
BBUUDDAAPPEESSZZTT  
GODOLLO - SZENTENDRE 

18  – 21 października 2018 r. 
 

1. Dzień (18.10.18)  

Wyjazd w godz. porannych. Przejazd przez Czechy, Słowację, do Budapesztu na plac Bohaterów  gdzie podziwiamy potężny pomnik 

Milenium. Następnie przechodzimy na dziedziniec zamku Vajdahunyad jednego z najpiękniejszych zabytków Budapesztu – 

zwiedzanie. Przejazd do restauracji na obiadokolację z lampką wina, a do kolacji przygrywa kapela cygańska. Po kolacji przejazd do 

hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

2. Dzień (19.10.18) 

Śniadanie. Przejazd do Godollo gdzie zwiedzamy piękny barokowy pałac Franciszka Józefa i Elżbiety, będący ich rezydencją podczas 

pobytów pary CK na Węgrzech. Z Godollo wracamy do Budapesztu na wyspę Małgorzaty. Podczas objazdu wyspy zobaczymy :  ruiny 

XIII w klasztoru Dominikanów, pomnik 100-lecia Budapesztu i inne. Następnie  udajemy się na obiadokolację do restauracji. 

Przygrywa kapela cygańska a do kolacji lampka wina. Po kolacji wyjazd na górę Gellerta i oglądamy Cytadelę, Budapeszteńską 

Statuę Wolności. Z góry roztacza się piękna panorama miasta. Z góry Gellerta jedziemy na przystań statków i rejs statkiem po Dunaju. 

Po rejsie powrót do hotelu. Nocleg 

3. Dzień (20.10.18) 

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta. Jedziemy na Wzgórze Zamkowe na którym zwiedzamy m.in. Zamek Budański, Studnię 

Macieja, kościół Macieja, Baszty Rybackie. Ze wzgórza zamkowego przejazd do Szentendre pięknego malowniczego, barokowego 

miasteczka pod Budapesztem. Po drodze zatrzymujemy się na tzw. „zakupy węgierskie”, po których jedziemy na tzw. parking górny, 

gdzie zostawiamy autokar i schodzimy do starego centrum miasteczka  i tutaj zwiedzamy dwa unikalne w skali światowej muzea: 

miniatur i marcepanu. W muzeum marcepanu jest sklep z tymi łakociami. Następnie przechodzimy do ludowej restauracji na „wieczór 

węgierski” kolacja do której serwowane będzie wspaniałe wino węgierskie, a przygrywać będzie muzyka taneczna na „żywo”, no i 

zabawa taneczna. Po zabawie powrót do hotelu. Nocleg. 

4. Dzień (21.10.2018) 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Jedziemy w kierunku kraju.  Na Słowacji zatrzymujemy na obiad, po którym dalej jedziemy w kierunku 

kraju. Przyjazd na miejsce w późnych godzinach wieczornych. 

Program jest ramowy i może zostać zmieniony 

NISKA CENA:  

TYLKO 250 zł/os. 
 *   cena po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA”  

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem, hotel*** w Budapeszcie, pokoje 2 lub 3 pokojowe w zależności od potrzeb klienta, z pełnym węzłem sanitarnym, tv, 

lodówka, 3 śniadania w formie bufetu, 2 obiadokolacje z lampką wina w restauracji w Budapeszcie, czas umila kapela cygańska, 1 

obiadokolacja w ludowej restauracji w Szentendre, do kolacji serwowane wino węgierskie, 1 obiad w drodze powrotnej do kraju w 

restauracji na Słowacji, zabawa taneczna z muzyką taneczną „na żywo”, rejs statkiem po Dunaju, wstęp do pałacu pary CK w Godollo, 

wstęp do muzeum miniatur, wstęp do muzeum marcepanu, opieka licencjonowanego pilota, zwiedzanie miast z pilotem, ubezpieczenie 

KL, NNW,CHP 

 

Dodatkowo płatne wstępy do zwiedzanych obiektów; 

wstęp do kościoła Maciej : 1500,-Huf /os. ;  wstęp na baszty rybackie ok.: 600,-Huf,   dopłata do pokoju 1 osobowego: 39,-€ / pobyt     

 

Zapisy tylko z wpłatą zaliczki 150 zł/os. w biurze ZZ „KADRA”  

Ilość miejsc ograniczona! 
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