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BUDAPESZT - WIEDEŃ 

Termin: 20-23.06.2019 

 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

Dzień 1: Wyjazd z ustalonego miejsca (godzina 500 WZK Victoria). Przyjazd do WIEDNIA. 
Spotkanie z przewodnikiem. Objazd staromiejską obwodnicą - Ringiem, z reprezentacyjnymi 
budowlami (zwiedzanie z zewnątrz): Opera, Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Historii Naturalnej, 
Plac Marii Teresy, Parlament, Ratusz, Uniwersytet i Kościół Wotywny. Kolejno zapraszamy na 
spacer z przewodnikiem miejskim po centrum Starego Miasta: Plac Szwedzki, kościół pod 
wezwaniem Św. Ruprechta, przejście przez dzielnicę żydowską do Hoher Markt, zegar figuralny, 
Katedra św. Szczepana - symbol Wiednia i najważniejsza budowla gotycka w Austrii, Ulica Graben.  
Przejazd na Kahlenberg - wzgórze z kaplicą Jana III Sobieskiego i piękną panoramą Wiednia. Po 
zwiedzaniu przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 2: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Schonbrunnu letniej rezydencji  
Habsburgów; barokowa budowla wabi takimi atrakcjami jak czarujący krajobraz parkowy, 

Palmiarnia, Glorietta i ogród zoologiczny. Zwiedzanie wnętrz pałacu i spacer po parku. Po 
zwiedzaniu przejazd do BUDAPESZTU. Następnie godzinny rejs statkiem po Dunaju, podczas 
którego poznamy stolicę Węgier z zupełnie innej perspektywy. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie w hotelu, Wyjazd na kolację integracyjną z muzyką. (3-godzinna biesiada w 

godzinach 21-24:00 przy bufecie z potrawami zimnymi i ciepłymi, napoje bezalkoholowe, wino, piwo bez 
ograniczeń)  
Powrót do hotelu. Nocleg. 
 
Dzień 3: Śniadanie. Wizyta na Wzgórzu Zamkowym, najbardziej reprezentacyjnym miejscu w 
Budapeszcie, gdzie zobaczyć można Zamek Królewski - siedzibę węgierskich królów, kościół 
św. Macieja oraz Basztę Rybacką, z której można podziwiać piękną panoramę miasta.  
Zwiedzanie miasta: Parlament - symbol miasta (z zewnątrz), Bazylika Św. Stefana - miejsce 
przechowywania najważniejszej węgierskiej relikwii, zmumifikowanej dłoni pierwszego króla 
Madziarów. Spacer po najsłynniejszym deptaku, ul. Vaci, pełnej restauracji i sklepów. Można 
będzie skosztować węgierskich smakołyków w jednej z licznych cukierni, m. in. w słynnej 
cukierni Gerbeaud. Przejazd na wzgórze Gellerta, skąd roztacza się przepiękny widok na 
panoramę miasta. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
Dnień 4: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w drogę powrotną. W drodze powrotnej 
obiad. Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych i zakończenie wycieczki. 
 

CENA: 650 zł/os.  
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Zapisy połączone z wpłatą zadatku 300 zł przyjmuje Mariusz Zarzycki i 

Zbigniew Mazurek do 29 marca br. Pozostała kwota  do 15 maja. Ilość 

miejsc ograniczona. 
 

Cena zawiera: 

• transport:  przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja, barek);  

• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach (pokoje 2-, 3 – osobowe z łazienkami), w tym 
jeden w okolicach Wiednia Oekotel Traiskirchen (bez klimatyzacji),  

• dwa noclegi w Budapeszcie https://green.tophotelsbudapest.com/pl/ (z klimatyzacją). 

• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje w tym jedna integracyjna z muzyką; obiad 
w drodze powrotnej 

• opiekę pilota na całej trasie wycieczki; 

• opiekę przewodnika w Wiedniu 

• ubezpieczenie: KL (koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych) 15 000 Euro, 
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz bagaż 1000 zł SIGNAL 
IDUNA Polska S.A. 

 
Cena nie zawiera: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  Bazylika św. Stefana, Schonbrunn – dopłata 
16 euro/os. 

 

 

https://green.tophotelsbudapest.com/pl/

