
 

 

Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

 

 

 

Cena zawiera:  

 
-przejazd autokarem klimatyzowanym w 2 strony, 

-2x nocleg w hotelu *** ze śniadaniem w Budapeszcie, 

-wyżywienie:2x śniadanie,  2x obiadokolacja,  

-opiekę pilota podczas całej trasy, 

-opłaty drogowe i parkingowe, 

-ubezpieczenie 

 

 

 

  
 
Oddział I: Leżajsk, 37-300 ul. Rynek 16 (obok 
Jedynaka) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 
Tel: 513 747 377 
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Wycieczka do Budapesztu 
 

Termin do ustalenia 

CENA:  549zł/os 
   W przypadku 48 uczestników 

 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl


 

 

Wszystkie nasze oferty dostępne są na stronie: www.s-unit.travel.pl 

Wycieczka 3-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  

• Zbiórka  uczestników  i wyjazd w stronę Budapesztu. 

• Przyjazd na miejsce,  

• Zwiedzanie: Plac Bohaterów nazywany placem Tysiąclecia lub placem Milenijnym- to 

jeden z największych i najważniejszych placów w Budapeszcie, Zamek Vajdahunyad 

(zewnątrz)  

• Kolacja, czas wolny do własnej dyspozycji, 

• Przejazd do hotelu, 

• Zakwaterowanie, nocleg 

 

2. dzień 

• Śniadanie.   

• Zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, które zostało wpisane na listę UNESCO  wraz z 

Zamkiem Królewskim( wewnątrz biblioteki i sale wystaw), Kościół Św. Macieja, Baszta 

Rybacka, z której można podziwiać panoramę miasta. 

• Zwiedzanie 2 strony miasta: Parlament z zewnątrz, Bazylika Św. Stefana, Hala Targowa.  

• Obiadokolacja, czas wolny, nocleg, 

• Wieczorem za dodatkową opłatą Rejs Statkiem dla chętnych 

 

 

3. dzień  

• Śniadanie i wykwaterowanie,  

• Zwiedzanie: Wyspa Małgorzaty z najpiękniejszymi parkami w mieście, gdzie chętnie 

odpoczywają mieszkańcy Budapesztu; 

• Przejazd na Wzgórze Gellerta z budapesztańską Statuą Wolności - posągiem legendarnego 

męczennika Św. Gellerta. Spacer po wzgórzu.  

• Wyjazd w drogę powrotną,  

 

 

❖ Uwaga:  

 
• Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 

biura turystycznego (np. pogodowych),  

• Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

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

• Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie 

zmian, prosimy o kontakt. 

• Cena nie zawiera: biletów wstępu,  wydatków osobistych, 

 


