POZNAJ WĘGRY
Majówka w Budapeszcie
4 noclegi w terminie 29.04.-03.05.2018 dla turystów indywidualnych
Budapeszt - jedna z najpiękniejszych stolic
Europy
zachwyca
pięknym
położeniem,
wspaniałymi zabytkami i bogatą architekturą.
Oprócz dobrze znanego symbolu miasta gmachu Parlamentu, warto zobaczyć Zamek
Królewski, Baszty Rybackie, Kościół św.
Macieja, Bazylikę św. Stefana, Pomnik
Tysiąclecia, Zamek Vajduhanyad, słynne
kąpieliska oraz ogród zoologiczny. Na uwagę
zasługuje piękna ulica Váci z eleganckimi
hotelami, sklepami, butikami, kafejkami,
posągami i fontannami. Piękny widok na
miasto roztacza się z Góry Gellérta, z której
wypływa źródło tworzące 40-metrową kaskadę. U podnóża Góry Gellérta znajduje się kościół
skalny z polskim orłem i kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zwiedzaniu miasta
sprzyja różnorodność środków komunikacji miejskiej: metro, autobusy, tramwaje, trolejbusy,
kolej zębata, kolejka linowa, wyciąg krzesełkowy-wszystkie z dużą częstotliwością
kursowania.
Cena 553,- EUR od osoby w pokoju dwuosobowym
Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży EUR w Banku Zac hodnim WBK z dnia wpłaty.

W cenie:

4 noclegi w hotelu 3* ze śniadaniami

Transfer w dniu 29.04.2018 z lotniska/dworca do hotelu i w dniu 03.05.2018 z hotelu
na lotnisko/dworzec,

48-godzinny bilet na autobus Hop-on Hop-off, zwiedzanie Budapesztu z audio
guidem w języku polskim. Można wsiadać i wysiadać na 14 przystankach.

4-godzinna wycieczka do Gödöllő ze zwiedzaniem pałacu, w którym mieszkała Sissi,

wycieczka w Zakole Dunaju z obiadem,

ubezpieczenie Signal Iduna „Bezpieczne Podróże”, wariant Standard, który można
rozszerzyć o ubezpieczenie następstw choroby przewlekłej/nowotworowej, a również
kosztów rezygnacji z imprezy.
Cena nie zawiera:
 kosztów dojazdu do Budapesztu. Bilety lotnicze do nabycia w Biurze ALPEN TOUR.
 taksy opłaty miejscowej, płatnej w hotelu przy zameldowaniu
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN od
osoby, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 listopada
2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG.
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