
 
            

             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 

 

 

                                    4**** Hotel Rubin klasy PRESTIGE 

                                          ze strefą wellness w cenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  

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

- 3 x nocleg w 4* Hotelu Rubin w Budapeszcie,  

- bezpłatne korzystanie ze strefy Wellness w hotelu, 

- opłatę klimatyczną (1,5 EUR/dzień), 

- wyżywienie: 3 x śniadania i 3 x obiadokolacje, 1 x obiad, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie Budapesztu z licencjonowanym przewodnikiem, 

- degustację wina w Tokaju, 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

- rejs statkiem po Dunaju, 

- imprezę integracyjną dla uczestników, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

GRATIS woda z cytryną podana w dzbankach  

do obiadokolacji.  

 

Cena nie zawiera: 

- wydatków własnych. 
 

Wycieczka objazdowa: 

Tokaj * Budapeszt * Zakole Dunaju * Eger 

 
 

 

CENA:  1039 zł/os. 

(w przypadku 48 uczestników) 
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Wycieczka 4-dniowa  

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka  uczestników w godzinach porannych i wyjazd w stronę  

Węgier (miejsce zbiórki do ustalenia). Przyjazd do Tokaju i krótkie 

zwiedzanie miasteczka leżącego u zbiegu Bodrogu i Cisy, u południowych 

podnóży wulkanicznej góry Tokaj. Wizyta w piwnicach winnych,  degustacja wina Tokaj 

w cenie. Przejazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja.  

Wieczorem czas do własnej dyspozycji. 

2. dzień  

Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu. Zobaczymy m.in.: Basztę Rybacką  

(z zewnątrz), okolice Opery, Plac Oktagon i Plac Bohaterów z pomnikiem 

Tysiąclecia, Bazylikę św. Stefana, Plac Bathyany, Most Łańcuchowy, Zamek 

Królewski, wzgórze Gellerta - na samym szczycie wzgórza znajduje się 

dobrze zachowana Cytadela, zbudowana przez Austriaków. Z jej korony 

widać najpełniejszą panoramę miasta. Czas wolny. Wieczorem 

obiadokolacja połączona  z integracją uczestników i nocleg. 

 

3.dzień  

Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania miasta, rejs statkiem po Dunaju.  

Następnie wycieczka autokarowa do Wyszehradu. Zwiedzanie miasta i ruin 

zamku – panorama na Zatokę Dunaju. Obiadokolacja, powrót do hotelu  

i czas wolny na korzystanie z infrastruktury hotelu. 

 

4.dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Egeru i spacer po 

mieście, zobaczymy najważniejsze punkty miasta oraz słynne węgierskie 

winnice. Obiad, czas wolny i wyjazd w drogę powrotną. W godzinach 

wieczornych powrót na miejsce zbiórki.  

 

 

 

 



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) Prezentowany program wycieczki jest tylko 

propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, 

prosimy  

o kontakt. 

 

 
 

 

 

Hotel Rubin: 

 

 


