
 
            

             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),  

- 2 x nocleg w 4* Hotelu Balneo nieopodal Egeru, 

- bezpłatne korzystanie z infrastruktury hotelu: basen, kryty i odkryty basen rekreacyjny,  

  2 baseny termalne, lodowce, łaźnie parowe, sauna, sala fitness, 

- wyżywienie: 2 x śniadanie, 1 x obiad i 2 x obiadokolacje,  

  1 x kolacja połączona z uroczystą integracją uczestników, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- degustację wina w Dolinie Pięknej Damy, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL, 

- obowiązkową składkę na Fundusz Gwarancyjny,  

GRATIS woda z cytryną podana w dzbankach  

do obiadokolacji.  

Cena nie zawiera: 

- pobytu na basenach termalnych (około 35 zł/os), 

- wydatków własnych. 

Wycieczka objazdowa:  

Eger - Dolina Pięknej Damy - Miszkolc 
 
 

 

CENA: 749 zł/os.  
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Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka  uczestników w godzinach porannych i wyjazd w kierunku Węgier 

około 500. Przyjazd około 11 do Egeru, spacer po okolicy, obiad. Następnie 

wycieczka do Doliny Pięknej Pani (Szépasszony). W wulkanicznych ska-

łach wydrążono tu dziesiątki piwnic, a ich głębokość świadczy o zamożno-

ści winiarza. W każdej można spróbować wyjątkowego trunku. Wino sprze-

dają 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). Degustacja wina. W godzinach wieczornych uroczysta kolacja 

połączona z integracją uczestników. Przejazd do hotelu, nocleg. 

2. dzień  

Śniadanie, a następnie przejazd do Egeru. Zwiedzanie miasteczka,  

a następnie pobyt na basenach termalnych. Obiadokolacja i powrót do 

hotelu. Czas wolny na korzystanie z infrastruktury hotelu. Nocleg. 

3. dzień  

Śniadanie, Około godziny 10 przejazd do Parku Narodowego Gór 

Bukowych. Wędrówka szlakiem turystycznym, zobaczymy m.in.: 

wodospad Fátyol, zagrodę danieli, wiele tajemniczych jeziorek i stawów  

z pstrągami, muzeum lasu. Przejazd na obiad, a następnie wyjazd w drogę 

powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

 

 

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. 

 


