
 

 
                   

 

 

                   BIURO TURYSTYCZNE 

 

Biuro Turystyczne ITAL – TOUR  

62-800 Kalisz ul. M.Konopnickiej 3-5/30 

tel/fax 62/768-31-60 

www.ital-tour.pl  

biuro@ital-tour.pl 

 

 

 

Część A  - Organizacja wycieczki -Budapeszt –Zakole Dunaju 

Gyor, Veszprem, Balaton, Budapeszt, Szentendre, Wyszehrad, Esztergom 

 

Termin: 18 czerwiec – 22 czerwiec 2019 r. (5 dni) 

 

Świadczenia zawarte w cenie:    

      -  realizacja programu 

      -  przejazd  (max 7-letnim – kryterium oceny ofert) komfortowym autokarem 

      -  4 noclegi w Hotelach min. *** lub pensjonatach o standardzie min. ***/ minimum 70% 

pok.2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe 

      -  4 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/ 

      -  4 gorące obiadokolacje 

      -  opieka pilota 

      -  przewodnik miejscowy 

      -  opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe 

      -  koszty rezerwacji grupowych 

      -  ubezpieczenie NNW  i  KL       

        - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie!  

 

Liczba uczestników - 40 osób (+/- 5 osób). 

 
Wg specyfikacji 
 
 

 

http://www.ital-tour.pl/
mailto:biuro@ital-tour.pl


PROGRAM WYCIECZKI 
 
 

Dzień 1 – 18.06.19 
 
Wyjazd z Wrocławia o godzinie 06.00 miejsca zbiórki róg ulic Joannitów i Dawida. 

Przejazd przez Polskę i Słowację,  
GYOR – spacer wąskimi uliczkami miasta, ratusz z charakterystyczna wieżą jeden z 
najbardziej urokliwych placyków  na Węgrzech, plac Bramy Wiedeńskiej, kościół Karmelitów, 
katedra 
ZAKWATEROWANIE PENSJONACIE ***W BAGOLY FOGADÓ  2230 GYÖMRŐ, MUNKÁS U 18 
obiadokolacja, nocleg.  
 

Dzień 2 – 19.06.19 
 

śniadanie 
BUDAPESZT i  zwiedzanie z przewodnikiem: m.in.: Plac Bohaterów z Pomnikiem Millenium, 
Zamek Vajdahunyad na Wyspie Széchenyiego, wzgórze zamkowe, zamek Królewski, Baszta 
Rybacka*, Brama Wiedeńska,  Kościół Macieja, gmach Parlamentu, Katedra św. Stefana*, 
budynek Opery, Most Łańcuchowy - najstarszy i najwspanialszy w Budapeszcie, Wyspa 
Małgorzaty – przejażdżka kolejką po Wyspie Małgorzaty* , ogród róż, opera letnia, 2 hotele 
zdrojowe przy których znajduje się ciepłe źródła z hodowlą ryb tropikalnych i olbrzymich lilii 
wodnych,  
obiadokolacja, nocleg.  
 

Dzień 3 – 20.06.19 
 

śniadanie,  
BUDAPESZT –  ulica Vaci – spacer po najsłynniejszym deptaku na świecie z licznymi 
kafejkami, restauracjami i ekskluzywnymi sklepami oraz wizyta w hali targowej Vasarcsarnok 
gdzie można zakupić przysmaki i pamiątki, Rejs statkiem*  
Panorama Budapesztu ze spacerem po Wzgórzu Gellerta  - na szczycie którego zlokalizowane 
są Cytadela oraz pomniki Wolności i św. Gellerta (legendarnego apostoła Węgier) 
Obiadokolacja, nocleg 
 

Dzień 3 – 21.06.19 
 

śniadanie,  
VESZPREM - "miasta królowych", jednej z najstarszych osad Węgier, wybudowanej na 
siedmiu wzgórzach. Na malowniczym Wzgórzu Zamkowym usytuowany jest kompleks 
zamkowy z pałacem arcybiskupim*, katedrą św. Michała i gotycką kaplicą Gizeli. 
PÓŁWYSEP TIHANY położony na północnym brzegu Balatonu. Centrum półwyspu stanowi 
opactwo benedyktyńskie z XI wieku z kryptą Andrzeja I*, z terenu którego roztacza się 
najpiękniejszy widok na jezioro.  
Obiadokolacja, nocleg  

 

https://www.booking.com/hotel/hu/bagoly-fogada3.pl.html?aid=311984&label=bagoly-fogada3-nKR9HTHtSfzZIGIYc70dbAS329847915530%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-42230624163%3Alp1007656%3Ali%3Adec%3Adm&sid=1838f24ae6d72a7a7f8b358550d7d73a&dest_id=-854799&dest_type=city&dist=0&hapos=1&hpos=1&lang=pl&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1552316414&srpvid=e568697ffa9b0114&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=en-gb;lang_changed=1#map_opened-hotel_address
http://www.vajdahunyadcastle.com/
http://www.vajdahunyadcastle.com/


Dzień 5 – 22.06.19 
 

śniadanie,  
SZENTENDRE - historyczne miasteczko założone przez Serbów pod koniec XVII w. 
ze  śródziemnomorskim charakterem, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na Węgrzech. 
Zwiedzanie Muzeum Marcepana* - słynne muzeum stworzone przez mistrza sztuki 
cukierniczej Istvana Szabo z dużą kolekcją dzieł z marcepana. Można  przyjrzeć się jak 
powstają marcepanowe dzieła sztuki oraz zaopatrzyć się w  pamiątki. 
WYSZECHRAD - Zwiedzanie Zamku Królewskiego* 
ESZTERGOM - zabytkowe miasteczko, miejsce koronacji pierwszego króla Węgier – Stefana 
oraz pierwszego węgierskiego arcybiskupstwa z największą Bazyliką* 
Wyjazd  w kierunku Polski 
Powrót do Wrocławia około godz. 23.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – oznaczone * - 45 EURO/os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 1.032,00 PLN 
 

 


