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CITY BREAK: BUDAPESZT 5 dni 
 

Budapeszt to najpiękniejszy w Europie Parlament; malowniczy Dunaj, który przecina miasto niczym srebrna wstęga; to jedyna 
w Europie stolica, w której można odpocząć na licznych kąpieliskach z gorącymi wodami termalnymi; to język, który brzmi naprawdę 
egzotycznie; to też najlepszy gulasz na świecie i niezmierna życzliwość mieszkańców, którzy z przyjemnością nazywają Polaków 
bratankami! 

 

PROGRAM RAMOWY: 
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Budapesztu. Transfer do hotelu, 

zakwaterowanie i nocleg. 
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania. 

 

 
 

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 (zwiedzanie wnętrza, jeśli Parlament będzie otwarty dla 
zwiedzających), spacer naddunajską promenadą przy której znajdują się liczne rzeźby i pomniki 

 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 
 Przejazd najstarszą na kontynencie europejskim linią metra na Plac Bohaterów, na którym znajduje się ogromny Pomnik 

Milenijny w kształcie półkolistej kolumnady; pobliski Park Miejski z kamiennym pałacykiem Vajdahunyad; wpisana na listę 
UNESCO reprezentacyjna Aleja Andrassy, przy której znajdują się m.in. zabytkowe budynki ambasad oraz Opera Narodowa 

 Wyspa Małgorzaty – ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Budapesztu 
 Dla  chętnych  rejs  stateczkiem  po  Dunaju,  podczas  którego  będzie  można  podziwiać  największe  zabytki  miasta 

z perspektywy rzeki (ok. 12-15 €) 
 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów węgierskiej kuchni, np. langosa – gorącego placka 

podawanego z kwaśną śmietaną, słynnego gulaszu, aromatycznej gulyasleves – zupy gulaszowej, czy naleśników Gundela 
podawanych z włoskimi orzechami i sosem czekoladowym 

 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Budapeszcie to ok. 10-15 €). 
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg. 
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DZIEŃ 4: Po śniadaniu czas wolny do dyspozycji Uczestników. 

Dla chętnych możliwość wypoczynku na jednym z licznych kąpielisk termalnych w Budapeszcie. W szczególności polecamy: 
 Zabytkowe kąpielisko Szechenyi Furdo – jedno z najpiękniejszych kompleksów termalnych na całych Węgrzech (wstęp ok. 

17 € - cena zawiera całodzienny wstęp na termy i szafkę) 
 Kąpielisko Gellert Furdo – wspaniale zdobiony kompleks termalny znajdujący się w słynnym hotelu Gellert (wstęp ok. 18 € - 

cena zawiera całodzienny wstęp na termy i szafkę) 
 Rozległy aquapark Palatinus, położony na wyspie Małgorzaty (wstęp ok. 12 € – cena zawiera całodzienny wstęp na termy 

i szafkę) 
Po południu powrót do hotelu i nocleg. 

 

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 

 
 

 

 

HOTELE 3* położone w niewielkim oddaleniu  od  ścisłego centrum Budapesztu, w  pobliżu  przystanku  komunikacji miejskiej. 

Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem. 

Wyżywienie: Śniadania kontynentalne 
 

PRZYKŁADOWY HOTEL: 

 
 
 

 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi) 
 Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki) 
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
 4 noclegi w hotelu 3* 
 Pokoje 2-osobowe z łazienkami 
 4 śniadania 
 Opieka pilota 
 Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł) 
 Gwarancja niezmienności ceny 

 

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 50-70 € (w zależności od wielkości grupy) - kwota 

ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską, wjazd kolejką na Wzgórze Zamkowe, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz 
z kosztami ich rezerwacji (Parlament, Bazylika św. Stefana, Kościół Macieja, Synagoga) oraz lokalnych przewodników. 
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości ok. 1-2 €/os/noc. 
Opcje dla chętnych (rejs po Dunaju, kąpieliska) są dodatkowo płatne. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 Promocja „S” - promocja dla osób podróżujących w pojedynkę, dokwaterowanie do pokoju 2- lub 3-osobowego 
 Dopłata za pokój 1-osobowy +300-350 zł (w zależności od terminu) 
 Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -120 zł 

 
 

 

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 

operująca na danej trasie. Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego, którego waga i cena zależą również od przewoźnika. 
Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml 
oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.). 
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WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 

operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w 
opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.). 

 

REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE: Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair 

oraz Wizzair, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje 
możliwość wykupienia gwarancji miejsc obok siebie w samolocie (bez wyboru konkretnych miejsc) lub wyboru miejsc w opcji 
standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). 

 
 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 
 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza 

grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym) 
 Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Budapeszcie po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer 

lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy 
 Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską i 

podmiejską 
 W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety 

śniadaniowe 
 Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej 

drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem 
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów 

 
 

 

 

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 (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

 
 

 

 

TERMINY I CENY:  

 

BUDAPESZT          WARSZAWA 
 
                 TERMIN  ILOŚĆ DNI CENA 

2019-04-04 - 2019-04-08 5 1599 zł 

2019-05-30 - 2019-06-03 5 1699 zł 

2019-07-18 - 2019-07-22 5 1599 zł 

2019-08-22 - 2019-08-26 5 1699 zł 

2019-09-26 - 2019-09-30 5 1599 zł 

 

 


