BUDAPESZT

Termin: 02 – 04.09.2022

Ramowy program imprezy

1 dzień: Wyjazd o 4:00 Opola (miejsce wsiadania do ustalenia). Przyjazd do Budapesztu i zwiedzanie m.in: Plac
Bohaterów z Pomnikiem Arpada i postaciami najsłynniejszych Węgrów z zamkiem Vajdahunjad. Czas wolny do
indywidualnej dyspozycji uczestników, który proponujemy wykorzystać na: zwiedzanie Muzeum Sztuk Pięknych
lub kawę w jednej z kawiarni. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Wyjazd na wieczorny rejs statkiem po Dunaju
połączony z obiadokolacją, nieograniczoną konsumpcją wina, piwa, napoi bezalkoholowych oraz muzyką na żywo.
Powrót do hotelu. Nocleg
2 dzień: Śniadanie. Przejazd na Wyspę św. Małgorzaty, objazd wyspy kolejką ekologiczną. Zwiedzanie: Opera
(z zewnątrz), Parlament (z zewnątrz), Bazylika Św. Stefana, Góra Gellerta, Stare Miasto, Kościół Macieja, Baszty
Rybackie, spacer do Bramy Wiedeńskiej. Przejście na Zamek na Budzie. Spacer po najsłynniejszej ulicy handlowej
Vaci, czas wolny na zakup pamiątek. Przejście do Placu Vorosmarty. Powrót do hotelu. Wyjazd na kolację
w csardzie węgierskiej z programem folklorystycznym i nieograniczona konsumpcją piwa i wina. Powrót do
hotelu. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Szentendre, zwiedzanie malowniczego miasteczka
położonego na zboczach naddunajskich wzgórz. Wyjazd do Esztergomu, krótki pobyt i zwiedzanie jednej
z największych w Europie bazylik. Obiad w naddunajskiej csardzie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd
w godz. ok. 22.00.
Uwaga: Program imprezy jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Pilot wycieczki nie oprowadza po obiektach
muzealnych oraz sakralnych.

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video)
 2 x nocleg w hotelu 3* w Budapeszcie, pokoje 2,3 os. z łazienkami i wc
 wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja (na statku i w csardzie węgierskiej obie z nieograniczoną konsumpcją napoi
alkoholowych i bezalkoholowych), obiad
 kolejka ekologiczna na wyspie św. Małgorzaty
 rejs statkiem po Dunaju
 opieka pilota – przewodnika,
 ubezpieczenie KL+CP, NNW, BP,
 opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
 zestaw słuchawkowy

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do obiektów, które można zwiedzić podczas czasu wolnego: Zamek Vajdahunjad – 2500
HUF, Muzeum Sztuk Pięknych od 1000 HUF w zależności od ekspozycji, Baszty Rybackie – 700 HUF, Zamek Królewski 1400 HUF

W związku z ograniczeniami covidowymi, zmianami taryf i obostrzeń, ceny biletów jak i możliwość zwiedzania mogą ulec
zmianie
KALKULACJA DLA GRUPY 45 OSÓB

