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WĘGRY
Budapeszt - Eger 3 dni za 929 PLN
W pakiecie
• 2 noclegi w Egerze i w Budapeszcie hotelu lub pensjonacie ze śniadaniem - pokoje 2,3-os. z
WC i łazienką
• Przewodnik w Budapeszcie 2h
• Rejs statkiem po Dunaju (Budapeszt)
• Wstęp do jednej z najlepszych winiarni w Krainie Pięknej Pani (Eger) - degustacja wina i tradycyjnej zupy gulaszowej
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż
• Zgłoszenie i opłatę na TFG
• Wynajęcie komfortowego busa (limit 2300 km)
Warunki
- Grupa 8 osób lub wielokrotność (możliwość
kalkulacji dla innej ilości uczestników)
- Co najmniej jedna osoba zdecydowana na prowadzenie komfortowego busa, która ma
ukończone 26 lat i prawo jazdy kat. B przynajmniej od 3 lat.
Program zwiedzania
• Zwiedzanie Budapesztu obejmuje: Góra Zamkowa – pałac Królewski, Kościół Macieja, baszty Rybackie, Plac Trójcy Świętej, Parlament, Promenada nad Dunajem, Ulica Vaci, Góra Gellerta, Bazylika Św. Stefana, Aleja Andrassy, Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunjad + rejs statkiem
po Dunaju
•Budapeszt to przepiękne miasto o wyjątkowej architekturze oraz niesamowitym położeniu
wśród wzniesień panorama rzeki dzieli miasto na dwie części. Ciekawym punktem na mapie
jest też Nagyvásárcsarnok, czyli Wielka Hala Targowa. Można tam kupić świeże owoce, warzywa, węgierskie specjały regionalne, przyprawy i zjeść najlepsze Langosze w całym Budapeszcie. Warto wybrać się również na Wyspę Małgorzaty - to przepiękny park położony na
wyspie, po którym warto się przespacerować lub spędzić w nim kilka godzin odpoczywając i
podziwiając okolice. W całych Węgrzech jest mnóstwo basenów z wodą termalną, ale chyba
żadne swoich wyglądem nie dorównują łaźniom Gellerta - czynne cały rok, na zewnątrz otwarte tylko latem.
• Pobyt w jednej z najlepszych winiarni w Egerze obejmuje: degustację
win uprawianych z lokalnych szczepów winogron oraz degustację tradycyjnej zupy gulaszowej.
• Piwniczki otaczają niewielkie wzgórze. Jest ich tu w okolicy podobno
blisko 200, a wszystkie wydrążone w wulkanicznym tufie. Są w różnym
stopniu zagospodarowane, w różnym stopniu gotowe do podejmowania żądnych egerskiego wina turystów. Jedne jest pewne najlepsze
wino w całym kraju !!!
Cena nie obejmuje:
• autostrad w Polsce oraz kosztu benzyny ok 150 zł/os
email: biuro@natalie-travel.pl
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