Biuro Podróży MilaTour
44-200 Rybnik, ul. Młyńska 13/3
NIP 642-171-42-43 nr zezwolenia 862
tel./fax 32/42 62 085, 602 815 738
e-mail: biuro@mila-tour.pl / www.mila-tour.pl

BUDAPESZT
Z ZAKOLEM DUNAJU
Termin: 29.09-01.10.2017

DZIEŃ 1
Wyjazd w godzinach porannych, przejazd przez Czechy i Słowację na teren Węgier.
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów, reprezentacyjny
plac stolicy, Park Miejski i Zamek Vajdahunyad (bajkowa budowla, malowniczo położona
na Wyspie Szechenyiego), Szehenyi Furdo (jeden z największych i najstarszych kompleksów
basenowych w Europie), dzielnica ambasad, opera, Bazylika św. Stefana – najważniejsza
świątynia Budapesztu oraz Parlament, należący do największych na świecie. Spacer
po reprezentacyjnej ulicy miasta, Vaci.
Wspólna obiadokolacja z winem w jednej z restauracji Budapesztu. Na zakończenie
dnia proponujemy rejs statkiem po Dunaju i wyjazd na Wzgórze Gellerta z wieczorną
panoramą miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem: Wzgórze
Zamkowe (Zamek Królewski, Baszta Rybacka, Kościół Króla Macieja Korwina, świątynia
koronacyjna, w której m.in. cesarz Franciszek Józef koronował się na władcę Węgier), zmiana
warty przed Pałacem Prezydenckim. Objazd kolejką po Wyspie Małgorzaty (Muzyczna
Fontanna, ruiny zakonu dominikanek z grobem świętej patronki wyspy, Alpinarium (mini ogród
botaniczny), Wieża Ciśnień, Teatr Letni.
Na zakończenie dnia wspólna obiadokolacja z winem w jednej z restauracji
Budapesztu. Proponujemy za dopłatą zamianę zwykłej obiadokolacji na wieczorek
regionalny z muzyką cygańską w csardzie. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd Zakolem Dunaju przez trzy historyczne
miejscowości: Szentendre (malownicze miasteczko położone na zboczach naddunajskich
wzgórz, stolica węgierskiego prawosławia i mekka artystów, Muzeum Marcepanu, Cerkiew
Serbska), Wyszehrad (dawna stolica królów węgierskich, twierdza z piękną panoramą Zakola
Dunaju), Esztergom (Bazylika św. Wojciecha, będąca największą katolicką katedrą
na Węgrzech). W międzyczasie proponujemy wspólny obiad z winem w jednej
z węgierskich restauracji. Powrót i zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Każdego dnia zaplanowana jest Msza Święta oraz czas wolny dla uczestników
wyjazdu.

Koszt: 596 zł/os
CENA ZAWIERA: transport, opłaty drogowe i parkingowe, pilot-przewodnik, 2 x nocleg, 2 x śniadanie,
2 x obiadokolacja, ubezpieczenie NNW i KL
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (można potraktować wybiórczo):
Bazylika św. Stefana (ok. 200 HUF/os.), Kościół Króla Macieja Korwina (ok. 1500 HUF/os.), objazd
po wyspie Małgorzaty (ok. 1200 HUF/os.), Muzeum Marcepanu (ok. 500 HUF/os.), Bazylika
w Esztergomie (ok. 500 HUF/grupa); obiadokolacja z winem ostatniego dnia (ok. 12 euro/os.), opłata
EFG (10 zł/os.), system słuchawkowy (ok. 20,00 zł/os.), rejs statkiem (8 euro/os.), dopłata do kolacji
regionalnej (12 euro/os.)
UWAGI:

Kalkulacja dla grupy min. 45 osób

Dopłata do pokoju 1 osobowego



Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od pilota, warunków atmosferycznych oraz
przyczyn niezależnych od biura

