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Czas trwania: 5:00 - 23:30 
Cena zawiera: 
- transport  autokarowy                                                                                   
- usługę pilota/przewodnika                                                                                        
- usługę przewodnika lokalnego  
- rejs statkiem po Dunaju 1 godz. 
- opłaty wstępów do zwiedzanych obiektów 
- ubezpieczenie KL i NNW 

 

  WWĘĘGGRRYY--  BBUUDDAAPPEESSZZTT  
  RREEJJSS  SSTTAATTKKIIEEMM  PPOO  DDUUNNAAJJUU  

 
 
W programie wycieczki:  Zwiedzanie   najbardziej   reprezentacyjnych   części   Budapesztu ok. 5 godz.: 
Plac Bohaterów, Bazylika św. Stefana (wewnątrz), Parlament (z zewnątrz) - symbol Węgier, jeden z najstarszych 
gmachów państwowych w Europie, Wzgórze Gellerta - malownicza panorama miasta, Wzgórze Zamkowe, kościół 
św. Macieja (z zewnątrz), Plac Paradny, Plac Świętej Trójcy, Baszty Rybackie. Rejs statkiem po Dunaju 1 godz.  
Czas wolny 1 godz. 
 
 
 
 
 

                
Budapeszt - jedna z najpiękniejszych stolic Europy, zwana „Perłą 
Dunaju”    i „Paryżem Wschodu”. Nowoczesna metropolia zachwyca 
malowniczym położeniem i bogactwem zabytków. Każdy doceni 
niezwykły urok i niepowtarzalną atmosferę tego miasta. Urzeka widok 
z Zamkowego Wzgórza na wspaniałe budowle, majestatyczne mosty i 
rozchodzące się promieniście aleje.  
Rzeka dzieli miasto na dwie części: prawobrzeżną, pagórkowatą, 
zabytkową Budę i lewobrzeżny, nizinny, pełen energii i ruchu Peszt. 
Niezapomniany klimat, pikantne potrawy, ostra czerwona papryka, 
gulasz, leczo, salami i wspaniałe wina - to jest to! 

 
 
  

   
 

                                CCEENNAA::  118800zzłł  
 

 
Kalkulacja dla grupy min. 45 osób     

 
                     

Cena: 150,00zł 
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