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BUDAPESZT Z ZAKOLEM DUNAJU 

 

     
 

Termin: 28.06- 30.06.2018 
 

RAMOWY PROGRAM: 
1 DZIEŃ: Wyjazd z ustalonego miejsca we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do stolicy 
Węgier - BUDAPESZTU. Nawiedzenie monumentalnej Bazyliki Św. Stefana - miejscu 
przechowywania najważniejszej węgierskiej relikwii, zmumifikowanej dłoni pierwszego króla 
Madziarów. Msza Św. Następnie zwiedzanie miasta: Parlament - symbol miasta, spacer po 
najsłynniejszym deptaku, ul. Vaci, pełnej restauracji i sklepów. Można będzie tutaj skosztować 
węgierskich smakołyków w jednej z licznych cukierni, m. in. w słynnej cukierni Gerbeaud. Chwila 
odpoczynku. Następnie godzinny rejs statkiem po Dunaju, podczas którego poznamy stolicę 
Węgier z zupełnie innej perspektywy. Obiadokolacja w restauracji. Po zwiedzaniu przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek, nocleg. 
 
2 DZIEŃ: Śniadanie, a po nim dalsze zwiedzanie miasta. Na początek wizyta na Wzgórzu 
Zamkowym, najbardziej reprezentacyjnym miejscu w Budapeszcie, gdzie zobaczyć można Zamek 
Królewski - siedzibę węgierskich królów oraz Basztę Rybacką. Msza św. w kościele Macieja. Po 
południu dla chętnych wizyta na basenach termalnych Szehenyiego. Pierwsze termy powstały                                
w XIX wieku, przez pewien czas był to największy tego typu obiekt w Europie. Dziś w przepięknym 
budynku z kolumnami, kopułami i żółtymi ścianami znajduje się ogólnie 15 basenów z wodą o 
różnych temperaturach. Są też sauny, gabinety fizjoterapii, masaże i pływalnia odkryta, a na 
zewnątrz dwa baseny z gorącą wodą. Dla pozostałych, nie korzystających z basenów spacer po 
Parku Miejskim, w którym położony jest Zamek Vajdahunyad - kompleks budowli w różnych 
stylach architektonicznych. Po zwiedzaniu obiadokolacja. Wieczorem przejazd na Wzgórze 
Gellerta, wznoszące się 130 metrów nad płynącym poniżej Dunajem, skąd można podziwiać 
panoramę miasta nocą. Powrót do hotelu i 3 nocleg. 
 
3 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Zakole Dunaju. Wizyta w 
SZENTENDRE – spacer po uroczym klimatycznym miasteczku, a dla chętnych wizyta w Muzeum 
Marcepana. Kolejno przejazd do VISEGRADU z zachowanymi ruinami średniowiecznej twierdzy - 
stąd roztacza się cudowny widok na Dunaj i do ESZTERGOMU - zwiedzanie Bazyliki, największego 
kościoła na Węgrzech. Msza św. na zakończenie pielgrzymowania. Po południu wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Polski w późnych godzinach wieczornych/nocnych i zakończenie wycieczki. 
 

 
CENA: 725 zł/os. (przy grupie min. 40 osób płacących) 

     680 zł/os. (przy grupie min. 45 osób płacących) 
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CENA ZAWIERA: 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, DVD);  
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie (pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami) 
WYŻYWIENIE: 2 x dziennie – 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
OPIEKA PILOTA/PRZEWODNIKA na całej trasie wycieczki 
DUCHOWA OPIEKA KSIĘDZA 
UBEZPIECZENIE KL(koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych)10 000 Euro, NNW 

(następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz bagaż 1000 zł SIGNAL IDUNA Polska S.A. 
Godzinny REJS STATKIEM 
BILETY WSTĘPU  do Bazyliki św. Stefana 
ZESTAWY SŁUCHAWKOWE AUDIO GUIDE 
SKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY - 10 zł/os. 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
BILETÓW WSTĘPU do zwiedzanych obiektów – kolejka na Wzgórze Zamkowe, Muzeum 

Marcepana w Szentendre, Bazylika w Esztergomie, twierdza w Visegradzie – razem ok. 4000 
Ft – ok. 65 zł 

Dla chętnych baseny termalne 4700 forintów – ok. 75 zł 
 
OPCJONALNIE: 
OBIAD W DRODZE POWROTNEJ – na terenie Słowacji (1 danie + napój) – dopłata 10 Euro/os. 
 
 
 
 


