
BUDAPESZT 3 dni

Kraj: WĘGRY
Miejscowość: BUDAPESZT
Dojazd: autokarem
Zakwaterowanie: hotel **/***
Wyżywienie: śniadania, 
Cena przy min. 45 osobach płatnych:  459 zł / osoba
Termin: 9-11.09.2011

RAMOWY PROGRAM:

1 DZIEŃ: wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 07.00. Przyjazd do Budapesztu. W programie 
zwiedzania m.in.: neorenesansowa bazylika św. Stefana, wzgórze Gellerta z którego rozciąga 
się przepiękna panorama Budapesztu. Udział w festiwalu wina na ulicach Budapesztu. 
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

2 DZIEŃ: śniadanie. Zwiedzanie. W programie m.in.:  Wzgórze Zamkowe - Zamek 
Królewski, Baszta Rybacka, kościół Macieja, Brama Wiedeńska, Plac Bohaterów – 
największy i najważniejszy plac w stolicy, park Varosliget – chętnie odwiedzany przez 
mieszkańców. Kolejny dzień udziału w Międzynarodowym Festiwalu Wina i Szampana. 
Przejazd do hotelu. Nocleg.

3 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd z Budapesztu. Po drodze zwiedzanie 
Szentendre – malowniczego „miasta artystów”, Muzeum Marcepanu i Muzeum Miniatur. 
Wyjazd do Polski. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz. 20.00.

Świadczenia zawarte w cenie: 
- 2 noclegi w hotelu **/*** w okolicach Budapesztu – pokoje 2,3 os. z łazienką,
- przejazd nowoczesnym autokarem z barkiem, toaletą, klimatyzacją, 
- wyżywienie:  2 x śniadanie, 
- opieka licencjonowanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki,
- ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagażu zgodnie z Warunkami Uczestnictwa
- opieka przewodnika podczas zwiedzania Budapesztu
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Cena nie zawiera: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 15-20€),
- innych świadczeń nie zawartych w programie.

Inne propozycje festiwali wina na Węgrzech:

Węgry 2011

30 lipca-20 sierpnia   Balatonfüred
2-4 września   Sopron
3-4 września   Eger
7-11 września   Budapeszt
9-11 września   Gyöngyös
9-11 września   Noszvaj
9-11 września   Hajdúszoboszló
10-11 września   Badacsony
16-17 września   Zalakaros
16-18 września   Szekszard
23-25 września   Villánykövesd
22-25 września   Kőszeg
30 września   Tokaj- 2 pażdziernika
7-9 pażdziernika   Villány

* cena została skalkulowana przy 43 osobach płatnych i wyjeździe z Katowic, możliwy jest 
wyjazd z innych miast 

UWAGA:

● pilot nie oprowadza po muzeach

● Program ma charakter ramowy i może ulec korektom w zależności od miejscowych 
uwarunkowań oraz od preferencji klienta.

● „Warunki Uczestnictwa” stanowią integralną część umowy – zgłoszenia
o uczestnictwo w imprezie turystycznej.

Zaliczka 30% ceny imprezy płatna przy rezerwacji:

Zapłata do 100% ceny imprezy płatna do 36 dni przed rozpoczęciem imprezy:



BUDAPESZT+ EGER 3 dni

Kraj: WĘGRY
Miejscowość: BUDAPESZT
Dojazd: autokarem
Zakwaterowanie: hotel **/***
Wyżywienie: śniadania, 
Cena przy min. 45 osobach płatnych:  479 zł / osoba
Termin: 2-4.09.2011

RAMOWY PROGRAM:

1 DZIEŃ: wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 07.00. Przyjazd do Budapesztu. W programie 
zwiedzania m.in.: neorenesansowa bazylika św. Stefana, wzgórze Gellerta z którego rozciąga 
się przepiękna panorama Budapesztu. Zwiedzanie Placu Bohaterów – największy i 
najważniejszy plac w stolicy. Fakultatywnie możliwy rejs statkiem po Dunaju. Przejazd do 
hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

2 DZIEŃ: wczesne śniadanie. Zwiedzanie. W programie m.in.:  Wzgórze Zamkowe - Zamek 
Królewski, Baszta Rybacka, kościół Macieja, Brama Wiedeńska. Przejazd do Egeru, który 
jest oczywiście kolebką najsłynniejszego węgierskiego czerwonego wina Egri 
Bikavér (Egerska Bycza Krew). Udział w sławnym festiwalu wina.  Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. Nocleg.

3 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Egeru: Zamek Warowny, 
Plac Dobo, Bazylika, barokowy Kościół Minorytów, Turecki Minaret. Przejazd 
do doliny pięknej Pani,  gdzie atrakcją są liczne piwniczki winne z cygańską 
muzyką i typowymi węgierskimi zakąskami. Wyjazd do Polski. Przyjazd w 
godzinach wieczornych .

Świadczenia zawarte w cenie: 
- 1 nocleg w hotelu **/*** w okolicach Budapesztu oraz 1 nocleg w hotelu **/*** w 
okolicach Egeru – pokoje 2,3 os. z łazienką,
- przejazd nowoczesnym autokarem z barkiem, toaletą, klimatyzacją, 
- wyżywienie:  2 x śniadanie, 
- opieka licencjonowanego pilota wycieczek podczas całej wycieczki,
- ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagażu zgodnie z Warunkami Uczestnictwa
- opieka przewodnika podczas zwiedzania Budapesztu
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Cena nie zawiera: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 15-20€),
- innych świadczeń nie zawartych w programie.

Inne propozycje festiwali wina na Węgrzech:

Węgry 2011

30 lipca-20 sierpnia   Balatonfüred
2-4 września   Sopron
3-4 września   Eger
7-11 września   Budapeszt
9-11 września   Gyöngyös
9-11 września   Noszvaj
9-11 września   Hajdúszoboszló
10-11 września   Badacsony
16-17 września   Zalakaros
16-18 września   Szekszard
23-25 września   Villánykövesd
22-25 września   Kőszeg
30 września   Tokaj- 2 pażdziernika
7-9 pażdziernika   Villány

* cena została skalkulowana przy 45 osobach płatnych i wyjeździe z Katowic, możliwy jest 
wyjazd z innych miast 

UWAGA:

● pilot nie oprowadza po muzeach

● Program ma charakter ramowy i może ulec korektom w zależności od miejscowych 
uwarunkowań oraz od preferencji klienta.

● „Warunki Uczestnictwa” stanowią integralną część umowy – zgłoszenia
o uczestnictwo w imprezie turystycznej. 

Zaliczka 30% ceny imprezy płatna przy rezerwacji:

Zapłata do 100% ceny imprezy płatna do 36 dni przed rozpoczęciem imprezy:


