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„NAD DUNAJEM TU I TAM” 
BUDAPESZT-ZAKOLE DUNAJU-WIEDEŃ (3/4 DNI) 

 

1 dzień 

Wyjazd o ustalonej godzinie; nocny przejazd przez Czechy, 

Słowację; w godzinach rannych przyjazd do BUDAPESZTU; 

zwiedzanie miasta z pilotem, m.in.: Plac Bohaterów, zamek 

Vajdahunjad; po zwiedzaniu pobyt na pobliskich basenach 

termalnych - Szechenyi Fűrdo. Przejazd do centrum: bazylika św. 

Stefana, ulica Vaci. Wjazd na Wzgórze Gellerta. Przejazd do hotelu 

na obiadokolację i nocleg (po obiadokolacji istnieje możliwość wieczornego rejsu po Dunaju);  

2 dzień 

Śniadanie; zwiedzanie zabytków BUDAPESZTU: Zamek Królewski i Dzielnica Zamkowa: Baszty 

Rybackie, Kościół św. Macieja; po południu przejazd na zakole Dunaju – na trasie krótki pobyt w 

SZENTENDRE; następnie przejazd do ESZTERGOM - zwiedzanie bazyliki z XIX w.; przejazd 

na uroczystą obiadokolację w typowej węgierskiej Csardzie z potrawami węgierskimi, winem 

i muzyką; powrót na nocleg w hotelu;  

3/4 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu przejazd do WIEDNIA: zwiedzanie miasta (z autokaru i 

pieszo) np.: Ring, Opera Wiedeńska, Muzeum Przyrodnicze, pomnik Marii Teresy, Parlament, 

Ratusz, Uniwersytet, Katedra św. Stefana, Hundertwasserhaus - ciekawa budowla 

architektoniczna, Hofburg; (program dodatkowy: tradycyjna kolacja przy winie i muzyce w 

dzielnicy winiarzy Grinzing); wjazd na wzgórze Kahlenberg – wieczorna panorama miasta; w 

godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną; zakończenie wycieczki w godzinach rannych; 
  

  

Cena brutto obejmuje: 

- transport komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja) 

- noclegi wg programu w hotelu turystycznym  

- wyżywienie wg programu: 2 śniadania i 2 obiadokolacje: w tym 1 

regionalna na Węgrzech  (kolacja regionalna w Wiedniu płatna 

dodatkowo)   

- opieka pilota    

- ubezpieczenie NNW i KL 

- podatek VAT 
  

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów 

do obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z 

zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

 


