BUDAPESZT i EGER – zwiedzanie, zabawa i relaks
28-30.09.2017.
1 DZIEŃ: wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Budapesztu, zwiedzanie: Plac Bohaterów, Park Varosliget,
zamek Vajdahunyad, Aleja Andrassiego (UNESCO), a następnie prawobrzeżnej części – Budy: wzgórze zamkowe,
zamek królewski, zabytkowy fenikular, pałac prezydencki, kościół Macieja, Baszty Rybackie, czas wolny, przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, przejazd do restauracji urządzonej w piwnicy winnej na obiad podawany przy
akompaniamencie muzyki na żywo, następnie wieczorny rejs statkiem po Dunaju, podczas którego można podziwiać
najpiękniej oświetloną stolicę europejską, po rejsie wjazd na Wzgórze Gellerta – panorama miasta nocą, Cytadela,
Pomnik Wolności, powrót do hotelu na nocleg.
2 DZIEŃ: po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania: przejazd Mostem Łańcuchowym, Parlament, Bazylika św. Stefanadruga pod względem wielkości na Węgrzech, czas wolny na Vaci – głównym deptaku miasta, przejazd do Egerszalok,
pobyt na basenach z wodą geotermalną, z licznymi atrakcjami wodnymi, biczami, masażami – zewnętrzne formy
wapienne przypominają słynne tureckie Pamukkale. Następnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie, przejazd do
Doliny Pięknej Pani w Egerze na uroczystą kolację z muzyką na żywo (możliwość zabawy tanecznej) i degustacja kilku
gatunków win, powrót do hotelu na nocleg.
3 DZIEŃ: po śniadaniu możliwość skorzystania z zaplecza SPA na terenie hotelu ( wliczone w cenę pobytu), około
południa zwiedzanie Egeru znanego z produkcji doskonałych win oraz słynnego „Egri Bikaver” – tzw. „byczej krwi”,
spacer po centrum: Bazylika, kościół Minorytów, Pałac Biskupi, Liceum z obserwatorium, Rynek, minaret (możliwość
wejścia na mały taras widokowy po 97 krętych schodach), ruiny zamku; przejazd do Doliny Pięknej Pani, gdzie
znajduje się szereg piwnic wydrążonych w tufie wulkanicznej, degustacja wina i obiad w jednej z piwniczek,
możliwość zakupów wina, wyjazd w drogę powrotną.

CENA: 230 zł +100 EUR/os.
Cena zawiera: transport, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota - przewodnika, 1 nocleg ze
śniadaniem w Budapeszcie w hotelu - statku **** zacumowanym na Dunaju,1 nocleg ze śniadaniem w hotelu **** możliwość korzystania z części SPA na terenie hotelu (w cenie), kolacja w piwnicy winnej - restauracji w Budapeszcie, uroczysta
kolacja z muzyką na żywo i degustacją wina w Egerze, wstęp do bazyliki w Budapeszcie, wieczorny rejs statkiem po Dunaju, obiad
trzeciego dnia - gulasz węgierski w piwnicy winnej.
Dodatkowo płatne: wstęp na baseny w Egerszalok – 3400 HUF – dorośli, 2400 – seniorzy powyżej 65 lat, 1900 HUF – dzieci 3-14
lat
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