Grand Prix Węgier
Formula 1 Budapeszt dla indywidualnych
Każdego roku latem Hungaroring – tor Formuły 1
zaprasza fanów prędkości i głośnego ryku
silników na Grand Prix Węgier pod Budapesztem.
Kolorowe i szybkie bolidy pokonujące 306,663
km w 70 okrążeniach – każde długości 4,381 km
tworzą wspaniały nastrój panujący na trybunach.
Tu w roku 2004 Michael Schumacher na Ferrari
ustanowił rekord okrążenia wynoszący 1:19.071,
natomiast w kwalifikacjach najlepszy był Rubens
Barichello, który ustanowił nieformalny rekord
okrążenia wynoszący 1:18.436.
Program pobytu w Buda peszcie w dniach 22.-25.07.2016
4 dni/3 noce
1 dzień/22 lipca 2016 – piąte k
Przylot do Budapesztu na Lotnisko Ferihegy im. Ferenca Liszta. Transfer z lotniska do hotelu w
Budapeszcie mini busem z klimatyzacją lub samochodem osobowym. Zakwaterowanie w hotelu
wybranej kategorii od godz. 14:00. Po zakwaterowaniu c zas wolny. Proponujemy relaks na terenie
budapeszteńskich kąpielisk termalnych, np. na terenie Termalnego Kąpieliska Széchenyiego lub
indyw idualne zwiedzanie pięknego Budapesztu. .
Opcjonalny program wieczorny: 1,5 h rejs
statkiem po Dunaju z kolacją na pokładzie oraz
indyw idualny m transferem z i do hotelu. Nocleg
w hotelu w Budapeszcie.
2 dzień/23 lipca 2016 – sobota
Śniadanie w hotelu. Transfer autokarem z
klimatyzacją do Hungaroringu (30 km od
Budapesztu), gdzie w tym dniu odbywają się
jazdy próbne i kwalif ikacje. Wyjazd z
Hungaroringu po południu. 3-godzinne
zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem. W
programie: Bazylika św. Stefana, Centrum
Pesztu, Duża Hala Targowa, Parlament, Synagoga, Wyspa Małgorzaty, ulica Andrássy’ego, Opera,
Plac Bohaterów, Zamek Vajduhunyad, Park Miejski, Wzgórze Zamkowe w Budzie, Kościół Macieja
ze wstępem, Baszty Rybackie ze wstępem i Wzgórze Gellért Przyjazd do hotelu. Wycieczka po 4-ch
karczmach. Miłośnikom folkloru proponujemy opcjonalną kolację z występem zespołu
folklorystycznego.– Nocleg w hotelu w Budapeszcie.
3 dzień/24 lipca 2016 – nie dziela
Po wczesnym śniadaniu transfer autokarem z klimatyzacją do Hungaroringu. Wyjazd z
Hungaroringu wieczorem ok. 18:00. Transfer do hotelu w Budapeszcie. Opcjonalnie kolacja z
występem zespołu folklorystycznego lub skorzystanie z programu wycieczki po 4 karczmach.
4 dzień/25 lipca 2016 – poniedziałe k
Śniadanie w hotelu, a następnie wykwaterowanie.
Czas wolny do transferu na lotnisko. Indywidualne
wyloty.
Pakiet turystyczny dla minimu m 2 osób.
Cena pakietu 384,- EUR/osoba.
W cenie pa kietu:
- 3-godzinne zwiedzanie Budapesztu
- 1 wejście do kościoła Macieja
- 1 wejście na Baszty Rybackie
- 1 wycieczka po 4-ch karczmach
- 2 transfery prywatnym samochodem lub mini
busem do/z Hungaroringu w sobotę i w niedzielę
- transfer z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko.
Program opcjona lny :
Wieczór z folklorem: napój pow italny, 3-daniowa kolacja, woda mineralna, kawa, program ludowy,
węgierska muzyka i taniec, transfer w obie strony cena 75,- EUR/osoba
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1,5 godzinna kolacja na statku po Dunaju, transfer w obie strony – 75,- EUR/osoba
Transfer helikopterem z centrum Budapesztu do Hungaroringu – 200,- EUR/osoba
Lot helikopterem nad Hungaroringiem (czas lotu 7 min.) – 70,- EUR/osoba
Pozosta łe punkty ofe rty:
 Zakwaterowanie w budapeszteńskich hotelach różnej kategorii - na zapytanie.
 Przelot wybranym rejsem samolotu - na zapytanie.
 Obowiązkowe ubezpieczenie na czas podróży i pobytu poza granicami Polski TU Signal Iduna
S.A. wg wybranego przez Państwa wariantu.
Bilety na wyśc igi samochodowe Formuły 1 w Budapeszc ie
Formula 1 - Budapeszt
Cena wg. kursu dnia
Cena za jeden bilet
Kategoria biletu

Bilety nienumerowane na miejsca stojące - weekend
Grandstand ticket - Weekend - Bronze 1/Bronze 2
Grandstand ticket - Race Day Only - Silver 5
Grandstand ticket - Weekend - Silver 1/Silver 2/Silver 3/Silver 4
Grandstand ticket - Race Day Only - Gold 1/Gold 3/Gold 4
Grandstand ticket - Weekend - Gold 1/Gold 2/Gold 3/Gold 4
Grandstand ticket - Weekend - Super Gold
Dostawa biletów
 Odbiór na miejscu w hotelu lub przed wejściem do Hungaroringu zł 44, Dostawa do domu w Polsce zł 156,-

640 zł
991 zł
1.188 zł
1.697 zł
1.760 zł
1.981 zł
2.577 zł

Zapraszamy do kontaktu z ALPEN TOUR w celu rezerwacji biletów na Hungaroring, wyboru
najlepszego dla Państwa hotelu w centrum Budapesztu i najlepszego połąc zenia samolotem do
Budapesztu
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