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Węgry (4 dni) 
Dzień 1 

 Wyjazd  

 Obiad na trasie przejazdu 

 Przejazd do hotelu, kolacja, zakwaterowanie, nocleg 
 
Dzień 2 

 Śniadanie, całodzienna wycieczka z przewodnikiem 

 BUDAPESZT – zwiedzanie z przewodnikiem, bazylika św. Stefana, słynny węgierski Parlament, 
ulica Andrassyego, mosty na Dunaju, Wyspie Széchenyiego – Park miejski z Zamek Vajdahunyad, 
Wyspa Małgorzaty, Wzgórze Gellerta,  

 DOLINA PIĘKNEJ PANI – liczne piwniczki winne z cygańską muzyką i typowymi węgierskimi 
zakąskami, degustacja słynnego wina Egri Bikavér (bycza krew) 

 CZARDA – najlepszym określeniem tego miejsca jest karczma lub zajazd. Głównym atutem takiej 
gospody jest menu. To najlepsze miejsce, żeby poznać tradycyjne węgierskie smaki i potrawy 
narodowe.  

 Nocleg w hotelu 
 
Dzień 3 

 Śniadanie,  

 ŁAŹNIE GELLERTA – Węgry słyną z ogromnej ilości wód termalnych i wspaniałych łaźni. Wizyta w 
jednym z wielu basenów termalnych na terenie Budapesztu  

 Czas wolny 

 WIECZORNY REJS PO DUNAJU z kolacją 

 Nocleg w hotelu 
 

Dzień 4 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 

 SZENTENDRE – wizyta w Muzeum Marcepanu - Okolice Budapesztu słyną z produkcji migdałów 
nadających się doskonale do produkcji marcepanu. Stąd w Szentendre wykształciła się długoletnia 
tradycja w tym zakresie 

 Obiad w drodze powrotnej 

 Przyjazd na miejsce zbiórki 

 

 
ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE: autokar + opłaty, ubezpieczenie NNW, KL, pilot, przewodnicy, bilety wstępu, 3x 
nocleg w pokoju 2 osobowym, wyżywienie wg programu, degustacje, pozostałe koszty organizatora. 
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