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Budapeszt i Eger –  

25.06 – 30.06.2013  6 dni 
 
DZIEŃ 1 GDAŃSK - CIESZYN  25.06.2013  wtorek:  
Wyjazd z Polski w godzinach rannych . Po drodze  przerwa na obiad , przejazd na nocleg w okolicach 
Cieszyna . Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ 2 CIESZYN - BUDAPESZT  26.06.2013  środa:   
Po śniadaniu wyjazd  z hotelu  i w  godzinach południowych przyjazd do Budapesztu. Zwiedzanie 
miasta, w programie: Plac Bohaterów, Opera Budapesztańska, Bazylika św. Stefana. Na Wzgórzu 
Zamkowym zwiedzanie Katedry NMP (kościół Macieja), Baszty Rybackiej. Następnie spacer ulicami 
Starego Miasta. Wieczorny wjazd na Wzgórze Gellerta - nocna panorama Budapesztu. Uroczysta 
kolacja  przy  lokalnej  muzyce  w  Węgierskiej  Czardzie. Powrót do hotelu, nocleg.  
 
DZIEŃ 3  BUDAPESZT - EGER   27.06.2013  czwartek:  
Śniadanie. Przejazd autokarem do centrum miasta, wspaniała panorama Budapesztu ze wzgórza 
Gellerta oraz spacer ulicą Vaci - stanowiącą turystyczne centrum handlowe z licznymi salonami mody, 
sklepami jubilerskimi oraz sklepikami z rękodziełem i pamiątkami. W miarę  możliwości czasowych rejs 
po Dunaju w granicach miasta. Około godz. 16:00 przejazd do Egeru. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
Dzień 4  EGER  28.06.2013 piątek: 
Śniadanie, zwiedzanie miasta: Dolina Pięknej Kobiety, gdzie atrakcją są liczne piwniczki winne z 
cygańską muzyką i typowymi węgierskimi zakąskami, Bazylika, Kościół Minorytów, będący najwyższym 
budynkiem w Egerze oraz Turecki Minaret. Wejście na Górę Zamkową, zwiedzanie Twierdzy. Powrót do 
hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 5  EGER - CIESZYN   29.06.2013  sobota: 
Śniadanie, wykwaterowanie. Pobyt na basenach termalnych, czas wolny. Około godz. 16:00 wyjazd w 
kierunku Cieszyna, po drodze krótkie postoje.  Przyjazd do hotelu , zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
Dzień 6  CIESZYN - GDAŃSK  30.06.2013  niedziela: 
Po śniadaniu  wyjazd w  kierunku  Gdańska. Po  drodze  przerwa  na obiad. Przyjazd do Trójmiasta w 
godzinach wieczornych. 
 
UWAGA – KOLEJNOŚĆ ORAZ PUNKTY PROGRAMU ZWIEDZANIA  MOGĄ ULEC ZMIANIE.  
 
Cena obejmuje: 
•  przejazd komfortowym autokarem 
•  5 noclegów  w hotelach  klasy turystycznej 2*/3* w  okolicach Cieszyna ,Budapeszcie i Egerze. Pokoje 2 i 3 os. 
z łazienkami , dopłata za pok. 1os  
•  Śniadania (5) , obiad  lub obiadokolacje (6). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje; 
• Uroczysta kolacja w tradycyjnej Węgierskiej Czardzie   
•  Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 1.000 zł; 
•  Pilot/przewodnik – ATS  - service 
W dniu wyjazdu poczęstunek śniadaniowy – gratis ( pieczywo, parówka na gorąco, kawa, herbata  
lub „porcja słodkości”) 
Na pokładzie autokaru można się zaopatrzyć w zimne napoje; sok jabłkowy, Pepsi Cola, woda i inne – 2,00 PLN/ 
but.  
 
Cena nie obejmuje: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  
- innych wydatków osobistych 
  
Za dopłatą: 
•  gwarancja miejsca w pokoju 1-osobowym 180,00 PLN/os.  
  

 
Cena:   1.249,00 zł / os  
 
 
 
 


