
 
            

             BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  

- przejazd klimatyzowanym autokarem w dwie strony (DVD, barek, toaletka),  

- 1 x nocleg w Budapeszcie (Hotel Atlas lub inny o podobnym standardzie), 

  1 x nocleg w hotelu/pensjonacie w Egerze lub okolicy, 

- wyżywienie: 2 x śniadanie i 2 x obiadokolacje, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie Budapesztu z licencjonowanym przewodnikiem, 

- degustację wina w Dolinie Pięknej Damy, 

- 4-godzinny pobyt na basenach termalnych w Miszkolcu, 

- rejs statkiem w Budapeszcie, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL, 

- obowiązkową składkę na Fundusz Gwarancyjny,  

GRATIS woda z cytryną podana w dzbankach  

do obiadokolacji.  

Cena nie zawiera: 

- wydatków własnych. 

Wycieczka objazdowa:  

Budapeszt – Dolina Pięknej Damy - Miszkolc 
 
 

 

CENA: 939 zł/os.  
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Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka  uczestników w godzinach nocnych/porannych i wyjazd w stronę  

Węgier (około godziny 300). Przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta.: 

Baszta Rybacka (z zewnątrz), Plac Oktagon i Plac Bohaterów z pomnikiem 

Tysiąclecia, Bazylikę św. Stefana, Plac Bathyany, Zamek Królewski, oko-

lice Opery, Most Łańcuchowy, pomnik ,,BUTY NAD DUNAJEM”, wzgó-

rze Gellerta - na samym szczycie wzgórza znajduje się dobrze zachowana 

Cytadela, a z jej korony widać najpełniejszą panoramę miasta. Obiadoko-

lacja. W godzinach wieczornych rejs statkiem po Dunaju. zakwaterowa-

nie w hotelu, nocleg. 

2. dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Egeru i zwiedzanie 

miasteczka, czas wolny. Następnie wycieczka do Doliny Pięknej Pani 

(Szépasszony). W wulkanicznych skałach wydrążono tu dziesiątki piwnic, 

a ich głębokość świadczy o zamożności winiarza. W każdej można 

spróbować wyjątkowego trunku  Wino sprzedają tu na kieliszki, w 

butelkach, albo nalewają wprost z beczki do gąsiora czy plastikowego 

baniaka. Ceny różne – w zależności od wina i rocznika. Butelka Egri 

Bikaveri kosztuje średnio 1200-2000 forintów (ok. 20-30 zł). 

Obiadokolacja, degustacja wina przy muzyce.Przejazd do hotelu, nocleg. 

 

3. dzień  

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Miszkolca, 4-godzinny 

pobyt na basenach termalnych Miskolc-Tapolca (ważne aby mieć ze sobą 

po wejściu monetę 100 Ft, będzie potrzebna do szafki w przebieralni).  

Obiad we własnym zakresie, a następnie wyjazd w drogę powrotną.  

 

Uwagi:  
 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Oferta z podaną ceną jest ważna przez 7 dni od daty jej otrzymania, 

4) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, 

prosimy o kontakt. 


