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Program Ramowy
06:30 Zbiórka w wyznaczonym przez organizatora miejscu;
07:00 Wyjazd w kierunku Budapesztu;
Ok. 16:30 Przyjazd na miejsce do jednej z najludniejszych stolic Europy,
Ok. 17:00 Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja;
Hotel Karin usytuowany jest w IV dzielnicy Budapesztu, w odległości 7 km od centrum miasta. Goście mogą
bezpłatnie korzystać z WiFi we wszystkich pomieszczeniach, a bezpłatny parking dostępny jest przy głównym
budynku hotelu. Każdy pokój jest klimatyzowany i wyposażony w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych.
W prywatnej łazience zainstalowano prysznic. Codziennie rano w hotelowej restauracji serwowane jest obfite
śniadanie w formie bufetu. Zaledwie 90 metrów od hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego w 15
minut można dojechać do stacji metra linii M3. Dojazd samochodem na lotnisko Budapest Liszt Ferenc zajmuje 45
minut. Na życzenie i za dodatkową opłatą hotel oferuje transfer lotniskowy.
Ok. 18.00 – 20:00 Późnym popołudniem grupa w wybierze się na Wzgórze Gellerta , skąd rozpościera się
panorama na zabytkową część Pesztu, którego symbolem jest Parlament. Widok z tego miejsca pozostawia
niezapomniane wspomnienia pozostając na długo w pamięci.
20:00 – 21:00 Rejs po Dunaju. W trakcie rejsu, czas umilą opowieści, legendy oraz historię opowiadane przez
naszego pilota.

Dzień 2

Budapeszt

08.00 Śniadanie w formie bufetu;
10:00 – 14:00 Zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem. Wycieczka po stolicy Węgier odbywać się będzie po
najważniejszych zabytkach miasta składającego się z dwóch części Buda i Peszt. M.in. Plac Bohaterów najpiękniejszy, reprezentacyjny plac stolicy, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad - bajkowa budowla malowniczo
położona wśród drzew nad brzegiem jeziora, aleja Andrassiego - najbardziej reprezentacyjna ulica 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.
14:30 -16:30 Wizyta w Tropicarium gdzie znajduje się największe akwarium morskie w Europie Środkowej.
Uczestnicy podczas zwiedzania przejdą 11 metrowym tunelem podziwiając nad głowami pływające rekiny.
ok. 17:00 Przyjazd do hotelu, czas wolny na odświeżenie się po całym dniu zwiedzania.
19:00 – 23:00 Wieczór węgierski. Wszystkich uczestników zaprosimy na kolację w klimatycznej restauracji Trofea
Grill Restaurant Zuglo. Goście będą mogli wybierać spośród 80 rodzajów dań podanych w formie bufetu. Różnego
rodzaju mięsa, zupy, makarony, desery, a do tego wszystkiego pokaz ludowy i muzyka cygańska grana na żywo.
Dodatkowo przez cały pobyt w restauracji na uczestników czekać będzie open – bar, a w nim: piwo, wino białe i
czerwone, szampan, soki, napoje gazowane, wody mineralne, kawa i herbata.
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Dzień 3

Balaton i okolice

08.00 Śniadanie;
11:30 – 13:00 Przejazd do miasteczka nieopodal Jeziora Balaton – Tapolca. Pod miastem znajdują się jaskinie
wypełnione wodą i można przepłynąć się tutaj łódką. To jedno z ciekawszych miejsc jakie można odwiedzić w tym
regionie. Zwiedzanie rozpoczyna ekspozycja poświęcona geologii regionu - zdjęcia i filmy, które oglądamy w 3D.
Następnie grupa schodzi kilka metrów pod ziemię, gdzie wsiada do łódeczek i przepływa przez jaskinię.
14:00 – 16:00 Półwysep Tihany to jedno z najpiękniejszych miejsc nad Balatonem. Ze wzgórza, na którym stoi
XIwieczne opactwo benedyktyńskie, roztacza się najpiękniejszy widok na Balaton! Można by godzinami podziwiać
ten przepiękny lazurowy kolor jeziora i zieloną okolicę. Tihany to również raj dla miłośników lawendy oraz czerwonej
papryki. Samo miasteczko też ma niezwykły urok, wzrok przyciągają między innymi stylowe domki pokryte
charakterystycznym dachem. Czas na zakup lokalnych pamiątek, ciepłą przekąskę (np. langosza).
16:30 -17:30 Postój na plaży nad Balatonem.
Ok. 19:00 Powrót do hotelu i obiadokolacja.

Dzień 4

Budapeszt/Polska

08.00 Śniadanie;
09.00 Wykwaterowanie, wyjazd z hotelu;
Ok. 10:30 – 12:30 Przejazd do Szentendre - nazywane jest najpiękniejszym „śródziemnomorskim” miastem Węgier i
jednym z najpiękniejszych w Europie Środkowej. To mekka artystów położona na zboczach naddunajskich wzgórz.
Spacer po centrum oraz możliwość zwiedzania jedynego w Europie Muzeum Marcepanu
Ok. 21:00 Powrót do miejsca rozpoczęcia wycieczki. Na trasie postój na ciepły posiłek we własnym zakresie.
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Cena obejmuje:
• Przejazd autokarem z klimatyzacją ,TV, WC;
• Opiekę pilota w trakcie trwania całego wyjazdu;
• Ubezpieczenie KL 10 000 EUR, NNW do 5 000 EUR;
• 3x Nocleg w pokojach kilkuosobowych z łazienkami;
• 3x Śniadanie;
• 2x Obiadokolacja;
• Obiadokolacja w restauracji Trofea.
• Rejs po Dunaju;
• Wjazd na Wzgórze Gellerta
• Przewodnik lokalny w Budapeszcie i podczas zwiedzania okolic Balatonu;
• Bilet wstępu do Tropicarium,
• Bilet wstępu do Jaskini Tapolca
• Bilet wstępu do Bazyliki Św. Stefana;
• Książeczki krajoznawcze
• Quiz wiedzy oraz konkursy z nagrodami.

Cena: 1120 zł/os. (min. 48 os.)
Cena nie obejmuje:
✓ Innych świadczeń nie przewidzianych w programie;
✓ Wizyty w Muzeum Marcepanu

Możliwość obniżenia ceny:
✓ Rejs po Dunaju - 20 zł;

Dodatkowe Informacje
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cena kalkulowana jest dla min. 48 osób lub 26 osób.
Oferta aktualna do 28.12.2018, po tym terminie biuro zobowiązuje się do aktualizacji świadczeń;
Możliwe dołączenie do programu dodatkowych atrakcji na życzenie organizatora lub zamiana istniejących;
rezerwacja na poszczególne atrakcje nie jest wiążąca do momentu zaakceptowania programu.
przedstawiona oferta posiada wycenę atrakcji na rok 2018.
rezerwacja ośrodka na podany termin jest nie wiążąca do momentu wpłaty zaliczki przez organizatora.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.
Karol Krawczyk / karol.krawczyk@bisontours.pl / tel. +48 690 289 955
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