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Budapeszt 
05-07.06.2023 r.  

Program-propozycja: 

 

1 dzień 

Wyjazd z Mielca o godz. 06.00. Budapeszt – zwiedzanie miasta m.in.: Plac Bohaterów - który jest największym 

placem w mieście,  pomnik Milenium - postawiony w roku 1896 z okazji rocznicy tysiąclecia powstania Państwa 

Węgierskiego. Zwiedzanie niezwykłej budowli - Zamku Vajdahunyad  (kompleks budynków o różnych stylach 

architektonicznych - gotyk, renesans i barok) umiejscowionej w ukochanym przez mieszkańców Lasku Miejski. 

W 1991 roku cały zamek uznano za zabytek narodowy. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie. Obiadokolacja, 

nocleg. 

2 dzień 

Śniadanie. Budapeszt – zwiedzanie miasta: Budynek Parlamentu - symbol stolicy Węgier i całego kraju. Położony 

nad Dunajem, w dzielnicy Peszt jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych gmachów państwowych 

w Europie. Zwiedzanie  Bazyliki św. Stefana, w której przechowywana jest najważniejsza relikwia kraju - prawica 

pierwszego króla Węgier. Wzgórze Zamkowe: Zamek Królewski, Plac św. Trójcy, kościoła św. Macieja (miejsca 

koronacji i ślubów królewskich), Baszta Rybacka, spacer po najstarszej dzielnicy Obuda (zamieszkana była już 

w czasach rzymskich, zobaczyć można wiele fragmentów ówczesnej zabudowy). Obiadokolacja. Wzgórze Gellerta 

– panorama na pięknie oświetloną stolicę kraju. Nocleg. 

3 dzień 

Śniadanie. Wyjazd z Budapesztu, przejazd na Słowację do m. Liptovsky Mikulas - Aquaparku Tatralandia: pobyt 

do 3 godz. Wyjazd w drogę powrotną, planowany powrót ok. godz. 23.00. 

 

 Koszt na osobę przy grupie:  40 os. + 3 opiekunów: 860 zł  

45 os. + 4 opiekunów: 830 zł  

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

Przejazd autokarem turystycznym, opłaty drogowe i parkingowe, opieka pilota - przewodnika, 2 noclegi 

w Budapeszcie lub okolicy, wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL 

z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA, opłata na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny (10 PLN/os.) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (10 PLN/os.). 

  

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu wg programu, lokalnych przewodników, zestawów słuchawkowych oraz innych obligatoryjnych 

opłat w kwocie ok. 25 EUR/os. 

- kosztów pobytu w Aquaparku Tatralandia wg cennika ok 27 EUR/os.  

  

Uwaga: 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
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