Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
tel. / fax. (22) 635 55 54,503 410 649
e–mail: biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

WĘGRY: BUDAPESZT , BALATON I OKOLICE
TERMIN: 14.09 – 20.09.2019 r. (7 dni).
CENA: 1.980 zł + 10 zł obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Ubezpieczeniowy.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- 6 noclegów w hotelach 2 i 3 gwiazdkowych. Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych
z łazienkami, śniadaniami w formie bufetu i kolacjami.
- nad Balatonem wstęp do SPA, basenu, fitness, rowery i inne atrakcje.
- opłaty lokalne 2 euro dziennie.
- przejazd autokarem z klimatyzacją.
- pilota BUT „BARBARA”.
- koszty leczenia do 10 tys. Euro, nieszczęśliwe wypadki 2 TYS. Euro, bagaż 200 Euro.
Cena nie obejmuje:
- napoi do kolacji.
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych około 60 Euro.
- ubezpieczenia od kosztów leczenia chorób przewlekłych.
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8% ceny wycieczki.
- dopłata do pokoju 1 osobowego.

PROGRAM WYCIECZKI

14.09.2019 r. (sobota).
Godz. 7.00 – zbiórka na parkingu przed głównym wejściem na Stadion od ul. Bonifraterskiej
Wyjazd na Węgry przez Bielsko Białą, Zwoleń. Kolacja i nocleg w BUDAPESZCIE
15.09.2019 r. (niedziela).
Godz. 7.30 – 9.00. – śniadanie bufet.
Godz. 9.00 - zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem lokalnym: Parlament z zewnątrz, mosty, Bazylika
Św. Stefana, Plac Bohaterów, Muzeum Sztuki, Park Varosliget i Zamek Vajdahunyad.
Po południu - Wzgórze Zamkowe, Kościół Św. Macieja, Baszty Rybackie, Zamek Królewski, Wzgórze
Gelerta, Pomnik Wolności, Ulica Vaci. Czas wolny. Kolacja i nocleg w Budapeszcie.
Godz. 21.00 - rejs statkiem po Dunaju.
16.09.2019 r. (poniedziałek).
Godz. 7.30 – 9.00 – śniadanie bufet. Wyjazd w kierunku Balatonu. Zwiedzanie ZAMKU SUMEG
protoplasty węgierskich warowni, dawnej rezydencji biskupów z Veszperem. Zwiedzanie Parku
Historycznego obrazującego codzienne życie w średniowiecznych zamkach. Przejazd nad Balaton.
Kolacja i nocleg.

..................................................
Konto bankowe: 2312 40288 71111 0000 3388 2323, Bank PKO S. A.;
NIP: 526 – 005 – 53 – 31; Koncesja nr 0168;

17.09.2019 r. (wtorek).
Śniadanie i kolacja w hotelu. Czas wolny
Dla chętnych wycieczka do SZEKESFEHERVAR pierwszej stolicy Węgier. Zwiedzanie barokowej
starówki z Placem Koronacyjnym, Bazylikę Królewską z XI w. gdzie ukoronowano 37 królów a 17 z
nich pogrzebano. Zwiedzanie ZAMKU BORYEGO, XX wieczny pastisz architektoniczny, bajkowa
kamienna budowla w ukwieconym ogrodzie, dzieło architekta i rzeźbiarza JENO BORY.
Nocleg i kolacja nad BALATONEM.
18.09.2019r. (środa).
Śniadanie i kolacja w hotelu. Czas wolny.
Dla chętnych wycieczka do VESZPREM stolicy BAKONY. Spacer po centrum miasta z Katedrą św.
Michała. Taras Widokowy z panoramą wzgórz i dolin Veszprem, MUZEUM BAKONAI HAZ w krytym
strzechą dworku z pięknymi meblami, ceramiką, haftowaną pościelą. Nocleg nad Balatonem.
19.09.2019 r. (czwartek).
Śniadanie i kolacja w hotelu. Czas wolny.
Dla chętnych zwiedzanie KESZTHELY , węgierskiego Weimaru, miasta Kristofa Festeticsa i siedziby
tego magnackiego rodu. Kristof zbudował szpital, jego syn gimnazjum i warsztaty szkutnicze nad
Balatonem, a wnuk Gyorgy - Pheonixa największego żaglowca pływającego po Balatonie. Spacer po
centrum miasta, pastelowe kamieniczki. PAŁAC FESTETICÓW, najstaranniej odrestaurowanej
rezydencji magnackiej na Węgrzech z parkiem angielskim.(101 pomieszczeń, Kaplica Pałacowa,
Bibliotekę ze złoconymi regałami). Kolacja i nocleg nad Balatonem .
20.09.2019 r. (piątek).
Wczesne śniadanie. Wyjazd do Polski przez BRATYSŁAWĘ. Obiad w Polsce na koszt uczestników
wycieczki. Przyjazd do Warszawy około godz. 22.00.
Z A P R A S ZA M Y !!!!
- przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
- postoje na toaletę i papierosa mniej więcej co 3 godziny.
- wycieczkę realizujemy przy minimum 20 osobach.
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

