POZNAJ WĘGRY
5 dni w Budapeszcie, Hotel Griff***
Pakiet dla klientów indywidualnych z własnym dojazdem
Budapeszt - jedna z najpiękniejszych stolic
europejskich zachwyca pięknym położeniem,
wspaniałymi zabytkami i bogatą architekturą.
Oprócz dobrze znanego symbolu miasta gmachu Parlamentu, warto zobaczyć Zamek
Królewski, Baszty Rybackie, Kościół św.
Macieja, Górę Gellérta z kolistą kolumnadą,
pomnikiem biskupa-męczennika, będącego
patronem miasta, i źródłem tworzącym 40metrową kaskadę. U podnóża Góry Gellérta
znajduje się kościół skalny z polskim orłem i
kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Warto również odwiedzić
Bazylikę św.
Stefana, Pomnik Tysiąclecia, Zamek Vajduhanyad, słynne kąpieliska oraz ogród zoologiczny
i wesołe miasteczko. Na uwagę zasługuje piękna ulica Váci z eleganckimi hotelami,
sklepami, butikami, kafejkami, posągami i fontannami. Zwiedzaniu miasta sprzyja
różnorodność środków komunikacji miejskiej: metro, autobusy, tramwaje, trolejbusy, kolej
zębata, kolejka linowa, wyciąg krzesełkowy-wszystkie z dużą częstotliwością kursowania.
Hotel Griff*** oferuje wspaniały 5-dniowy pobyt w Budapeszcie, w ramach
którego mogą Państwo poznać większość atrakcji tego uroczego miasta w cenie:
248,- EUR/5 dni/osoba w pokoju 2-osobowym
173,- EUR/5 dni/osoba w pokoju 1-osobowym
Dostawka
90,- EUR/osoba Dziecko do 2 roku życia gratis
Dziecko 2-14 lat na dostawce w pokoju z 2 pełnopłacącymi osobami – 50% zniżki
Termin pobytu: 01.11.2015 - 27.12.2015. i 04.01.2016 – 31.03.2016
Cena obejmuje: 5 dni/4 noclegi w hotelu *** (płatne za 3 noclegi w promocji 4=3
Sparaktion), śniadania i obiadokolacje (bez napojów), codzienne korzystanie z sali fitness,
po jednym wejściu do sauny i jacuzzi, Kartę Budapeszt na 3 dni z bezpłatną komunikacją
miejską i bezpłatnymi wejściami do muzeów, udziałem w atrakcyjnym zwiedzaniu miasta,
oraz korzystnymi zniżkami do kąpielisk, restauracji i sklepów.
Ubezpieczenie Signal Iduna „Bezpieczne Podróże”, wariant Standard można rozszerzyć o
ubezpieczenie następstw choroby przewlekłej/nowotworowej, a również kosztów rezygnacji
z imprezy.
Cena nie obejmuje dojazdu do Budapesztu, taksy klimatycznej
Pobyt można łączyć z innymi pobytami oferowanymi przez ALPEN TOUR.
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