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Fascynujący 

BUDAPESZT 
I 

PIĘKNE ZAKOLE DUNAJU 
 

Trasa: Katowice – Budapeszt – Szentendre – Wyszehrad – Esztergom – Budapeszt – Katowice 
 

Termin wyjazdu: 16.09 – 18.09.2018                       Cena: 650 zł 
Dzień imprezy Program imprezy 

1 dzień  
16.09.2018  
niedziela 

Wyjazd uczestników z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Katowice, ul. Bankowa 12). Przejazd 
przez Czechy i Słowację na Węgry. Przyjazd do BUDAPESZTU w godzinach popołudniowych. 
Zwiedzanie stolicy Węgier m. in.: PLAC BOHATERÓW – reprezentacyjny plac miasta, PARK 
MIEJSKI, ZAMEK VAJDAHUNYAD – malowniczo położona bajkowa budowla, DZIELNICA 
AMBASAD, OPERA, BAZYLIKA ŚW. STEFANA – największa świątynia Budapesztu, 
PARLAMENT – wielkie dzieło budownictwa nad brzegiem Dunaju. Wjazd na WZGÓRZE 
GELLERTA z najpiękniejszą panoramą stolicy Węgier. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.  

2 dzień  
17.09.2018  
poniedziałek 

Śniadanie. Wyjazd na całodzienną wycieczkę w ZAKOLE DUNAJU. Przejazd                             
do SZENTENDRE – malowniczego miasteczka położonego na zboczach naddunajskich 
wzgórz. Spacer po mieście zwanym „Węgierskim Asyżem” połączony ze zwiedzaniem 
KOŚCIOŁA FARNEGO ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA oraz SERBSKIEJ KATEDRY. Wyjazd 
do WYSZEHRADU – zwiedzanie w formie spaceru (m. in. WIEŻA SALOMONA, ruiny PAŁACU 
KRÓLEWSKIEGO). Przejazd do ESZTERGOMU – średniowiecznej stolicy państwa 
węgierskiego ze słynną BAZYLIKĄ (największą świątynią kraju). Uroczysta obiadokolacja 
przy dźwiękach węgierskiej muzyki z degustacją wina. Powrót do Budapesztu na nocleg. 

3 dzień  
18.09.2018  

wtorek 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Dalszy ciąg zwiedzania stolicy Węgier. Wjazd na WZGÓRZE 
ZAMKOWE, zwiedzanie m.in. BASZTY RYBACKIEJ, KORONACYJNEGO KOŚCIOŁA 
MACIEJA, BRAMY WIEDEŃSKIEJ oraz PAŁACU KRÓLEWSKIEGO. Spacer najstarszymi 
uliczkami BUDY. Przejazd do PESZTU. Rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju. 
W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku kraju. Przyjazd do Katowic w godzinach 
późnowieczornych. 

Program jest ramowy.  Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych                
lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów. 

 
 

Cena imprezy obejmuje:                                                                Cena imprezy nie obejmuje: 
- przejazd komfortowym autokarem                                  - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów      
- opłaty parkingowe i drogowe                                          - rejsu statkiem po Dunaju 
- opłaty za przejazdy autostradami                                                           
- 2 noclegi i 2 śniadania 
- 2 obiadokolacje (w tym 1 z degustacją wina)          
- opiekę licencjonowanego i doświadczonego pilota                  
- ubezpieczenie NNW i OKL (UNIQA TU S.A)                        
- składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
- podatek VAT (23 %)                                                                                                                 
 

Koszty wstępów i rejsu po Dunaju uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (około 4 000 forintów). 
 

Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe w wysokości 10 000 forintów (w tym 4 000 forintów na wstępy)  
 

UWAGA ! Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do zabrania dokumentu upoważniającego                          
do przekroczenia granicy (ważny paszport lub dowód osobisty).  
Do ubezpieczenia należy podać co najmniej 7 dni przed wyjazdem następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, 
dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.  
 

UWAGA ! W niedzielę nie będzie możliwości uczestnictwa we Mszy świętej.  
 

Szczegółowych informacji na temat wyjazdów udziela p. Joanna Krzysteczko                                                           
od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00  

pod numerem telefonu 691 749 990 
 
 

 


