LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

01.05 – 03.05
11.06 – 13.06
14.08 – 16.08
11.09 – 13.09

699
699
699
699

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (WC, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu *** - pok. 2, 3 os. z łazienkami,
- 2 śniadania, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10 000 €, NW
7 000 PLN, bagaż 800 PLN), zwiedzanie wg programu, opiekę
licencjonowanego pilota.
CENA NIE OBEJMUJE

budapeszt - miasto dziesięciu wzgórz, często nazywane Perłą
Dunaju. Jest miastem, gdzie na każdym kroku spotyka się coś
zaskakującego, zabytki o wielowiekowej historii, gwarne bulwary,
romantyczne zaułki, eleganckie restauracje, nastrojowe winiarnie,
kafejki i cukiernie.
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację do budapesztu. Zwiedzanie miasta: Plac Bohaterów najpiękniejszy, reprezentacyjny plac stolicy, Park Miejski, Zamek
Vajdahunyad - bajkowa budowla malowniczo położona wśród drzew
nad brzegiem jeziora, Szechenyi Fürdo - jeden z największych w
Europie kompleksów basenowych, dzielnica ambasad, przejazd
autokarem 2,5 km aleją Andrassiego – najbardziej reprezentacyjną
ulicą miasta - Opera otwarta w 1884 r., dorównująca architekturą i
bogactwem wnętrz ówczesnym operom Paryża, Wiednia i Drezna,
Plac Oktogon. Przejazd pod Parlament, spacer do placu Vörösmarty,
bazylika św. Stefana - największa świątynia Budapesztu, której zarys
odpowiada formie greckiego krzyża. Przejazd do hotelu, nocleg.

obowiązkowej składki na TFG – 10 zł/ os., obligatoryjnych kosztów
uczestnictwa w całym programie (opłaty wjazdowe, zestawy
słuchawkowe, itp.) - ok. 5 000 HUF/ os. płatne u pilota, biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota) - ok. 7 000 HUF/
os. (w tym: bazylika św. Stefana ok. 200 HUF/ os., kościół Macieja
ok. 1 500 HUF/ os., Baszty Rybackie ok. 800 HUF/os., rejs po Dunaju
ok. 2 500 – 3 000 HUF/ os., Muzeum Marcepanu ok. 800 HUF/ os.,
Muzeum Miniatur w Szentendre ok. 800 HUF/ os.) wejścia na baseny
termalne - ok. 6 000 HUF/ os. - płatne u pilota, dopłat do połączeń
antenowych, dopłaty do pokoju 1 os. - 150 PLN.
Bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki istnieje
możliwość wykupienia dodatkowych posiłków:
- 1 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) + 50 zł/os.
- 2 obiadokolacji (bez Wieczoru Węgierskiego) + 100 zł/os.
- Wieczoru Węgierskiego ALL INCLUSIVE (tylko Wieczór Węgierski,
bez dodatkowych obiadokolacji) +120 zł/os.
- 1 obiadokolacji + Wieczór Węgierski ALL INCLUSIVE +170 zł/os.
wieczÓR wĘGieRski:
wieczór węgierski all inclusiVe 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. opcja ta wymaga rezerwacji i wpłaty przy
dokonywaniu rezerwacji wycieczki!

dzień 2: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe,
Kościół Koronacyjny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, która
zachwyca wspaniałym widokiem z jej tarasu na zabytki Budapesztu.
Stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony i
odbudowywany. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego roztacza
się przepiękny widok - Cytadela, mosty na Dunaju. Czas wolny na
Vaci utca – najbardziej reprezentacyjny deptak miasta z mnóstwem
straganów z pamiątkami i zabytkową halą targową Vásárcsarnok.
Możliwość zorganizowania rejsu po Dunaju (za dodatkową opłatą).
Przejazd do hotelu, nocleg.
dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Możliwość
skorzystania z basenów termalnych (ok. 3 godziny); dalsze
zwiedzanie Budapesztu. Przejazd do szentendRe – malowniczego
miasteczka położonego na zboczach naddunajskich wzgórz.
UwAgI
Spacer po centrum oraz zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum
Program
jest
ramowy
i
kolejność
zwiedzania może ulec zmianie.
Marcepanu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd do Polski
Uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.
dostępności zwiedzanych obiektów. Pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

30.04 – 03.05
10.06 – 13.06
13.08 – 16.08
10.09 – 13.09

739
739
739
739

15

BUDAPESZT + SZENTENDRE

wycieczka

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (WC, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w hotelu *** - pokoje z łazienkami,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10 000
€, NW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN), zwiedzanie wg programu, opiekę
licencjonowanego pilota.

UwAgI

lwÓw to miasto, w którym na każdym kroku natknąć się można na
ślady dawnej polskości, a język polski w swej szczególnej odmianie,
jaką jest gwara lwowska, jest wciąż w powszechnym użyciu. W
przeszłości w mieście tym mieszkało wielu wybitnych Polaków,
takich jak Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Adam Grottger.
O tym, że znamy slogan "Nie ma jak Lwów" jest wciąż aktualny
przekonują liczne rzesze naszych rodaków pragnących odwiedzić
miejsce znane dotąd tylko z podręczników historii.
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy.
dzień 2: Przyjazd do lwowa. Zwiedzanie miasta - rynek, Ratusz
Lwowski, cztery Empirowe studnie, cerkiew Wołoska ze słynną
wieżą Korniaktowską, kościół Dominikanów, katedra Ormiańska,
Stara Prochownia, Klasztor Karmelitów, Pałac Biskupi, Pałac Hrabiny
Potockiej, Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
dzień 3: Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Zamków Złotej Podkowy
- olesko - miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, bogata ekspozycja
obrazów, rzeźby, przedmiotów sztuki użytkowej; Podhorce zamkowy kompleks obronny - rezydencja rodów Koniecpolskich,

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
Rzewuskich, Sanguszków; Złoczów - rezydencja Jana III Sobieskiego, zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.

Chiński Pałac. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwowa cmentarz
Łyczakowski (mogiły m.in. M. Konopnickiej, G. Zapolskiej) i Orląt
Lwowskich, wały Hetmańskie. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski
w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.

LWóW

CENA NIE OBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (opłaty
wjazdowe, zestawy słuchawkowe, itp.) - ok. 550 UAH/ os. płatne u
pilota, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)
- ok. 500 UAH/ os., napoi do obiadokolacji, dopłat do połączeń
antenowych, dopłaty do pokoju 1 os. - 150 PLN.

