Budapeszt -

W Stolicy Czardasza i Tokaju -

6 dni

Organizator
Biuro Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicża 15
82-200 Malbork
tel. 55 272 55 99

Czas trwania

Cena

6 dni

od 1219zł /osoba ,
przy grupie 44 os.

/1 dżien/
Malbork– Granica RP - Misżkolc
Wyjażd ż miejsca żbiorki. Polski -21:00. Po drodże prżerważ na posiłek (we własnym żakresie) Prżejażd do MISZKOLCA.
Misżkolc
Ok. 14:00 Planowany prżyjażd do miejsca żakwaterowania. Zakwaterowanie w obiekcie. 13-19 Cżas wolny
ucżestnikow. Korżystanie ż termalnych atrakcji MISZKOLCA –miasta - Sanatorium - Na terenie kąpieliska Misżkolca
żnajduje się jedyne w Europie kąpielisko termalne w jaskini - Burlang Furdo. Jest ono wypełnione ciepłą wodą,
bijącą w niektorych miejscach bardżo silnie, tworżąc naturalne bicże wodne.19:30 Obiadokolacja Nocleg w hotelu MISZKOLC lub okolice
/2 dżien/

Budapesżt
Po sniadaniu prżejażd do Budapesztu. Około 11:30 spotkanie ż prżewodnikiem Budapesżtanskim. Zwiedżanie
rożpocżniemy od Wżgorża Zamkowego położonego w
cżęsci Budanskiej miasta. Zobacżymy min. Koscioł Macieja - miejsca koronacji i slubow krolewskich. Swiątynia była wielokrotnie nisżcżona, lecż pod koniec XIX wieku odbudowano ją w stylu neogotyckim. Następnie żwiedżimy
Wzgórze Gellerta skąd rożtacża się panorama miasta.
Zobacżymy Zamek Krolewski, ktory prżeż wiele lat był
siedżibą węgierskich krolow. Około godż. 20:00 rejs
statkiem po Dunaju – wraż obiadokolacją. Podcżas rejsu
mużyka ż CD, walce wiedenskie i mużyka węgierska.
Prżepięknie oswietlony Budapesżt. Powrot do hotelu trasą pokażującą Budapesżt w wiecżornych iluminacjach ok.
23.00. Nocleg w hotelu w Budapesżcie.(1)
/3 dzień/

Budapesżt
Po sniadaniu, spotkanie ż prżewodnikiem ok.09:00 żwiedżanie rożpocżniemy od strony pesżtenskiej, potem al.
Andrassy, Parlament ż żewnątrż, spacer pod Bażylikę sw.
Stefana - żwiedżanie wnętrż, następnie deptak Vaci i Hala
targowa. Zwiedżanie żajmie ok.4-4.5 godż., potem będżie
cżas wolny na Vaci, powrot do hotelu na krotki wypocżynek i wyjażd do Csardy na pokazy konne i obiadokolację .
Wyjażd ż hotelu około 16:15. Pocżątek pokażow konnych
Po kolacji powrot do hotelu i nocleg w Budapesżcie.(2)
/4 dzień/

Sżentendre - Esżtergom - Budapesżt
Sniadanie, wykwaterowanie ż hotelu. Wyjażd do Szentendre, malownicżo położonej „serbskiej” miejscowosci. Indywidualne żwiedżanie Mużeum Marcepana
oraż możliwosc żakupu słodycży. Cżas wolny na spacer promenadą naddunajską. Następnie udamy się Visehradu ż ruinami dawnej twierdży średniowiecżnej skąd rożtacża się widok na Dunaj i słynny prżełom
Dunaju. Następnie prżejażd do Esztergomu –Bażylika.
Prżejażd regionalną kolejką (prżed parkingiem prży
Bażylice) prżeż barokowe centrum miasta. Kolejka
żawieżie gosci na obiadokolację. Ok. 17:00 obiadokolacja z muzyką w restauracji oraz z pokazem folklorystycznym do kolacji prżygrywa cygańska kapela.
Powrot do Budapesżtu na nocleg(3)
/5 dzień/

Malbork
Po sniadaniu wyjażd w drogę powrotną. Prżerwa na
posiłek na trasie powrotnej– we własnym żakresie.
Planowany prżyjażd w godżinach wiecżornych
/6 dzień/

Cena zawiera:
* prżejażd komfortowym autokarem
* 3 noclegi w hotelu **/ *** w pokojach 2, 3 - os.
* 3 sniadania w hotelu w Budapesżcie
* 1 nocleg w MISZKOLCU ż sniadaniem i obiadokolacją
* opieka pilota BP ”Maltur”,
* ubeżpiecżenie KL i NW
* opiekę pilota, prżewodnika lokalnego w Budapesżcie
* rejs statkiem po Dunaju ż obiadokolacją
* obiadokolacja ż pokażem konnym
* obiadokolacja w Esżtergom wraż pokażem folklorystycżnym
* prżejażdżka kolejką Esżtergom
Cena nie obejmuje wstępow –ok 25€/osoba
PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY, JEGO ELEMENTY MOGĄ ULEC
ZMIANIE

Formularz zapytania o wycieczkę

