BUDAPESZT I WIEDEŃ AUTOKAREM 4 dni
TERMIN:
27-30.05.19

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Zbiórka w Skalmierzycach ok. godz. 5:00. Przejazd przez Polskę i Czechy do Wiednia (po drodze planowane krótkie postoje,
planowany przyjazd do Wiednia ok. 13:00). Przejazd Ringiem Wiedeńskim – najbardziej reprezentacyjną ulicą Wiednia, przy której
znajdują się liczne budynki użyteczności publicznej, m.in. ogromny neogotycki Nowy Ratusz, austriacki Parlament, budynki
Uniwersytetu i Muzeum oraz Kościół Wotywny.
Przejazd dalej do Budapesztu – wieczorem przyjazd do hotelu (ok. 20:00-21:00), zakwaterowanie, późna kolacja i nocleg.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Budapesztu - w programie m.in.:
▪ Budapeszteński Parlament – jeden z najstarszych, najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych budynków rządowych
w Europie, położony malowniczo nad samym Dunajem (z zewnątrz)
Wpisana na listę UNESCO reprezentacyjna Aleja Andrassy, przy której znajdują się m.in. zabytkowe budynki ambasad oraz
Opera Narodowa
▪ Spacer najbardziej znanym deptakiem Budapesztu – Vaci Utca; Plac Roosevelta i przejście strzeżonym przez lwy Mostem
Łańcuchowym – pierwszym z węgierskich kamiennych mostów nad Dunajem
▪ Wjazd na wpisane na listę UNESCO Wzgórze Zamkowe, na którym zachował się dawny układ ulic – spacer po wzgórzu,
reprezentacyjny Zamek Królewski; Kościół Macieja, w którym odbywały się koronacje władców węgierskich, malownicza
Baszta Rybacka, z której roztacza się wspaniały widok na Peszt
▪ Wzgórze Gellerta o specyficznym mikroklimacie, z Cytadelą i gigantycznym Pomnikiem Wolności; Most Wolności ozdobiony
figurami mitycznych turuli – ptaków, które miały doprowadzić Madziarów w miejsce, gdzie dziś znajdują się Węgry; zabytkowa
Hala Targowa, w której można kupić owoce i warzywa, a także tradycyjne węgierskie wyroby
▪ Bazylika św. Stefana, w której znajdują się relikwie św. Stefana – pierwszego króla Madziarów
▪ Dla chętnych rejs stateczkiem po Dunaju, podczas którego będzie można podziwiać największe zabytki miasta z perspektywy
rzeki (ok. 10-12 €)
Wieczorami powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

▪

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na Plac Bohaterów, na którym znajduje się ogromny Pomnik Milenijny w kształcie
półkolistej kolumnady; pobliski Park Miejski z kamiennym pałacykiem Vajdahunyad.
W godzinach południowych wyjazd przez Austrię i Czechy do Polski (po drodze planowane krótkie postoje). Przyjazd do Skalmierzyc w
późnych godzinach wieczornych.

HOTELE 3* położone w peryferyjnych dzielnicach Budapesztu. Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: Śniadania kontynentalne + obiadokolacje serwowane

PRZYKŁADOWY HOTEL:

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
▪ Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, WC, uchylne fotele, video/DVD)
▪ 3 noclegi w hotelu 3*
▪ Pokoje 2-osobowe z łazienkami
▪ 3 śniadania + 3 obiadokolacje
▪ Opieka pilota
▪ Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł)
▪ Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
CENA:
1190 zł/os
Ewentualna dopłata do pokoju 1-osobowego + 280 zł

KOSZTY DODATKOWE:
5€
Kościół Macieja
1€
Bazylika św. Stefana (datek)
10-15 € przewodnik 2 x 6 h
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości ok. 1-2 €/os/noc.
Opcje dla chętnych (rejs po Dunaju) są dodatkowo płatne.

UWAGI:
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem
lokalnym).

UBEZPIECZENIE:
Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy zawiera ubezpieczenie
od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu (do 1.000 zł), a także
ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP).
Istnieje również możliwość skorzystania z opcji dodatkowego ubezpieczenia
▪ Ubezpieczenie PLUS Signal Iduna (kwoty gwarancyjne: KL do 25.000 €, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1000 zł) oraz ubezpieczenie
od chorób przewlekłych – cena 20 zł/os
▪ Ubezpieczenie MAX Signal Iduna (kwoty gwarancyjne: KL do 40.000 €, NNW do 15.000 zł, bagaż do 2000 zł) oraz ubezpieczenie
od chorób przewlekłych – cena 40 zł/os

Zapisy w zakrystii w Rososzycy , zaliczka 200 zł.

