Poznaj Węgry
Wielkanoc w Budapeszcie
3 noclegi w terminie 20.04.-23.04.2019 dla turystów indywidualnych

Budapeszt - jedna z najpiękniejszych stolic europejskich zachwyca pięknym położeniem,
wspaniałymi zabytkami i bogatą architekturą. Oprócz dobrze znanego symbolu miasta gmachu Parlamentu, warto zwiedzić Zamek Królewski i Kościół św. Macieja, wejść na
Baszty Rybackie oraz spojrzeć na Budapeszt z Góry Gellérta. Wielu wrażeń dostarczy
kościół skalny z polskim orłem i kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, znajdujacy się
u podnóża Góry Gellérta. Warto wejść do Bazyliki św. Stefana, stanąć pod Pomnikiem
Tysiąclecia, obejrzeć Zamek Vajduhanyad, odwiedzić
słynne kąpieliska, ogród zoologiczny i wesołe
miasteczko, przejść się piękną ulicą Váci z eleganckimi
hotelami, sklepami, butikami i kafejkami. Doskonała
komunikacja miejska - metro, autobusy, tramwaje,
trolejbusy, kolej zębata, kolejka linowa, wyciąg
krzesełkowy - ułatwia przemieszczanie się po mieście.
Cena 715,- EUR od osoby w pokoju 2-osobowym
Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu
sprzedaży EUR w Banku Santander SA z dnia wpłaty.

W cenie:

3 noclegi w hotelu 4* ze śniadaniami

2 kolacje 3-daniowe bez napojów w hotelu w dniach 20.04. i 21.04.2019

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

1 obiad 3-daniowy bez napojów w restauracji Kaltenberg słynnym byłym browarze

wycieczka do Skansenu w Szentendre ze zwiedzaniem z polskim przewodnikiem i
transferami w obie strony w dniu 22.04.2019,

występ zespołu tańca ludowego Hungaria w Duna Palota 22.04.2019 o godz. 20:00, a
od 22:00 rejs statkiem po Dunaju z kolacją bufetową, z transferami z i do hotelu,

ubezpieczenie Signal Iduna „Bezpieczne Podróże”, wariant Standard, który można
rozszerzyć o ubezpieczenie następstw choroby przewlekłej/nowotworowej, a również
kosztów rezygnacji z imprezy.

Transfer z lotniska/dworca do hotelu w dniu przyjazdu 20.04.2019 i z hotelu na
lotnisko/dworzec w dniu wyjazdu 23.04.2019
Cena nie zawiera:
 kosztów dojazdu do Budapesztu. Bilety lotnicze do nabycia w Biurze ALPEN TOUR.
 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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