
 
            

             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,  

- 4 x nocleg w 3* Hotelu, 

- wyżywienie: 4 x śniadania i 4 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota-przewodnika podczas trasy, 

- pobyt nad jeziorem termalnym Heviz, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 
- wydatków własnych. 

 

 

 

Węgry: Budapeszt + Balaton + VESZPREM  + półwysep Tihany + 

KESZTHELY + Heviz 

 
 

 

CENA: około 949 zł/os. 
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Wycieczka 5-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

Zbiórka  uczestników w godzinach porannych i wyjazd w stronę  

Węgier (miejsce zbiórki do ustalenia). Przejazd przez Budapeszt, 

,,luźne” zwiedzanie miasta. Zobaczymy m.in.: Basztę Rybacką  

(z zewnątrz), okolice Opery, Bazylikę św. Stefana, Plac Bathyany, wzgórze Gellerta 

 - na samym szczycie wzgórza znajduje się dobrze zachowana Cytadela, zbudowana przez Austriaków.  

Z jej korony widać najpełniejszą panoramę miasta. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

2. dzień  

Po śniadaniu przejazd nad Balaton - jedno z największych, najpiękniejszych  

i najcieplejszych jezior w Europie. Zakwaterowanie w hotelu, a następnie 

czas do własnej dyspozycji: plażowanie i wypoczynek nad jeziorem. 

Wieczorem obiadokolacja w hotelu, nocleg. 

 

3.dzień  

Po śniadaniu wycieczka autokarowa do najstarszego węgierskiego 

miasteczka VESZPREM. Tym co przyciąga tu wielu turystów jest 

usytuowany na malowniczym wzgórzu zabytkowy kompleks zamkowy  

(m.in. XIII wieczna Kaplica, Katedra św Michała, Pałac Arcybiskupi, 

Kościół Franciszkanów). Przejazd na półwysep Tihany. Znajdziemy tu 

powulkaniczne jeziora, szlaki turystyczne wytyczone pomiędzy winnicami 

i wygasłymi wulkanami ze świetnymi bazaltowymi skałkami i widokiem na 

okolicę i cały Balaton. Powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny i nocleg. 

 

4.dzień 

Po śniadaniu wycieczka do KESZTHELY - znanego ze wspaniałego pałacu 

rodu Festeticsów. To stylowe miasto w okresie odrodzenia było głównym 

naukowym i artystycznym ośrodkiem tej części Węgier. Wokół pałacu 

znajduje się zachwycający zespół parkowy, wzdłuż Balatonu zadbane plaże, 

a w południowej części miasta można zobaczyć ruiny rzymskiej twierdzy  

z IV wieku. Przejazd do Heviz i 3-godzinny pobyt nad największym 

jeziorem termalnym w Europie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 



  

5. dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w drogę powrotną. 

Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 

 

 

 

 

 

 

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, 

 

 

 

 


