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Czarujący Budapeszt z Agat Travel… 
I DZIEŃ 
Wyjazd z Celejowa koło godziny 1:00.
Przyjazd do Egeru – zwiedzanie Zamku, Katedry, Starówki, Dolina Pięknej
Pani – degustacja win. Przejazd do Budapesztu popołudniem, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja. Wieczorem wzgórze Gellerta wznoszące się 130 m
nad płynącym poniżej Dunajem, wraz z widokiem na nocną panoramę miasta –
jest to najlepsza pora, aby zachwycić się urokiem Budapesztu.

II DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie miasta - proponujemy zacząć od Wzgórza Zamkowego
położonego po budańskiej stronie miasta oraz  Kościół NMP (Macieja) -
miejsca koronacji i ślubów królewskich.  Kolejny punk to Baszta Rybacka -
budowla z siedmioma neoromańskimi wieżami, z której  widać przepiękną
panoramę miasta. Następnie Bazylika św. Stefana. W Bazylice
przechowywana jest najważniejsza relikwia kraju - prawica pierwszego króla
Węgier – Św. Stefana. Uroczysta kolacja w Czardzie 21.30 – 24.00 lub 18.30
– 21.00
Czarda All Inclusive w Budapeszcie, stoły szwedzkie, ponad 30 potraw na
stołach, alkohole: piwo, wino, szampan (bez ograniczeń), o nastrój zadba
zespół cygański z folklorem – na żywo! Kolacja trwa 2,5 godz.

III DZIEŃ
Śniadanie. Rejs statkiem po Dunaju. Parlament zwiedzanie z zewnątrz,
przejście na Plac Bohaterów oraz Zamek Vajdahunyad – dziedziniec. Czas
wolny. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych. 
Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu. 

Cena za os. w pokoju 2 os. 659 zł/os.

Oferta ważna przy grupie min 50 os.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem AGAT, klimatyzacja, 
barek, wc
- opiekę pilota z Biura AGAT podczas całego wyjazdu
- zakwaterowanie w hotelu, pokoje dwuosobowe oraz 
trzyosobowe, Hotel Bestline ***
- wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania (2) i 
obiadokolacje (1), regionalne kolacja wszystko w cenie w 
czardzie (1)
- ubezpieczenie turystyczne KL, NNW, BP
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- usługę tour guide podczas zwiedzania

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu i przewodników lokalnych, 
około 80 – 100 zł/os
- napoje do kolacji płatne dodatkowo
- śniadania w dniu przyjazdu oraz obiadu w 
dniu wyjazdu
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