
 

 

 

 

  

 

 

Dzień 1. 

Wyjazd  ok. 5.00, przejazd do Sarospatak- starówka, Zamek Rakoczych, kościół św. 

Elżbiety. Następnie przejazd do Miszkolca – 4h odpoczynek na basenach. Przejazd do 

Budapesztu, zakwaterowanie, obiadokolacja , nocleg. 

Dzień 2.  

Śniadanie,  spotkanie z przewodnikiem lokalnym i zwiedzanie strony Pesztu : Plac 

Bohaterów, lasek Miejski, pałacyk Vajdahunyad, Ulica Andrassy, Parlament, Bazylika św. 

Stefana. Hala targowa – czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja a następnie nocny 

rejs statkiem po Dunaju. Powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 3.   

Śniadanie, wyjazd do Szentendre – miasta artystów, Muzeum Marcepana. Powrót i 

zwiedzanie strony Budy : Baszta Rybacka, wzgórze zamkowe, Fontanna Macieja, 

Wzgórze Gellerta, Kaplica Skalna. Powrót do hotelu a następnie wyjazd na imprezę 

integracyjną do Czardy – obfity bufet, wino bez ograniczeń, pokazy folkloru 

węgierskiego, muzyka. Powrót do hotelu –nocleg. 

Dzień 4. 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Egeru: Bazylika, Kościół Minorytów, Plac Dobo, 

Minaret, przejazd do Doliny Pięknej Pani – degustacja win Egerskich, zakupy, obiad w 

piwnicach przy muzyce cygańskiej, powrót do Nowego Sącza w późnych godzinach 

nocnych. 

 

 



 

 

 

CENA: Skontaktuj się z nami! 

Cena zawiera:  

- przejazd autokarem, cafe bar, WC, Klimatyzacja, DVD 

- nocleg w hotelu ***/**** + śniadanie i obiadokolacja 

- wieczór węgierski – biesiadna obiadokolacja  

- ubezpieczenie KL, NNW 

- pilot/przewodnik na całej trasie  

- dodatkowy obiad w ostatnim dniu 

- bilety wstępu: Muzeum Marcepanu, Bazylika, Rejs statkem, Baseny w Miszkolcu  

- Turystyczny Fundusz gwarancyjny 10 zł- 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. 

Na ewentualne dodatkowe wydatki związane z podróżą (np. toalety, kawa, pamiątki), prosimy 

przeznaczyć kwotę ok. 2.500 HUF. 

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.  

 


