
 

 

 

 

 

Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach porannych. Zwiedzanie Jaskini Aggtelek na pograniczu 

słowacko-węgierskim. Kolejno przejazd do Egeru. Zwiedzanie m.in.: Zamek, Plac Istvana Dobo, 

Bazylika, Pałac Arcybiskupi, Minaret, Muzeum Marcepanu. Przejazd do Doliny Pięknej Pani i 

degustacje win pochodzących z Egeru. Przejazd na nocleg w okolice Budapesztu, zakwaterowanie, 

obiadokolacja. Nocleg. 

 

Dzień 2.  

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do centrum Budapesztu, rozpoczęcie zwiedzania: Plac 

Bohaterów - najpiękniejszy, reprezentacyjny plac stolicy, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad - bajkowa 

budowla malowniczo położona wśród drzew nad brzegiem jeziora, Szechenyi Fürdo - jeden z 

największych w Europie kompleksów basenowych, dzielnica ambasad, opera otwarta w 1884 r., 

dorównująca architekturą i bogactwem wnętrz ówczesnym operom Paryża, Wiednia i Drezna, przejazd 

autokarem aleją Andrassiego – najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta - Opera, Instytut Goethego, 

Pałac Dreschlera, Plac Oktogon. Przejazd pod Parlament, spacer do placu Vörösmarty, Bazylika św. 

Stefana - największa świątynia Budapesztu, której zarys odpowiada formie greckiego krzyża. Kolejno 

przejazd na  Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, która 

zachwyca wspaniałym widokiem z jej tarasu na zabytki Budapesztu. Stare kamieniczki Budy, Zamek 

Królewski - trzykrotnie niszczony i odbudowywany. Dla chętnych rejs po Dunaju (dodatkowo płatne), 

przejazd w kierunku Balatonu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.  

Śniadanie. Całodniowy wypoczynek nad Balatonem, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 4. 

Śniadanie, wykwaterowanie, wypoczynek nad Balatonem, w godz. popołudniowych wyjazd w drogę 

powrotną do Polski. Planowany przyjazd do Nowego Sącza w godz. wieczornych.  

 

CENA:  Skontaktuj się z nami! 
Cena zawiera: 



 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 
- 3 noclegi + wyżywienie HB (śniadanie+obiadokolacja); 
- opieka pilota na całej trasie; 
- ubezpieczenie NNW, KL; 
- degustacja win w Egerze; 

 
Cena nie zawiera: 

- Rejs po Dunaju – 10 euro/os. 
- wstęp do Jaskini Aggtelek – 10 euro/os. 
- - wieczór węgierski – 30 euro/os. 

 
Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć z 

indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 

 


