
 

NIP: 9542798200           REGON: 381679321             KRS: 0000755041 

 

Program wyjazdu stanowi autorską własność intelektualną i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami) - są chronione prawem.  

 

 
     
 
 
 
              BUDAPESZT 
                              27-29.09.2019 

 
1 dzień  godz.6.0o - wyjazd z miejsca zbiórki – Marklowice 
  Przejazd w kier. Węgier  

BUDA – starsza część miasta pamiętająca średniowieczną potęgę Węgrów, 
panowanie tureckie, austriackie, jak również czas odzyskania prze Węgry 
niezależności. Dzięki malowniczemu położeniu na Wzgórzach Budańskich ma 
kilkanaście wspaniałych punktów widokowych. 
obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie 

2 dzień - śniadanie 
BUDAPESZT – zwiedzanie z przewodnikiem polskojęzycznym: 

 Wzgórze Gellerta – stąd rozpościera się niezapomniany widok na 
najpiękniejszą część miasta: Cytadela, Pomnik Zwycięstwa, Wzgórze 
Zamkowe z Pałacem Zamkowym, kościół NMP (zwany kościołem Macieja),  
PESZT – Plac Lajosa Kossutha z pomnikami bohaterów węgierskich: Lajosa 
Kossutha i Ferenca Rakocziego, pomnikiem symbolem Imre Nagya – ojca 
rewolucji 1956 r. oraz węgierskim Parlamentem (jednym z największych na 
świecie budynków rządowych), Bazylika Św. Stefana z Kaplicą Prawicy, Plac.  
 FAKULTATYWNIE: Wizyta w łaźniach Szechenyi, w jednym z 
największych kompleksów basenów termalnych (wstęp wraz z kabiną - ok. 80,- zł) 

wieczorem – rejs statkiem po Dunaju  
obiadokolacja i nocleg w Budapeszcie 

3 dzień - śniadanie 
  SZENTERNDRE – zwiedzanie urokliwego miasteczka  

ESZTERGOM (Ostrzyhom) – miejsce koronacji królów węgierskich – piąta co 
do wielkości bazylika na świecie 

   ok. godz. 21.30 – powrót na miejsce zbiórki - Marklowice 
 
 
Cena: 680 ,- zł  + 50,- EUR obejmuje: 
- przejazdy autokarem (klimatyzacja, WC, DVD, napoje za zł,-) 
- 2 noclegi  w hotelu ***  (pokoje 2-osobowe z łazienkami)  
- 2 śniadania 
- 2 obiadokolacje 
- rejs statkiem po Dunaju 

- ubezpieczenie NW i KL 
- opiekę pilota  
- bilety wstępu 
- system audio – guide 
- miejscowych przewodników 
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* za klauzulę siły wyższej uważa się decyzję władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów 
wymienionych w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji 
grupie  
** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie  
*** z przyczyn niezależnych od organizatora, BP Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu  
**** kwota 50,- euro jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu 

 
 

Serdecznie zapraszamy ! 

 
       


