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BUDAPESZT - WIEDEŃ 
 

1 dzień 
 

 Wcześnie rano wyjazd w kierunku Budapesztu. Przejazd przez Polskę  

i Słowację. Wieczorem przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu 

turystycznym (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), nocleg. 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem Budapesztu: najstarsza część 

miasta na Wzgórzu Zamkowym – siedziba węgierskich władców, Kościół Macieja – 

miejsce koronacji i ślubów królów węgierskich, Baszta Rybacka – jeden z najbardziej 

znanych zabytków Budapesztu. Przejście pięknym Mostem Łańcuchowym na drugi 

brzeg Dunaju. Spacer ulicą Vaci – głównym deptakiem miasta do Centralnej Hali 

Targowej. Czas na zakup tradycyjnych wyrobów kuchni węgierskiej oraz drobnych 

pamiątek. Przejazd na Górę Gellerta, skąd rozpościera się niezapomniana panorama 

Budapesztu. Po południu zwiedzanie najważniejszych zabytków Pesztu: Dzielnica 

Rządowa z Parlamentem wzorowanym na gmachu parlamentu londyńskiego; 

Bazylika św. Stefana – największa świątynia Budapesztu, w której przechowywana 

jest najważniejsza relikwia Węgrów – dłoń króla św. Stefana; Dzielnica Żydowska  

z Wielką Synagogą; Plac Bohaterów – reprezentacyjny plac Budapesztu. Wieczorem 

rejs statkiem po Dunaju. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

3 dzień 
 

 Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do stolicy 

Austrii. Całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem Wiednia: przejazd autokarem 

staromiejską obwodnicą – Ringiem – podziwianie najbardziej reprezentacyjnych 

budowli miasta: Opery, Parlamentu, Ratusza, Kościoła Wotywnego, Teatru, budynku 

Muzeum Sztuki Naturalnej. Przejazd do letniej rezydencji cesarskiej Schoenbrunn. 

Zwiedzanie wnętrz pałacowych (godzinna trasa Grand obejmująca 40 komnat) oraz 

spacer po ogrodach. Przejazd metrem na Plac Karola ze słynnym Musikverein – 

Towarzystwem Muzycznym, gdzie odbywają się Koncerty Noworoczne. Wizyta  

w barokowym kościele Karola Boromeusza, będącego jedną z najpiękniejszych 

świątyń Europy. Kolejnym punktem programu będzie piękny pałac Belweder  

i imponująca panorama rozciągająca się z ogrodów pałacowych opadających 

kaskadami w kierunku starówki. Następnie zwiedzanie krypty kościoła Kapucynów 

z grobowcami cesarskimi oraz Hofburgu - zimowej rezydencji cesarskiej ze skarbcem 

– Schatzkammer. Dalej proponujemy spacer po starówce, pięknymi ulicami 

Kohlmarkt i Graben do gotyckiej Katedry Św. Szczepana i Domu Mozarta. 

Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Czechy. 

 

4 dzień 
 

Przejazd przez Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych. 

 
 

Cena obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe, autostrady, parkingi, podatki,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi w Budapeszcie,  

• wyżywienie: 2 śniadania, 

• ubezpieczenie, 

• turystyczny fundusz gwarancyjny. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo. 

 

Istnieje możliwość zamówienia pakietu trzech obiadokolacji w cenie: ok. 115 zł/os. 

 

 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

 

DZIECI CENA 

46 – 52 720,- 

41 – 45  790,- 

35 – 40  865,- 

cena obowiązuje do 31.12.2022 

 



Sugerowane bilety wstępów: 

• Budapeszt – Bazylika św. Stefana …………………………………………..……………… ok. 250 HUF (ok. 4 zł) 

• Budapeszt – Rejs statkiem po Dunaju …….……………………………………..………… ok. 2.500 HUF (ok. 40 zł) 

• Pałac Schoenbrunn – Grand Tour …………………….…………………………….……… ok. 11,00 € (ok. 52 zł) 

• Wiedeń – Komunikacja miejska – 1 przejazd ……………..…..………………….………. ok. 1,20 €  (ok. 6 zł) 

 

Bilety dodatkowe: 

• Budapeszt – Kąpielisko  Palatinus …..…….………………………….…………………… ok. 2.000 HUF (ok. 30 zł) 

• Budapeszt – Kościół Macieja ……………………………………………………………….. ok. 1.000 HUF (ok. 16 zł) 

• Budapeszt – Wielka Synagoga ……………………………………………………………... ok. 2.000 HUF (ok. 32 zł) 

• Wiedeń – Kościół Karola Boremeusza …………………………………………………….. ok. 4,00 €  (ok. 19 zł) 

• Wiedeń – Katedra Św. Szczepana ……………..…………………………………............... ok. 3,50 €  (ok. 16 zł) 

• Wiedeń – Kościół Kapucynów + Krypta …………………………………...……..……….. ok. 2,50 €  (ok. 12 zł) 

• Wiedeń – Hofburg – skarbiec …….……….………………………………………............... ok. 6,00 €  (ok. 29 zł) 

 

 

 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

 


