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BUDAPESZT + EGER lub ZAKOLE DUNAJU 
AUTOKAREM Z DWOMA NOCLEGAMI W BUDAPESZCIE 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano wyjazd w kierunku Budapesztu. Całodzienny przejazd przez Polskę.  

W trakcie podróży obiadokolacja w restauracji. Wieczorem przyjazd do Budapesztu, 

zakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). 

 

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; Plac Bohaterów - reprezentacyjny plac Budapesztu. Obiadokolacja 

w restauracji. Wieczorem rejs statkiem po Dunaju. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przyjazd do Egeru. Spacer  

z przewodnikiem po pięknym barokowym miasteczku, zwanym często „węgierskim 

Krakowem”. W programie m.in.: klasycystyczna bazylika, turecki minaret, zamek, kościół 

Minorytów, Plac Dobo. Po zwiedzaniu czas do dyspozycji grupy w centrum miasta,  

a dla chętnych wypoczynek w słynnym kąpielisku termalnym lub w łaźni tureckiej.  

Po południu wizyta w Dolinie Pięknej Pani, której główną atrakcją są liczne winiarnie, 

gdzie można degustować różne gatunki win z rejonu Egeru. Z uprawianych dziś 

gatunków produkuje się czerwone i białe wina od wytrawnych do półsłodkich, a wśród 

nich słynną „Byczą krew”. Niezmiernie ważną rolę w przechowywaniu wina spełniają 

piwnice wykute w wulkanicznych skałach, które ciągną się kilometrami pod miastem  

i w jego okolicach. Obiadokolacja z degustacją wina i muzyką na żywo. Wieczorem 

wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Słowację i Polskę. 

 

4 dzień 
 

Przejazd przez Polskę. Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach popołudniowych.  

 
Cena obejmuje:  

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, parkingi i podatki, 

• 2 noclegi w hotelu *** w Budapeszcie  
(pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami), 

• 2 śniadania, 3 obiadokolacje  

(w tym jedna z degustacją wina i muzyką na żywo), 

• rejs statkiem po Dunaju, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• ubezpieczenie KL i NNW „WARTA”, 

• podatek vat, 

• turystyczny fundusz gwarancyjny. 

 

Cena nie obejmuje: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz wstępu na kąpielisko termalne 

lub do łaźni tureckiej w Egerze – od ok. 15 €/os. 

 

Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system  

oprowadzania, umożliwiający klientowi wygodny sposób zwiedzania – koszt 30 zł/os. 

 
Zamiennie zwiedzania Egeru proponujemy całodzienne zwiedzanie Zakola Dunaju: 
Szentendre, Wyszehrad, Esztergom. 
 
 
 
  

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

 

 

OSÓB CENA 

45 i więcej 885,- 

40 – 44 945,- 

35 – 39 1.030,- 

30 – 34  1.135,- 

 

 



Sugerowane bilety wstępów:  
 

• Budapeszt - Bazylika Św. Stefana ……………….……………………………... cena biletu:  ok. 1.600 forintów – tj.:  24 zł 

• Eger - Zamek Egerski ………………..………………………………………...… cena biletu:  ok. 1.600 forintów – tj.:  24 zł 

 

Dodatkowe bilety wstępu: 
 

• Budapeszt - Kościół Macieja ……………………………………...…………...… cena biletu:  ok. 1.500 forintów – tj.:  22 zł  

• Eger - Kąpielisko Termalne ………………..……………………………………. cena biletu:  ok. 1.900 forintów – tj.:  29 zł  

• Eger - Kąpielisko Termalne + Łaźnia Turecka ………………………………… cena biletu:  ok. 3.300 forintów – tj.:  50 zł  

 

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

 


