Praga Wiedeń Budapeszt 6dni
Organizator
Biuro Podróży MALTUR
Andrzej Kiermasz
Ul. Sienkiewicza 15
82-200 Malbork
tel. 55 272 55 99

Czas trwania
6 dni

Cena

od 1099 zł/osoba

Dzień pierwszy
Zbiórka ok.05:00 Wyjazd w kierunku południowej granicy Polski.
Około godz. 21:00 – planowany przyjazd do Pragi . Zakwaterowanie
Praga lub okolice .
UWAGA tego dnia nie ma obiadokolacji.

Dzień drugi
Śniadanie w hotelu, ok. 9:00 spotkanie z lokalnym przewodnikiem Praskim; zwiedzanie Pragi miasta, m.in. Królewskiego Traktu, praskich
Hradczan - klasztor na Strachowie z pięknym kościołem i biblioteką,
Loreta oraz Zamek Praski, czyli Hrad, od którego cała dzielnica wzięła
nazwę; zabudowania Kancelarii Prezydenckiej, katedra Św. Wita, w której przechowywane są regalia królów czeskich, Pałac Królewski, bazylika
Św. Jerzego Obiadokolacja. Przejazd na nocny spektakl „Grające Fontanny”
Po spektaklu przejazd na zakwaterowanie w Pradze lub okolicach

Dzień trzeci
Śniadanie, wyjazd z Pragi do Wiednia. Ok.14:00 przyjazd do Wiednia,
zwiedzanie Wiednia z licencjonowanym przewodnikiem Wiedeńskim: w
programie objazd Ring i Plac Karola z monumentalna zabudowa, przejazd do Domu Hundertwassera i Pałacu Belweder, Schönbrunn, komnaty
i ogrody, spacer po starówce, wstęp do Opery-krótkie zwiedzanie. W
trakcie zwiedzania Wiednia przerwa na ciastko i kawę, ok. 45min
(ulubiona oferta w jednym lokalu: kawa + torcik lub ciastko + kubek na
pamiątkę) Wieczór w lokalu na Heuriger z muzyką oraz kolacją. Przejazd
na nocleg w Wiedniu lub okolicy.

Cena zawiera:
*2 noclegi ze śniadaniem w Pradze, (lub okolicy),
*1 nocleg ze śniadaniem w okolicach Wiednia lub w Wiedniu,
*1 nocleg ze śniadaniem w Budapeszcie,
*1 nocleg ze śniadaniem w Zakopanym lub okolice,
* 4 obiadokolacje (1 x w Pradze, 1 z muzyką w Wiedniu, 1 x z pokazem folklorystycznym w Budapeszcie, 1 x w Polsce
* licencjonowany przewodnik w Wiedniu (dwie tury zwiedzania)
* licencjonowany przewodnik w Pradze,( 6h)
* licencjonowany przewodnik w Budapeszcie (6h)
* licencjonowany przewodnik w Bratysławie (2h)
* ubezpieczenie KL i NW każdego uczestnika
* obsługa licencjonowanego pilota na całej trasie
* autokar turystyczny na całej trasie
Cena nie zawiera wstępów podczas zwiedzania –ok.35 €/osoba

Program jest ramowy, kolejność realizacji poszczególnych punktów
lub niektóre godziny mogą ulec zmianie.

Formularz zapytania o wycieczkę

Dzień czwarty
Śniadanie, przejazd w kierunku Budapesztu. Około 13:00 spotkanie z
przewodnikiem Budapesztańskim. Zwiedzanie rozpoczniemy od Wzgórza
Zamkowego położonego w części Budańskiej miasta, min. Kościół Macieja - miejsca koronacji i ślubów królewskich. Świątynia była wielokrotnie
niszczona, lecz pod koniec XIX wieku odbudowano ją w stylu neogotyckim. Następnie zwiedzimy Wzgórze Gellerta skąd roztacza się panorama
miasta. Potem przejedziemy do strony peszteńskiej, następnie al. Andrássy, Parlament z zewnątrz, spacer pod Bazylikę św. Stefana - następnie deptak Váci i Hala targowa. Czas wolny na Váci. Ok.19.30 Obiadokolacja w restauracji z muzyką i pokazami folklorystycznymi w Budapeszcie.
Nocleg w hotelu w Budapeszcie.

Dzień piąty
Po śniadaniu przejazd w kierunku Bratysławy. Ok. 12:00 spotkanie z
przewodnikiem w Bratysławie. Zwiedzanie starego miasta w Bratysławie (ok. 2h) Ok. 15:00 wyjazd w kierunku Zakopanego- Białki
Tatrzańskiej. Ok. 20:00 planowany przyjazd do Zakopanego/Białki
Tatrzańskiej Obiadokolacja i nocleg Zakopane/Białka Tatrzańska

Dzień szósty
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną w do Dzierzgonia
Planowany przyjazd w godzinach wieczornych.

