
Dzień pierwszy 
 
 
 
 

 

WYCIECZKA SZKOLNA 
WĘGRY – Budapeszt i okolice 

 
 
Dzień pierwszy 
Wyjazd autokarem w kierunku Węgier w godzinach wieczornych. 
 

Dzień drugi 
W godzinach południowych przyjazd do Egeru, spacer po zabytkowej części miasta z 
przewodnikiem. Następnie przejazd do Doliny Pięknej Pani, zwiedzanie piwnicy, degustacja 
wina. Wieczorem przejazd do hotelu w Egerze, zakwaterowanie, obiadokolacja i 
nocleg(możliwość korzystania z basenów hotelowych). 
 

Dzień trzeci 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunyad, przejazd w kierunku Bazyliki i Parlamentu. Przejazd 
autokarem na wyspę św. Małgorzaty-przejażdżka pociągiem turystycznym po wyspie. 
Następnie przejazd w kierunku Hali Targowej i Ulicy Vaci, najbardziej turystycznej ulicy 
Budapesztu, zakupy i czas wolny do dyspozycji grupy. Przejazd autokarem do hotelu w 
okolicach Budapesztu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień czwarty 
Śniadanie, przejazd do Szentendre miasta nazywanego węgierskim Kazimierzem wpisanego 
na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Miasto artystów, miasto Serbów i 
„siedmiu wież”. Spacer uliczkami miasta z przewodnikiem, czas wolny na kawę. Przejazd do 
Budapesztu, dalsze zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe: Pałac Królewski, 
Pałac Prezydencki, Starówka Budańska, Kościół Macieja, Baszty Rybackie. Przejazd na Górę 
Gellerta, cztery tarasy widokowe z piękną panoramą miasta. Wieczorek Węgierski(jedzenie w 
formie bufetu, piwo i wino bez ograniczeń, węgierski folklor-zobaczymy tańce i zabawy 
ludowe, w wykonaniu członków zespołu regionalnego). Po wieczorze folklorystycznym 
wieczorny rejs statkiem po Dunaju. Późnym wieczorem powrót do hotelu na nocleg. 
 

Dzień piąty 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd autokarem do Miskolca. Kąpiele w basenach 
termalnych w Miskolcu(3 godz.), jedynych w tej części Europy basenach wykutych w skałach. 
Po południu wyjazd w kierunku Polski. 
 

Dzień szósty  
Powrót do Polski w godzinach porannych. 
 



Cena: 1299 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 

Cena obejmuje:  
 przejazd autokarem na całej trasie z WC, DVD, BAREK 

 1 nocleg w hotelu w Egerze(pokoje z łazienkami) 

 2 noclegi  w hotelu w Bugyi(pokoje z łazienkami) 

 3 śniadania, 2 obiadokolacje w hotelach-do posiłków podawana jest woda, reszta 
napojów dodatkowo płatna, 1 obiadokolacja w formie Wieczoru Węgierskiego,  

 bilety wstępu i atrakcje(zwiedzanie piwnicy winnej plus degustacja wina, Bazylika Św. 
Stefana, pociąg turystyczny na wyspie św. Małgorzaty, rejs statkiem po Dunaju, baseny 
termalne w Miskolcu) 

 usługę pilota-przewodnika 

 system słuchawkowy Tour Guide 

 ubezpieczenie KL i NNW 
 
 
 
 
 


