
 

U BRATANKÓW 

Dzień 1 
Wyjazd z Nowego Sącza w godz. porannych przejazd w kierunku Węgier. Przyjazd do 
Miszkolca, 4h wypoczynek w termalnych basenach jaskiniowych MISKOLC TAPOLCA 
Barlangfürdő. Przejazd do Egeru, zwiedzanie miasta m.in. barokowe Stare Miasto, Bazylika 
Egerska, Dobó István tér, Pałac Arcybiskupi, Minaret, Muzeum Marcepanu. Przejazd do „Doliny 
Pięknej Pani”. W wulkanicznych skałach wydrążono tu dziesiątki piwnic, a ich głębokość 
świadczy o zamożności winniarza. W każdej można spróbować wyjątkowego trunku, którego 
receptura przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Degustacja win w jednej z winniczek. 
Przejazd do hotelu, zawaterowanie. biadokolacja. Nocleg. 
 
Dzień 2 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Tiszaújváros całodzienny wypoczynek 
na 3 w rankingu najlepszych basenów na Węgrzech kąpielisku Termalfürdő Tiszaújváros 
które oferuje: basen rekreacyjny, basen z falą, basen pływacki 50 m, basen ze zjeżdżalniami, 
Baseny w strefie Spa wypełnione są wodą termalną o temperaturze 35 ºC, wypływającej z 
głębokości 1200 m , z wysoką koncentracją soli. Powrót do Nowego Sącza w godzinach 
wieczornych. 
 

CENA: Skontaktuj się z nami! 
 
Cena zawiera: 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, klimatyzacja; 
- opieka pilota/przewodnika; 
- nocleg w hotelu **/*** śniadanie + obiadokolacja; 
- degustacja wina w Dolinie Pięknej Pani; 
- ubezpieczenie NNW;  
- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;  
- bilety wstępu: Baseny termalne Miszkolc, Tiszaújváros 
 
Cena nie zawiera: 
 wieczór węgierski – 30 euro/os. 

 

 



 

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

każdy klient Biura Podróży Austral zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 10zł/os. przy 

każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej (obowiązuje od dnia 26.11.2016). Kwota przeznaczona 

na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w 

momencie jej dokonania). Wyjątkiem są imprezy turystyczne odbywające się w krajach posiadających 

granicę z Rzeczpospolitą Polską. Składka nie jest przychodem biura. 

 
 
Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który 
może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 
 


