WĘGRY

City break
CENA OD

BUDAPESZT

1399 zł

PORTY WYLOTU SXF • WAW

★ ★ ★ HOTEL

W PROGRAMIE:

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu od
ścisłego centrum Budapesztu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele
oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.
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★
★
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego,
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL,
NNW, CHP i bagaż)
KOSZTY DODATKOWE:
• 50-60 € – koszty realizacji programu (wstępy,
przewodnicy, komunikacja miejska)
• 1-2 €/os./noc podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne

12

4

DNI

Parlament
Wzgórze Zamkowe
Wzgórze Gellerta
Bazylika św. Stefana
Plac Bohaterów
Rejs po Dunaju

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Budapesztu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Budapesztu. W programie m.in.:
• Parlament – jeden z najstarszych, najpiękniejszych
i najbardziej rozpoznawalnych budynków rządowych
w Europie, położony malowniczo nad samym Dunajem
(zwiedzanie wnętrza, jeśli Parlament będzie otwarty dla
zwiedzających), spacer naddunajską promenadą, przy
której znajdują się liczne rzeźby i pomniki
• Spacer najbardziej znanym deptakiem Budapesztu –
Vaci Utca; Plac Roosevelta i przejście strzeżonym przez
lwy Mostem Łańcuchowym – pierwszym z węgierskich
kamiennych mostów nad Dunajem
• Wjazd na wpisane na listę UNESCO Wzgórze Zamkowe,
na którym zachował się dawny układ ulic – spacer
po wzgórzu, reprezentacyjny Zamek Królewski; Kościół
Macieja, w którym odbywały się koronacje władców
węgierskich, Baszta Rybacka, z której roztacza się wspaniały widok na Peszt
• Wzgórze Gellerta z Cytadelą i gigantycznym Pomnikiem
Wolności; Most Wolności ozdobiony figurami mitycznych
ptaków; zabytkowa Hala Targowa, w której można kupić
owoce i warzywa oraz tradycyjne węgierskie wyroby
• Bazylika św. Stefana, w której znajdują się relikwie
św. Stefana
• Wpisana na listę UNESCO reprezentacyjna Aleja Andrassy,
przy której znajdują się m.in. zabytkowe budynki ambasad
oraz Opera Narodowa
• Przejazd najstarszą na kontynencie europejskim linią
metra na Plac Bohaterów, gdzie znajduje się ogromny
Pomnik Milenijny; pobliski Park Miejski z pałacykiem
Vajdahunyad; dla chętnych możliwość wypoczynku

wow :)
W Budapeszcie praktycznie nie ma drapaczy
chmur! Najwyższe budynki w mieście (obydwa
o wysokości 96 metrów) to słynny neogotycki
Parlament, przepięknie położony nad
brzegiem Dunaju oraz majestatyczna Bazylika
św. Szczepana.

na termach w zabytkowym kąpielisku Szechenyi Furdo
(wstęp ok. 15 €)
• Dla chętnych rejs stateczkiem po Dunaju, podczas którego
będzie można podziwiać Budapeszt z perspektywy rzeki
(ok. 12-15 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów węgierskiej kuchni, np. langosa – gorącego
placka podawanego z kwaśną śmietaną, słynnego gulaszu
i aromatycznej zupy gulaszowej czy naleśników Gundela
podawanych z włoskimi orzechami i sosem czekoladowym.
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Budapeszcie to ok. 10-15 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

Terminy i ceny na www.matimpex.pl

BUDAPESZT

TERMINY I CENY

Wylot z WARSZAWY
termin

dni

typ oferty

cena od osoby

2018-04-20 - 2018-04-23

4

FM - first minute

1399 zł

2018-05-18 - 2018-05-21

4

FM - first minute

1399 zł

2018-06-15 - 2018-06-18

4

FM - first minute

1399 zł

2018-07-13 - 2018-07-16

4

FM - first minute

1399 zł

2018-08-17 - 2018-08-20

4

FM - first minute

1399 zł

2018-09-14 - 2018-09-17

4

FM - first minute

1399 zł

2018-10-19 - 2018-10-22

4

FM - first minute

1399 zł

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna.

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4, Tel.: 89 539 01 01
t r a ve l a n d @ t r a ve la n d . c o m . p l

www.traveland.com.pl

