
 

 

Zakole Dunaju + Budapeszt + Bratysława 
 

Termin:  
 

     

1 dzień:  

Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przejazd przez Czechy i Słowację.  

Ok. południa przyjazd do Esztergom i krótkie nawiedzenie Bazyliki – największego 

kościoła na Węgrzech. Dalszy przejazd do  Visegradu z zachowanymi ruinami 

średniowiecznej twierdzy (dawnej rezydencji królewskiej), wyjazd na taras widokowy 

z piękną panoramą zakola Dunaju. Przejazd do Szentendre - zwiedzanie Muzeum 

Marcepana (możliwość zakupu słodyczy). Wieczorem przyjazd do Budapesztu, 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 

2 dzień:  

Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu – zwiedzanie miasta: Parlament – symbol miasta, Opera, Bazylika  

Św. Stefana, Plac Milenium, zamek Vajdahunyad. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.  

Wieczorny rejs statkiem spacerowym po Dunaju. 
 

3 dzień:  

Po śniadaniu dalsze zwiedzanie: Wzgórze Zamkowe - najbardziej reprezentacyjne miejsce w Budapeszcie, 

Zamek Królewski - siedziba węgierskich królów; kościół Św. Macieja, Baszta Rybacka. Przejazd  

na Wzgórze Gellerta, wznoszące się nad płynącym poniżej Dunajem. Powrót do hotelu, obiadokolacja  

i nocleg. 
 

4 dzień: 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do stolicy Słowacji – Bratysławy. Spacer po centrum: 

Parlament z panoramą Bratysławy, przejście dookoła wzgórza: Zamek Królewski i wzgórze zamkowe. 

Dalsze zejście na Stare miasto i zwiedzanie: Konkatedra Sw. Marcina, ul. Michalska i ul. Venturska, 

najstarsze ulice miasta, Pałace (Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac komory austro-węgierskiej), Brama 

Michalska, Plac Główny, Rausz, Pałac Arcybiskupa, Teatr Narodowy, Plac Hviezdoslava, Deptak przy 

Dunaju. Obiad w restauracji. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce w późnych godzinach 

wieczornych. 

 

 

 

 
Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem LUX: klimatyzacja, WC, barek, DVD, rozkładane siedzenia,… 

 3 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie (pokoje 2, 3-os. z łazienkami).  

 3 śniadania (bufet) 

 3 obiadokolacje w hotelu 

 obiad w restauracji w ostatnim dniu przed wyjazdem w drogę powrotną 

 opieka pilota - przewodnika 

 godzinny rejs statkiem spacerowym po Dunaju. 

 wejście do Muzeum Marcepana w Szentende 

 ubezpieczenie KL, NNW 
 

 

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych 

oraz godzin otwarcia poszczególnych obiektów. 

Cena:  750zł/os. (min. 45os.)  ;  785zł/os. (min. 35os.) ; 


