
 

Dzień 1 
Wyjazd z Nowego Sącza w godz. porannych przejazd w kierunku Słowacji. Na wyniosłym wzgórzu 

ponad miasteczkiem, na wysokości 634 m n.p.m. wznoszą się efektowne ruiny potężnej średniowiecznej 

twierdzy – jest to Spiski Hrad. Zwiedzanie malowniczych ruin. Przejazd do miejscowości Lewocza 

dawnej stolicy Spiszu, które niegdyś było bogatym ośrodkiem, czego pamiątką są okazałe budowle 

otoczone murami obronnymi. Zwiedzanie m.in. kościół św. Jakuba, Plac Mistrza Pawła (rynek), Stary 

Kościół i Klasztor Minorytów, mury obronne. Przejazd do Miszkolca/Węgry, 4h pobyt na basenach 

jaskiniowych MISKOLC TAPOLCA Barlangfürdő, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 2 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do winnicy w okolicach Tokaju, prelekcja, degustacja 4 
rodzajów wina, palinki oraz prawdziwego węgierskiego gulaszu. Przejazd w kierunku 
Sarospatak. 4h poby na basenach termalnych które posiadają 9 niecek basenowych. Woda w 
basenach zawiera siarczany potasowo-magnezowe, sód, wapń, fluor. Wspomaga leczenie chorób 
reumatycznych, kobiecych i narządu ruchu. Alternatywnie w zamian basenów możliwość 
zwiedzenia zamku Rákóczego. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany przyjazd do 
Nowego Sącza w godzinach wieczornych. 
 

CENA:  Skontaktuj się z nami! 
 
Cena zawiera: 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, klimatyzacja lub busem; 
- opieka pilota/przewodnika; 
- nocleg w hotelu **/*** ze śniadanie + obiadokolacja; 
- ubezpieczenie NNW;  
- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- bilety wstępu: baseny termalne Miszkolc oraz Sarospatak, zamek Spiski,  

 
Cena nie zawiera: 

- degustacja wina w Tokaju+gulasz – 10 euro/os.; 
- Obiad w drodze powrotnej – 10 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. 
 


