
BUDAPESZT – wariant exclusive 
…Serce Węgier, emanujące tradycją, pięknem i kulturą….. 

….rozdzielony wstęgą Dunaju i zjednoczony cudownie zawieszonymi mostami, promieniujący życiem, wieloma atrakcjami i kąpieliskami termalnymi 

przez cały rok….. 
 

TERMINY: dowolne 
 

CENA od: 645 PLN +  35 EURO 
 

         
1 DZIEŃ: 

Zbiórka o godz. 5:30. Wyjazd w kierunku Słowacji. Przekroczenie granicy słowacko – węgierskiej Sahy. Po około ośmiu godzinach jazdy 

przyjazd do Budapesztu od strony Peszt. Zwiedzanie: Pl. Bohaterów – Hösök tere,  następnie spotkanie z lokalnym przewodnikiem 

polskojęzycznym. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: PESZT – Plac Bohaterów z zespołami architekt. Vajdahunyiadiego, Andrasy út, Kodaly 

tér, Octogon, Opera, rejon małego bulwaru. Około 2 godz. czasu wolnego (możliwość zakupów, posiłku, itp. – płatne indywidualnie). Dalsze 

Zwiedzanie : BUDA – Wzgórze Gellérta – ogólna panorama miasta, Cytadela, Statua Wolności. Następnie rejs statkiem po Dunaju „Budapest 

by Night” – rejs około 1,30 h z kolacją – exclusive na pokładzie: apperitiff, dwa ciepłe dania, szwedzki stół, desery i napoje. W godzinach 

nocnych przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach. Nocleg. 

2 DZIEŃ: 

Śniadanie o godz. 8:00. Wykwaterowanie z hotelu. Spotkanie z przewodnikiem. Dalsze zwiedzanie miasta (stosownie do postawionych 

wymagań i oczekiwań grupy): 

a) Historyczne, architektoniczne, kulturalne i religijne wartości oraz osobliwości miasta po obu stronach Dunaju, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru uznanego przez UNESCO jako Światowe Dziedzictwo Kultury. 

b) Wybrane bloki tematyczne i zagadnienia od starożytności do współczesności. 

c) Style archit.: barok, klasycyzm, eklektyzm, secesja,  

d) Obecność chrześcijaństwa i innych wyznań 

e) Ciekawostki i porównania polsko – węgierskie 

BUDA: Wzgórze Zamkowe (panel południowo – centralny), Pałac Budanski, Plac Paradny, Plac Św. Trójcy, Podwórze Dominikanów (cena wstępu w 

pakiecie atrakcji) , Kościół Mátyása – z zewnątrz, Baszty Rybackie, Muzeum sztuki ceramicznej „Marcepana” (wstęp w pakiecie), Wyspa Św. 

Małgorzaty – osobliwości natury (przejazd kolejką – cena w pakiecie),. 

PESZT: Parlament – z zewnątrz, Bazylika Św. Stefana – wewnątrz, Synagoga – z zewnątrz. Czas wolny w sercu miasta. Możliwość posiłku . zakupów 

– płatne indywidualnie. Pożegnanie z przewodnikiem. Możliwość skorzystania z kąpieli termalnej – Kąpielisko Szechenyiego : sauny i baseny o różnych 

temperaturach wody. Bilet wstępu około 4 tys. HUF – płatne indywidualnie, czas około 1,5 godziny). Wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd na miejsce 

zbiórki w godzinach 23:00 – 01:30. Zakończenie wycieczki. 
 

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 1 nocleg + wyżywienie zgodnie z ofertą 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota / przewodnika 

- Rejs statkiem po Dunaju oraz realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika (65 Euro / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

