BUDAPESZT
1 dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd do Budapesztu. Spotkanie z przewodnikiem – zwiedzanie:
Wzgórze Zamkowe - Baszta Rybacka – siedem namiotowych wieżyczek przypomina o siedmiu
plemionach węgierskich które dały początek narodowi tysiąc lat wcześniej, Kościół Macieja – herb
króla Macieja, kaplica Loretańska, oratorium królewskie, Plac Św. Trójcy, Zamek Królewski, Plac
Bohaterów , Pomnik Tysiąclecia Węgier. Uroczysta kolacja z degustacją wina oraz muzyką na
żywo. Wzgórze Gellerta – wznosi się 130 m ponad nadbrzeże – wieczorna panorama miasta. Nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie: Wyspa Małgorzaty – dzisiaj jeden z najpopularniejszych obszarów
rekreacyjnych w mieście. Mieszkańcy Budapesztu mówią, że miłość zaczyna się i kończy na Wyspie
Małgorzaty, a to dlatego, że te tereny były ulubionym miejscem zakochanych od XIX. Ruiny
Klasztoru Dominikanek, spacer Aleją Artystów, Teatr Letni, Parlament, Węgierska Akademia Nauk,
kościół św. Stefana. Czas wolny. Rejs statkiem po Dunaju. Obiadokolacja. Nocleg
3 dzień
Śniadanie.
WARIANT I - Przejazd do Egeru. Zwiedzanie miasta słynącego od wieków z uprawy winnej
latorośli i produkcji wina. Z uprawianych gatunków produkuje się szeroką gamę białych i
czerwonych win, a przede wszystkim słynną Byczą Krew (Egri Bikaver) - zwiedzanie: Bazylika,
Zamek obronny z kazamatami i mennicą, Pałac Biskupi, Kościół Minorytów, Kościół
Franciszkanów, Plac Istvana, Minaret, Dolina Pięknej Pani.W godzinach popołudniowych wyjazd w
drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie wycieczki.
WARIANT II - Następnie przejazd do miejscowości SZENTENDRE – spacer po centrum, krótkie
zwiedzanie, m.in. kościół św. Piotra i Pawła, Katedra Serbska, Muzeum Marcepanu oraz Muzeum
Wina. Przejazd do miejscowości VISEHRAD – historycznego miasteczka, które było w
średniowieczu stolicą Węgier. Zobaczymy tam ruiny królewskiego pałacu i cytadelę. Następnie
przejazd do ESZTERGOM, krótkie zwiedzanie miasteczka, miejsca koronacji św. Stefana:
największa na Węgrzech Bazylika (5-ta co do wielkości na świecie) ze skarbcem. W godzinach
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych.

