze 
Zamkowe, na którym znajduje się najstarsza część miasta wraz 
z  Zamkiem  Królewskim,  basztami  Rybackimi,  kościołem 
Najświętszej  Maryi  Panny  potocznie  zwanym  kościołem 
Macieja.  Przejazd  na  Górę  Gellerta,  z  której  roztacza  się 
wspaniała  panorama  Budapesztu.  Zwiedzanie  lewobrzeżnej 
części Budapesztu -  Pesztu. m.in. Parlamentu, Węgierskiego 
Muzeum  Narodowego,  trzech  najsłynniejszych  mostów 
Budapesztu  -  Wolności,  Łańcuchowego  i  Elżbiety,  a  także 
Bazyliki, w której przechowywana jest najważniejsza relikwia 
Węgrów  -  zmumifikowany  fragment  prawicy  króla  św. 
Stefana. Odwiedzimy również Muzeum Marcepanu, w którym 
jest sklep i kawiarnia gdzie można zakupić słynne słodycze z 
marcepanu, likier z marcepanu, figurki i wiele innych z boisk 
sportowych i  tarasów do opalania.  Zakwaterowanie i  krótki 
odpoczynek w hotelu. 

Cena 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania ilości 
uczestników oraz zakresu 
proponowanych atrakcji ceny 
mogą kształtować się różnie. 

Cena zawiera 

 

2 noclegi w hotelu wraz ze 
śniadaniami 
 
kolacja i program 
folklorystyczny peirwszego 
dnia - trzydaniowa kolacja oraz 
1/4 wina, woda mineralna 

Rejs statkiem oraz kolacja 
podczas rejsu 

zwiedzanie z przewodnikiem 

opieka pilota/rezydenta 

przejazd komfortowym 
autokarem 

bilety wstępu do term 
Szechenyi 
 
ubezpieczenie KL, NNW,bagaż 

 

BUDAPESZT 
| STOLICE | 



Wieczorem –  obiadokolacja i  program folklorystyczny: –  podczas kolacji  będzie można spróbować 
tradycyjnej  kuchni  madziarskiej,  posłuchać  muzyki  węgierskiej,  dobra  i  niezapomniana  zabawa. 
Program składa się z prezentacji folklorystycznych i pokazów wokalno-tanecznych, podczas programu 
artyści wybierają ochotników z grupy bawiących się gości i zapraszają do wspólnego Czardasza. Po 
kolacji powrót i nocleg w hotelu. 

dzień 2
Po  śniadaniu  dalsze  zwiedzanie  Budapesztu  z  przewodnikiem  dla  chętnych.  Możliwość 
indywidualnego  ustalenia  z  przewodnikiem co  nas  interesuje,  co  chcemy  zobaczyć.  Jeśli  nie  ma 
żadnych wytycznych uczestników przewodnik kontynuuje program z dnia poprzedniego. 

Po  południu  udamy  się  do  term Széchenyi.  Kąpielisko  Széchenyi  jest  jednym z  największych  w 
Europie i  z pewnością  jedną  z największych atrakcji  Budapesztu. Malownicze położenie w pełnym 
atrakcji  Lasku Miejskim oraz  niezwykłe  otoczenie  i  architektura  przyciągają  do  niego  turystów z 
odległych stron kontynentu. Wejście główne to najpiękniejsza część kąpieliska, wspaniale prezentuje 
się również sala kopułowa z olśniewającymi witrażami. Baseny nie tylko są pełne wspaniałych wodnych 
atrakcji, lecz również urzekają urodą a otaczające je posągi pozostawiają niezapomniane wrażenie. W 
zewnętrznych  basenach  można  kapać  sie  nawet  w czasie  ostrych  mrozów.  Wewnątrz  znajdują  się 
przepiękne termy i dzienne oddziały lecznicze. W sumie mieści sie tu aż 15 basenów a także łaźnie 
suche i parowe, sauny, masaże oraz punkty gastronomiczne. 

Wieczorem rejs statkiem z kolacją  i  muzyką  taneczną.  Statek wyrusza z przystani MAHART przy 
Vigodóter , płynie do wyspy Małgorzaty, gdzie nawraca i płynie na południe przez stolice przepływając 
pod mostami na Dunaju przy moście Rakoczi (lagymanyosi ) nawraca i płynie z powrotem do przystani 
przy Vigodó ter. Kolacja w formie szwedzkiego stołu. 

dzień 3
Po śniadaniu wykwaterowanie i powrót do Polski. 

PROPOZYCJA ZAKWATEROWANIA:
Tulip Inn Budapest Millenium ***

Actor Hotel Budapest ***


