
 
                                
  

 

 

 

 

 

 
 

    

        WIEDEŃ I BUDAPESZT 
       29.04-03.05.2023 
        

1. DZIEŃ – Wyjazd we wczesnych godzinach rannych i przejazd w kierunku Czech. W trakcie przejazdu 
krótkie zwiedzanie Brna - drugiego co do wielkości i atrakcyjności miasta Czech. obiadokolacja i nocleg. 
 

2. DZIEŃ – Po śniadaniu przejazd do WIEDNIA - zwiedzanie miasta, w tym 3 godziny z miejscowym 
licencjonowanym przewodnikiem. W programie miedzy innymi: spacer po centrum. Przejazd obwodnicą 
Starego Miasta, Hofburg największy i najwspanialszy, miejski pałac Wiednia - z zewnątrz plus wejście do 
Skarbca i Zbrojowni. Opera Wiedeńska, Katedra św. Stefana najbardziej reprezentatywna budowla 
gotycka Austrii. Pomnik J. Strausa symbol miasta. Po południu przejazd na Wzgórze Kahlenberg - 
kościółek z kaplicą Jana III Sobieskiego - miejsce pełne polskich pamiątek oraz niesamowita panorama 
miasta. Obiadokolacja i nocleg w Wiedniu lub okolicy. 
 

3. DZIEŃ – Po śniadaniu powrót do WIEDNIA i dalszy ciąg zwiedzanie miasta, w tym kolejne  
3 godziny z miejscowym licencjonowanym przewodnikiem: zespół pałacowo – parkowy Belvedere - 
Zimowy Pałac Eugeniusza Sabaudzkiego, następnie przejazd do Pałacu Schonbrunn, dawnej rezydencji 
rodziny cesarskiej, porównywany często do Wersalu pod Paryżem, ogromny urokliwy park otaczający 
pałac z oranżerią na wzgórzu. Po południu przejazd do BUDAPESZTU i krótkie wieczorne zwiedzanie 
miasta Plac Bohaterów. Parlament, Bazylika św. Stefana będącą największą budowlą sakralną miasta.  
Obiadokolacja i możliwość zorganizowania wieczornego rejsu statkiem po Dunaju. Nocleg w Budapeszcie 
lub okolicy  
 

4. DZIEŃ - Śniadanie i dalszy ciąg zwiedzania drugiej części BUDAPESZTU, w tym Wzgórze Zamkowe, 
Pałac Królewski, Kościół św. Macieja - Katedra NMP, Baszta Rybacka z widokiem Budapesztu. najbardziej 
popularny deptak miasta - ulica Vaci. Wzgórze Gelerta z panorama miasta. Po południu wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Obiadokolacja i nocleg w pensjonacie góralskim w okolicach Zakopanego. 
 

5. DZIEŃ - Po śniadaniu powrót do domu. Przyjazd w godzinach wieczornych 
 

Świadczenia zawarte w cenie             ok. 1699 zł 
Dokładna cena uzależniona od daty wyjazdu i ilości uczestników 
 

 przejazd zachodnim autokarem z  klimatyzacją, barkiem, WC i video  

 4 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami   

 wyżywienie - 4 śniadania i 4 obiadokolacje  

 ubezpieczenie KL i NNW  

 opieka i informacja turystyczna pilota 

                           

                        BIURO PODRÓŻY EURO-RELAX  
                                             Słupsk ul. Mickiewicza 51 tel. 883 678 747 eurorelax@interia.pl 
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 przewodnik miejscowy w Wiedniu i Budapeszcie  
 

 uwaga: Cena nie obejmuje ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji, taksy 
klimatycznej płatnej indywidualnie w hotelu oraz obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy – 20 zł/os 

 
 

 

 


