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Wycieczka Eger – Budapeszt + Termy 
I DZIEŃ 
wyjazd ok północy – dokładny termin do ustalenia

II DZIEŃ 
Przyjazd  do  Budapesztu.  Całodzienne  wyjście  na  kąpieliska  termalne.
Kąpieliska  :  Szechenyi  i  Dagaly.  Zakwaterowanie  w  hotelu  w/pod
Budapesztem, obiadokolacja.

Po  kolacji  coś  dla  oczu:  Wieczorem  proponujemy  wzgórze  Gellerta
wznoszące się 130m nad płynącym poniżej Dunajem,  wraz z widokiem na
nocną panoramę miasta – jest to najlepsza pora, aby zachwycić się urokiem
Budapesztu.

III 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. Przejście na ulicę Vaci, główną arterię handlową
Budapesztu. Czas wolny. Budapesztańska Hala Targowa - zakupy

Wieczorem natomiast coś dla ciała:Uroczysta kolacja w Czardzie 20.00 –
24.00  ALL inclusive!!! bez ograniczeń, węgierskie przysmaki oraz napoje
alkoholowe  i  bezalkoholowe  przy  cygańskiej  muzyce  z  folklorem  –  na
żywo! Sprawdzona i bardzo polecana przez nas forma integracji i poznania
węgierskich smaków dań i lokalnych alkoholi. Powrót do hotelu, nocleg

IV DZIEŃ
Śniadanie.  Rano  zwiedzanie  z  zewnątrz  zamku  Vajdahunyad  i  parku
Varosliget.  Rejs  statkiem  po  Dunaju.  Następnie  pobyt  na  kąpielisku
termalnym. Powrót do hotelu, kolacja w restauracji i nocleg

V DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd do Egeru, zwiedzanie:
Zamek –wewnątrz murów (płatne bez wystaw w pomieszczeniach zamkowych) , Katedra (wejście płatne),
Pałac Biskupów (z zewnątrz), Starówka (Kościół Franciszkanów (ofiara), minaret (płatny), gmach liceum
(z zewnątrz), Dolina Pięknej Pani – degustacja i zakup win dla chętnych. Obiad pożegnalny w Egerze.

Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych, powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych.

Hotel ok. Budapesztu 899 zł/os. (grupa 40 os.)

Świadczenia  zawarte  w  cenie:  przejazd  luksusowym autokarem;  3  noclegi  w  okolicach  Budapesztu
(hotel***, pokoje 2/3 osobowe); 3 śniadania szwedzki stół;  3 kolacje w restauracjach w Budapeszcie;
uroczysta  obiadokolacja  w  Budapeszcie,  czarda  all  inclusive;  ubezpieczenie  turystyczne.  Opiekę
wykwalifikowanego pilota.

Cena nie zawiera: przewodnika lokalnego, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

www.agat.eu 

http://Www.agat.eu/

	Wycieczka Eger – Budapeszt + Termy

