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Trzy Stolice...Budapeszt, Bratysława, Wiedeń 
I DZIEŃ (po północy) wyjazd spod wyznaczonego miejsca do Budapesztu
przez Słowację. Wycieczki obsługujemy komfortowymi autokarami z toaletą,
DVD, barek – kawa herbata dla wszystkich.

Śniadanie zorganizowane przez pilota przed wjazdem do Egeru. Zwiedzanie
miasteczka połączone wraz z degustacją win w Dolinie Pięknej Pani.

Przejazd do BUDAPESZTU. Zwiedzanie miasta proponujemy zacząć od
Wzgórza Zamkowego położonego po budapesztańskiej stronie miasta. W
programie m.in. Zamek Królewski, który przez 700 lat był siedzibą
węgierskich królów oraz Kościół Macieja - miejsca koronacji i ślubów
królewskich.  Kolejny punk to Baszta Rybacka - budowla z siedmioma
neoromańskimi wieżami, z której  wznosi się przepiękna panorama miasta. W
międzyczasie Park Vorasiget oraz Budapesztański Parlament.

Po południu zakwaterowanie w Hotelu***, obiadokolacja w hotelu.
Wieczorem proponujemy wzgórze Gellerata wznoszące się 130m nad
płynącym poniżej Dunajem,  wraz z widokiem na nocną panoramę miasta –
jest to najlepsza pora, aby zachwycić się urokiem Budapesztu. Powrót do
hotelu, nocleg.

II DZIEŃ
Śniadanie. BUDAPESZT - dalszy ciąg zwiedzania miasta: Plac Millenium,
który został wybudowany z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego.
Następnie Bazylika św. Stefana. W Bazylice przechowywana jest
najważniejsza relikwia kraju - prawica pierwszego króla Węgier. Przejście na
ulicę Vaci, główną arterię handlową Budapesztu. Czas wolny. Obiadokolacja,
nocleg w Budapeszcie.

Wieczór integracyjny w Czardzie, w wersji all inclusive – bez ograniczeń
węgierskie przysmaki oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe przy
cygańskiej muzyce. Sprawdzona i bardzo polecana przez nas forma integracji
i poznania węgierskich smaków dań i lokalnych alkoholi. (Fakultatywnie,
dopłata 25eur/os.).

III DZIEŃ
Śniadanie w hotelu oraz wykwaterowanie. Po śniadaniu wyjazd do Wiednia i
zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym. Objazd autokarem reprezentacyjnym
bulwarem Ringstrasse: Opera, muzea, parlament, Teatr Nadworny, ratusz,
uniwersytet, kościół Wotywny, park miejski. Następnie spacer po
starówce( Hofburg), katedra, opera, krypty cesarskie. Czas wolny na obiad
(we własnym zakresie). Po południu przejazd na jedno z okolicznych wzgórz
Lasku Wiedeńskiego – Kahlenberg w miejsce z którego Jan II Sobieski
dowodził bitwą o Wiedeń – rozpościera się stąd niepowtarzalny widok na całe miasto. Przejazd przez 
dzielnicę Grinzing (tradycyjna wioskę winiarzy słynącą z niezliczonej ilości restauracji, winiarni, kafejek).
Chwila relaksu na kawie lub przy winie. Wyjazd do Bratysławy. Kolacja. Nocleg.
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IV DZIEŃ 
Po śniadaniu wyjazd do Wiednia i zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym:
nowoczesny Wiedeń (Dunaj Organizacja ONZ) budowle Hundertwassera,
kościół Karola Boromeusza, spacer po centrum Ulica Graben, Plac Św.
Szczepana oraz Karntnerstarsse – wspaniały bulwar otoczony eleganckimi
sklepami i kawiarenkami. Belweder z pięknymi ogrodami – słynny widok
na stare miasto. Przejazd do dawnej letniej rezydencji cesarskiej
Schonbrunn, spacer po romantycznym parku z Gloriettą – punktem
widokowym. Pobyt i odpoczynek w najpiękniejszych ogrodach Austrii.
Powrót do Bratysławy. Kolacja. Nocleg.

V DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie Bratysławy – Parlament z panoramą Bratysławy –
przejście dookoła wzgórza, Zamek Królewski oraz wzgórze zamkowe,
następnie Stare Miasto: Konkatedra Św. Marcina, ul. Michalska i Venturska
(najstarsze ulice miasta). Pałace: Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac
komory austro-węgierskiej. Brama Michalska, Kościół Franciszkański,
Rynek, Kościół Jezuicki, Pałac Arcybiskupa, Opera, Plac Hviezdoslava,
Deptak przy Dunaju. Zakwaterowanie w Hotelu w Bratysławie. Kolacja.
Nocleg. Po południu wyjazd do Polski.

Cena za os. Od 915 zł/os.

Cena zawiera:
- 4 noclegi w hotelach 3* (dwa noclegi w Budapeszcie, dwa noclegi w Bratysławie)
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- opieka pilota
- ubezpieczenie turystyczne Europa Travel KL, NNW, BP
- przejazd komfortowym autokarem AGAT

Cena nie zawiera:
- napoi do obiadokolacji
- biletów wstępu i lokalnych przewodników, ok 60eur/os.
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