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POLAND 

 

5  DNIOWA  WYCIECZKA 

BUDAPESZT  I  JEZIORO BALATON  
 

TERMIN: 18-22.07.2020                             CENA 790 ZŁ 

 

ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z klimatyzacją, toaletą, video, barkiem. 

- 3 noclegi w hotelu ***  w Budapeszcie. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.   

- 3 śniadania, 3 obiadokolacje  

- opieka pilota – przewodnika. 

-      ubezpieczenie KL i NW. 

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień –  wyjazd nad ranem 

                Przyjazd późnym  wieczorem  do Budapesztu,  zakwaterowanie, obiadokolacja,  nocleg. 

2 dzień – po śniadaniu  zwiedzanie  Budapesztu: kąpiele w basenach termalnych  Szechenyi, Zamek Budański,  Baszta 

Rybacka, Wzgórze Gellerta,  przed wieczorem  powrót do  hotelu w Budapeszcie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień -  po śniadaniu, przejazd wzdłuż Jeziora Balaton do  miejscowości Balatonfured, rejs  statkiem po Jeziorze  

                Balaton,  zwiedzanie „Papryka House”-  charakterystycznego domu z elewacją z papryki, następnie powrót do  

                hotelu w Budapeszcie, obiadokolacja,  nocleg.      

4 dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie Budapesztu:   Most  Łańcuchowy,  Parlament, 

                Bazylika Św. Stefana, Kościół Macieja.  Wyjazd z Budapesztu przed wieczorem. Powrót do Polski. 

5 dzień – przewidywany powrót  w godzinach  południowych. 
 

 

UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.  

- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych lokalnych przewodników, bilety komunikacji 

miejskiej, opłaty rezerwacyjne ,opłaty drogowe , TFG,  zestawy audio-guide oraz opłatę klimatyczną  obligatoryjnie 

płatne u pilota:  

       60 EURO od osoby.  

- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  

- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.  

- Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej  

walizki!   

 

 
 

WARUNKIEM REZERWACJI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 15.12.2019 

                                   O KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ DECYDUJE TERMIN WPŁATY 

 

 


