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Węgierskie smaki W Egerze i Budapeszcie
I DZIEŃ
w nocy (ok północy) wyjazd spod wyznaczonego miejsca do Budapesztu
przez Słowację. Przejazd komfortowym mikrobusem.
II DZIEŃ
Śniadanie w Egerze. Spacer po mieście, Dolina pięknej Pani, zwiedzanie,
degustacja win. Przejazd do Budapesztu. Kąpiel w termach w Budapeszcie.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
III DZIEŃ
Śniadanie. Zwiedzanie miasta proponujemy zacząć od Wzgórza
Zamkowego położonego po budańskiej stronie miasta. W programie m.in.
Zamek Królewski, który przez 700 lat był siedzibą węgierskich królów oraz
Kościoł 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. 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. W tym dniu
obiad we własnym zakresie.
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. Uwaga: w tym
dniu nie ma obiadokolacji,z doświadczenia innych grup ta obiadokolacja
jest zbędna.
IV DZIEŃ
Śniadanie w hotelu oraz wykwaterowanie. Przed południem rejs statkiem po Dunaju lub przejazd do
Szetendre. Obiad w Budapeszcie lub Szentendre. Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

Hotel ***

Od 799 zł/os.

Wycena dla małej grupy 22 osobowej
Cena zawiera:
- przejazd mikrobusem do/z Budapesztu
- 2 noclegi w Budapeszcie, pokoje 2 -osobowe
- wyżywienie: śniadania (2) i obiadokolacje (1)
- opieka pilota
- ubezpieczenie turystyczne KL, NNW, BP
- kolacje integracyjną w czardzie, all inclusive

Cena nie zawiera:
- przewodnika lokalnego: 19eur/godz – płatne u
pilota
- biletów wstępu, szacowany koszt ok 50zł,-70zł/os.
należny mieć przygotowane Forinty oraz 10 EUR
rejs statkiem, wejście na termy
- śniadania w pierwszym dniu i obiadu w ostatnim
dniu
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