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I dzień Wyjazd z Siemiatycz o godz. 23:00. Nocny przejazd na Węgry. II dzień Przyjazd do
BUDAPESZTU ok. godz. 13:00. Zwiedzanie z przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe, Baszta
Rybacka, która zachwyca wspaniałym widokiem z jej tarasu na zabytki Budapesztu. Kościół
koronacyjny Matyasa pw. NMP, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski – trzykrotnie niszczony i
odbudowywany. Obiadokolacja w mieście. Następnie przejazd na wzgórze Gellerta: Cytadela i
wieczorna panorama Budapesztu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. III dzień
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie stolicy Węgier: objazd po Wyspie Małgorzaty – z
najpiękniejszymi parkami w Budapeszcie, stanowiącymi „zielone płuca” stolicy Wegier, spacer
Aleją Artystów, Teatr Letni. Następnie Węgierska Akademia Nauk, kościół św. Stefana. Park
Vorasliget, Zamek Vajdahunyad - bajkowa budowla malowniczo położona wśród drzew nad
brzegiem jeziora –jeden z największych w Europie kompleksów basenowych, opera otwarta w
1884r dorównująca architekturą i bogactwem wnętrz ówczesnym operom Paryża, Wiednia i
Drezna. Przejazd pod gmach Parlamentu, spacer przez Plac Wolności do Katedry św.
Stefana. Czas wolny. Powrót do hotelu, przygotowanie do kolacji. Uroczysta kolacja (godz.
20:00 – 24:00) w Czardzie węgierskiej - bogaty stól szwedzki, ponad 30 potraw, napoje bez
ograniczeń: piwo, wino, szampan, muzyka cygańska, program folklorystyczny. Powrót do
hotelu, nocleg. IV dzień Śniadanie. Przejazd do miejscowości SZENTENDRE – spacer po
centrum, krótkie zwiedzanie: Kościół św. Piotra i Pawła, Katedra Serbska, Muzeum Marcepanu.
Następnie przejazd do ESZTERGOM, zwiedzanie największej na Węgrzech Bazyliki (5-ta co
do wielkości na świecie). W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. W
trakcie przejazdu obiad na terenie Czech. Nocny przejazd. V dzień Powrót do Siemiatycz we
wczesnych godzinach porannych /ok. godz. 8oo-9oo Cena: 970,-zł /przy grupie 47 os.
płacących/ Cena zawiera:  2 noclegi w hotelu**l w Budapeszcie (pokoje 2, 3 os. z
łazienkami),  2 śniadania – szwedzki stół  1 obiadokolacja w restauracji w mieście  1
uroczysta obiadokolacja w Czardzie węgierskiej - ALL INCLUSIVE, muzyka cygańska, potrawy i
napoje bez ograniczeń.  przewodnik lokalny podczas zwiedzania Budapesztu  1 obiad w
Czechach w drodze powrotnej  opiekę pilota,  ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do
15 000 EUR, bagażu do 200 EUR,  podatek VAT. Ważne informacje:  dopłata do pokoju
1-osobowego + 110 zł,  cena nie zawiera ewentualnych biletów wstępu: ok.5.000 Forintów 
kolejność zwiedzania może ulec zmianie  cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w
ofercie.
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