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Dzień 1: 

Wyjazd z Nowego Sącza w godz. porannych, przejazd w kierunku Węgier. Przyjazd do 

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 2,5 km 

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. 

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

 

Dzień 2: 

Śniadanie. wykwaterowanie. Ciąg dalszy zwiedzania Budapesztu: 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. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego roztacza się 

przepiękny widok - Cytadela, mosty na Dunaju. Czas wolny na Vaci utca – najbardziej 

reprezentacyjny deptak miasta z mnóstwem straganów z pamiątkami i zabytkową halą targową 

Vásárcsarnok. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Planowany przyjazd do Nowego Sącza w 

godz. wieczornych. 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 
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Cena zawiera:  

 przejazd autokarem, 

 nocleg z HB, 

 opieka pilota/ przewodnika, 

 ubezpieczenie NNW, KL, KR 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10zł/os. (składka nie jest przychodem biura) 

 

Cena nie zawiera (dla chętnych): 

 bilet wstępu do zwiedzanych obiektów. 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, 

który może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności 

do tych miejsc. 

 

UWAGA: Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja od 4 do 6 miesięcy! 

      Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 

 

 

 

 

 


