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        Wycieczka (4 dni) 

         BRATYSŁAWA WIEDEŃ i BUDAPESZT 

Termin: Lato 2023             Cena: 1449 PLN/os. 
BUDAPESZT to jedna z najpiękniejszych stolic świata. Miasto podzielone jest na dwie części, których granice wyznacza 
Dunaj. Z prawej strony rzeki znajduje się górzysta Buda. Z lewej – równinny Peszt. Podczas czterodniowej wycieczki 
mamy okazję zobaczyć najważniejsze atrakcje Budapesztu: charakterystyczny Parlament, Wzgórze Zamkowe, Basztę 
Rybacką. Przechadzamy się mostami przerzuconymi przez Dunaj i zachwycamy panoramą miasta, którą obserwujemy 
z góry Gellerta. Oprócz stolicy, zwiedzamy także historyczne miejscowości Szentendre, Visegrad i Esztergom. 

BRATYSŁAWA rozpościera się na obydwu brzegach Dunaju oraz u podnóża pasma górskiego Małych Karpat. Dzięki tak 
doskonałemu położeniu, koncentruje się w tym miejscu ożywione życie. Bratysława stoi otworem nie tylko na Europę, 
ale także na cały świat, o czym świadczy rosnąca ciągle liczba odwiedzających turystów z różnych jego stron. Przyciąga 
ich tutaj przytulność, co prawda niezbyt dużego, a jednak tętniącego życiem miast. Urok zabytków i bogactwo historii 
przeplatają się tu ze współczesną zabudową typową dla wielkich miast Europy Środkowej. 

 
WIEDEŃ - to wspaniałe miasto europejskie pełne cudownych zabytków, pomników i kwitnącej młodej kultury. Jego 
nazwa przywodzi na myśl korowody walców i oper. Jest to miasto europejskich biznesmenów, a mimo to roi się tu od 
tradycyjnie ubranych dorożkarzy. Wiedeńczycy zachwycają swoim stylem życia opartym na czerpaniu przyjemności, 
przy wykorzystaniu spokoju i radości. Miasto zamieszkane jest przez mniejszości narodowe m.in. ludność niemiecką, 
czeską, słowacką, turecką a także mieszkańców z krajów byłej Jugosławii - każdy jest tu mile widziany, a miejscowa 
ludność uwielbia turystów. Wiedeń szczyci się tytułem "miasta o najwyższej jakości życia", zdobytym 7 razy pod rząd! 
 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

Dzień 1. Podróż i zwiedzanie Bratysławy  

O poranku spotykamy się w miejscu zbiórki w Gałkówku i zajmujemy miejsca w komfortowym autokarze. Wyruszamy w 
stronę Węgier, przejeżdżając przez Słowację. W godzinach popołudniowych docieramy do Bratysławy, gdzie wraz z przewodnikiem udamy sią na 
około 2-3 godzinny spacer po stolicy Słowacji. Zobaczymy m. in: Wzgórze Zamkowe, panorama miasta z tarasu widokowego, Katedrę św. 
Marcina, Bramę Michalską, Rynek Staromiejski, Ratusz, Kościół św. Elżbiety, zabytkową zabudowę Rynku i Pałac Biskupów Ostrzyhomskich. Po 
zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu w Bratysławie lub okolicy, ciepła obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 2. Wizyta w Wiedniu i przejazd do Budapesztu  

Po śniadaniu wykwaterowujemy się z hotelu i przejeżdżamy do Wiedenia (80km) – zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczniemy od przejazdu 
Ringstrasse - wewnętrzną obwodnicą starego miasta, przy której leży między innymi słynna opera Wiedeńska. Następnie piesze zwiedzanie starego 
miasta - Katedra Św. Szczepana - symbol miasta, ulica Graben z Kolumną Św. Trójcy, Kohlmarkt - reprezentacyjna i najdroższa ulica Wiednia, na 
której zlokalizowane są ekskluzywne sklepy luksusowych, światowych marek. Po zwiedzaniu przerwa na chwilę czasu wolnego i przejazd do 
Budapesztu (ok. 250km). Zakwaterowanie w Hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3. Zwiedzanie Budapesztu, rejs po Dunaju i kolacja z muzyką na żywo 

Po śniadaniu udajemy się na lewy brzeg Dunaju, by poznać najważniejsze atrakcje Pesztu. Podziwiamy m.in.: Parlament, Bazylikę św. Stefana, Plac 
Lajosa Kossutha, Vaci utca i Plac Bohaterów. Zwiedzanie najważniejszych zabytków zajmuje nam około 2-3 godzin . Po jego zakończeniu udamy się 
na rejs statkiem po Dunaju (ok. 1h), a po południu spacerujemy prawym brzegiem Dunaju, zwiedzając Budę gdzie odwiedzamy, m.in.: Zamek 
Królewski i Basztę Rybacką. Wieczorem czeka nas uczta w węgierskiej Czardzie: Rozkoszujemy się daniami tradycyjnej kuchni madziarskiej i 
degustujemy lokalne wina, a to wszystko w akompaniamencie węgierskiej muzyki na żywo. Powrót do miejsca zakwaterowania na nocleg w 
późnych godzinach wieczornych. 

Dzień 4. Zakole Dunaju i powrót do domu 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w drogę powrotną. Po drodze zatrzymujemy się w kilku miejscach w Zakolu Dunaju, jednym z 
największych rozlewisk rzeki. Odwiedzamy Szentendre – malowniczą miejscowość o bardzo bogatej historii, gdzie pełno jest straganów i winiarni; 
Visegrad, gdzie podziwiamy ruiny średniowiecznej twierdzy (z zewnątrz) i zachwycający widok na przełom Dunaju oraz Esztergom – miejsce, 
stanowiące kolebkę węgierskiego chrześcijaństwa, gdzie odwiedzamy Bazylikę św. Wojciecha – największą i najważniejszą katedrę katolicką na 
Węgrzech. Zwiedzanie Zakola Dunaju kończymy w godzinach popołudniowych i ruszamy w drogę powrotną. Powrót około północy. 

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów. 

CENA ZAWIERA: 

 Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja, 
pasy bezpieczeństwa) w obie strony; 

 Opłaty drogowe i parkingowe; 
 Opiekę licencjonowanego pilota; 
 Usługi polskojęzycznego przewodnika; 
 Zakwaterowanie: 1 nocleg w Bratysławie i 2 noclegi w Budapeszcie, w pokojach 2-

3 osobowych z łazienkami w hotelach o standardzie **/***; 
 Wyżywienie: 3x śniadanie, 2x obiadokolacja, 1x obiadokolacja w węgierskiej 

Czardzie z muzyką na żywo; 
 Ubezpieczenie NNW i KL; 
 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG); 
 Podatek VAT. 

 

UWAGA:  
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla 

grup liczącej minimum 40 pełnopłatnych uczestników. 
Zmiana ilości osób, może wpłynąć na cenę wycieczki. 

 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów (Rejs statkiem po Dunaju ok. 15-20EUR/os.); 
dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji i 
Chorób Przewlekłych, wydatków własnych, ofiar w 

obiektach sakralnych, dobrowolnych napiwków. 


