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Ramowy program  7-dniowej wycieczki na Węgry 
Eger – Zakole Dunaju – Budapeszt – Balaton  

 

I – dzień 6.05.2023. 
- Zbiórka Uczestników wycieczki w Sokołowie Podl. o godz. 04.00. 

- Przejazd  przez Polskę i Słowację  do Egeru  

- Zwiedzanie miasta z przewodnikiem –  minaret, Pałac Biskupa, 

Bazylika, słynne winiarnie w dolinie „Pięknej Pani” (degustacja win, 

możliwość zakupu różnorodnych gatunków win).   

- Obiadokolacja 

- Przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu ***,  nocleg. 

II – dzień 7.05.2023. 
- Śniadanie 

- Przejazd do Estergom - dawna siedziba królewska, miejsce chrztu 

Węgrów w 1000 r. Zwiedzanie największej na Węgrzech bazyliki 

- Przejazd do Vysehradu - ruiny XIII-wiecznego zamku (Pałac, Baszta 

Wodna, Wieża Salomona) 

- Przejazd do Szentendre – miasto artystów z licznymi galeriami 

i restauracjami. Spacer po barokowym Starym Mieście, cerkiew 

Blagovestvenska, muzeum Marcepana 

- Czas wolny dla Uczestników wycieczki 

- Powrót do Budapesztu, krótki odpoczynek w hotelu 

- Obiadokolacja regionalna w restauracji TROFEA, bardzo bogate 

menu, występ zespołu folklorystycznego 

- Powrót do hotelu 

- Nocleg.  

III – dzień 8.05.2023. 
- Śniadanie.  

- Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem – bazylika św. Stefana, 

Plac Bohaterów, Parlament, Wzgórze Gellerta, Zamek Królewski na 

Wzgórzu Zamkowym, Galeria Narodowa, Baszta Rybacka, kościół 

Macieja,  Zespół Zamkowy Vajdahunyad,   

(w trakcie zwiedzania czas dla uczestników wycieczki). 

- Powrót do hotelu, krótki odpoczynek 

- Obiadokolacja 

- „Budapeszt nocą” - rejs statkiem po Dunaju 

- Powrót do hotelu, nocleg 

IV – dzień 9.05.2023. 
- Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Veszprem (miasto 

królewskie) – Pałac Biskupi, Katedra Św. Michała z kaplicą św. 

Gizeli żony św. Stefana, „Ovaros Ter”, Brama Bohaterów. Przejazd 

do Balatonfured – zwiedzanie miasteczka-kurortu nad Balatonem, 

czas dla uczestników wycieczki – plaża, port jachtowy  

- Wycieczka na płw. Tihany - Opactwo Benedyktyńskie z 1055 r., 

czas na zakupy regionalnych pamiątek 

- Przejazd do hotelu*** nad Balatonem, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg 
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V – dzień 10.05.2023. 
- Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad Balatonem 

- Obiadokolacja, nocleg 

VI – dzień 11.05.2023. 
- Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Godollo, 

zwiedzanie pałacu Antala Grassalkovicha, ulubionego miejsca 

odpoczynku cesarzowej Elżbiety „Sissi”, przejazd do Miskolca.  

3 – godzinna wizyta w kąpielisku termalnym. Obiadokolacja. 

- Przejazd do Koszyc. Zakwaterowanie w hotelu ***, nocleg 

VII – dzień 12.05.2023. 

- Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Spacer po Starym Mieście w 

Koszycach. Przejazd do Polski (obiad na trasie przejazdu). Przyjazd 

do Sokołowa Podlaskiego w godzinach wieczornych.  
 

Cena: 965 zł./os. + 395 euro/os.  

 

Cena obejmuje: przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, barek, dvd, toaleta), opiekę pilota, 3 noclegi w  

hotelu *** w Budapeszcie, 2 noclegi w hotelu *** nad Balatonem, 1 nocleg w hotelu *** w Koszycach, 

wyżywienie zgodnie z programem, usługi polskojęzycznego przewodnika podczas pobytu na Węgrzech, bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów ( degustacja wina w Egerze, Bazylika w Estergom, zamek w Wysehradzie, 

muzeum Marcepana w Sentendre, Bazylika w Budapeszcie, pałac w Godollo, kąpielisko termalne w Miskolcu) , 

opłata za wynajęcie statku na rejs po Dunaju, ubezpieczenie w zakresie NNW i KL, opłaty drogowe i parkingowe, 

opłaty na TFG i TFP, podatek VAT. 
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