RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. przejazd przez słowację do
BuDAPESZtu. zwiedzanie miasta: plac bohaterów - najpiękniejszy,
reprezentacyjny plac stolicy z pomnikiem millenium, park miejski,
zamek Vajdahunyad - wzniesiony pod koniec XiX w. (zwiedzanie
z zewnątrz), szechenyi Fürdo - jeden z największych w europie
kompleksów basenowych, dzielnica ambasad. przejazd autokarem
2,5 km aleją andrassiego – najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta;
opera, instytut Goethego, pałac dreschlera, plac oktogon. przejazd
pod parlament - neogotycka budowla położona nad dunajem,
spacer do placu Vörösmarty, bazylika św. stefana, która jest dumą
budapesztu. przejazd do hotelu – zakwaterowanie.
Dzień 2: Śniadanie, dalsze zwiedzanie budapesztu m.in.: Wzgórze
zamkowe - bez wątpienia najbardziej reprezentacyjne miejsce
w budapeszcie. to tu znajduje się najstarsza część miasta i zamek
królewski; kościół macieja - usytuowany w samym centrum wzgórza
zamkowego, baszta rybacka, pałac budański - pierwsze fortyfikacje
i zabudowania mieszkalne wzniesiono w Xiii w.; studnia macieja.
przejazd na Wzgórze Gellérta – zaliczane do jednego z najbardziej
charakterystycznych miejsc budapesztu. stojącą na szczycie wzgórza
cytadelę zbudowali habsburgowie po rewolucji 1848-1849 r. dziś
znajduje się tam kasyno, hotel oraz muzeum. z murów rozciąga się
ładny widok na górujący nad okolicą stojący obok cytadeli - pomnik
Wolności. możliwość zorganizowania rejsu po dunaju. nocleg.
Dzień 3: Śniadanie; wykwaterowanie z hotelu. możliwość
skorzystania z basenów termalnych (ok. 3 godziny); dalsze
zwiedzanie budapesztu. przejazd na Wyspę małgorzaty - „zieloną
oazę" umiejscowioną w sercu miasta. z jednej strony stanowi centrum
sportowe, z drugiej strony miejsce spacerów budapeszteńczyków.
przejazd do SZEntEnDRE – malowniczego miasteczka położonego
na zboczach naddunajskich wzgórz. spacer po centrum oraz
zwiedzanie jedynego w europie muzeum marcepanu, które
jest osobliwością w skali światowej. W muzeum marcepanu na
miejscu jest sklep, gdzie amatorzy tego smakołyku mogą dokonać
smakowitych zakupów. Wyjazd do polski. przyjazd na miejsce zbiórki
w godzinach nocnych.

BeRlin
BERLIn - metropolia kultury i nowych trendów, przyciągająca
gości z całego świata. niepowtarzalną, fascynującą atmosferę tego
miasta tworzą renomowane muzea, galerie sztuki, teatry, imprezy
kulturalne zasługujące na miano wydarzeń światowej kultury, a
także zaskakująca subkultura z jej legendarnym życiem nocnym.
czarującą atmosferę poczdamu, leżącego vis-a-vis berlina, najlepiej
poznać podczas zwiedzania zaliczanych do unesco, przepięknych
pałaców rezydencji sanssouci.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. przejazd do BERLInA.
zwiedzanie miasta: dzielnica rządowa z reichstag’iemi pomnikiem
zwycięstwa siegessaule. pomnik holocaustu poświęcony pamięci
sześciu milionów żydowskich ofiar hitlerowskiej trzeciej rzeszy.
plac poczdamski - jeden z największych i najruchliwszych placów
w centralnym berlinie. zwiedzanie traktu spacerowego unter den
linden z budynkiem uniwersytetu humboldta, opery berlińskiej oraz
neue Wache - pomnika nieznanego żołnierza z wzruszającą rzeźbą
matki trzymającej w rękach umierającego syna. zwiedzanie katedry
berlińskiej - protestanckiego kościoła z przełomu XiX i XX wieku.
przejazd na nocleg.
2 Dzień: Śniadanie, przejazd do POCZDAMu. zwiedzanie miasta:
pałac sanssouci – pałac Fryderyka ii -wpisany na listę unesco.
cecilienhof - miejsce podpisania układu poczdamskiego kończącego
ii wojnę światową. powrót do BERLInA. przejazd ulicą ku’damm
nazywaną berlińskimi polami elizejskimi z kadeWe - słynnym domem
towarowym. kościół pamięci cesarza Wilhelma, który przypomina o
skutkach wojny z nietypowo zachowaną wieżą. checkpoint charlie najsłynniejsze przejście graniczne oraz east side Galery - jeden z
niewielu zachowanych kawałków wewnętrznego odcinka muru
berlińskiego. przejazd na nocleg.
3 Dzień: Śniadanie, przejazd do tROPICAL ISLAnD w krausnick (dla
chętnych możliwość pozostania w berlinie samodzielne zwiedzanie
i czas wolny). Wypoczynek w największym tropikalnym parku
rozrywki w europie. jest tam wszystko co tropikalne - lśniąca biała
piaszczysta plaża, największy na świecie las tropikalny pod dachem,
lazurowa laguna. Wyjazd w drogę powrotną do polski. przyjazd do
polski w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.

fAKuLtAtYWnIE:
„Wieczór Węgierski” to kolacja w formie bufetu z nieograniczoną
konsumpcją + napoje alkoholowe typu piwo, wino, szampan, napoje
soFt - kawa, herbata, cola, woda. do tego muzyka węgierska na
żywo i ok. 30 minutowy program artystyczny. czas trwania wieczoru
to 3 godziny.
uWAGA: Wieczór jest potwierdzany przy min. 25 osobach! nie ma
możliwości wykupienia Wieczoru Węgierskiego u pilota w autobusie.

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

29.04 – 01.05
31.05 – 02.06
06.07 – 08.07
17.08 – 19.08
14.09 – 16.09

599
599
599
599
599

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu **/*** pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), 2 śniadania, ubezpieczenie siGnal iduna (kl 10 000
€, nW 15 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę licencjonowanego pilota.
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usługi
lokalnych przewodników, opłaty wjazdowe do miast, parkingi,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkiem) - ok. 7 000
huF (płatne u pilota), opłaty za wstęp na baseny termalne – ok. 5
500 huF/ os., obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., opłaty za 2
obiadokolacje – 100 zł/ os., opłaty za „Wieczór Węgierski” – 110 zł/
os., napoi do obiadokolacji, dopłaty do pok. 1 os. – 200 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
należy zabrać paszport lub dowód osobisty.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

29.04 – 01.05
31.05 – 02.06
06.07 – 08.07
17.08 – 19.08
14.09 – 16.09

759
759
759
759
759

BudApeszT

W Krainie Czardasza

LP

17

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu sieci ibis w okolicach berlina
- pokoje 2 osobowe z łazienkami), 2 śniadania, ubezpieczenie
siGnal iduna (kl 10 000 €, nW 15 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę
licencjonowanego pilota.
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usługi
lokalnych przewodników, opłaty wjazdowe do miast, parkingi,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkiem) - ok. 60
€ (płatne u pilota), biletów wstępu do tropical islands (os. dorosła
– ok. 45 €/ os.; dziecko 6 – 14 lat – ok. 33 €/ os.), opłaty za 2
obiadokolacje – 120 zł/ os., napoi do obiadokolacji, dopłaty do pok.
1 os. – 200 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
należy zabrać paszport lub dowód osobisty.

BeRlin

BUDAPESZT – SZENTENDRE

wycIEczKI

