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Wycieczka objazdowa 4 dniowa (Orawski Podzamok, Bańska Bystrzyca, Budapeszt, 

Esztergom, Wyszehrad, Szentendre) 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1 
 
6:00 wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd przez 
Słowację, zwiedzanie średniowieczno-renesansowego ORAWSKIEGO ZAMKU, przejazd do BAŃSKIEJ 
BYSTRZYCY, spacer po starówce, czas wolny. Obiad w restauracji. Przyjazd do BUDAPESZTU, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec, Orawski Podzamok, Bańska Bystrzyca, Budapeszt, Esztergom, 
Wyszehrad, Szentendre. UWAGA! Miejsce podstawienia autokaru do 
uzgodnienia z biurem podróży.  Możliwość wsiadania „po trasie” po 
potwierdzeniu przez biuro. 

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 850 zł/os. 

Oferta zawiera: -transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) 
- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu **/*** w Budapeszcie (pok. 2, 3 os. 
z łazienkami) 
- wyżywienie: 3 śniadania (bufet szwedzki), 1 obiad na Słowacji (napoje do 
obiadu płatne we własnym zakresie), 1 obiadokolacja z lampką wina w 
restauracji w Budapeszcie napoje do obiadokolacji płatne we własnym 
zakresie, 1 obiadokolacja z lampką wina w restauracji przy muzyce węgierskiej 
w Szentendre (napoje do obiadokolacji płatne we własnym zakresie) 
- opieka licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki  
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 
- ubezpieczenie w Axa (KL + NNW + bagaż) 
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (280 zł) 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników 
lokalnych ok. ok. 11.500 HUF + 10 € + 5 € opłata za przewodników 
lokalnych. Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę czy obiad na 
Słowacji.  
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł 
/ os. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów. 
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Dzień 2 
 
Śniadanie, wyjazd na WZGÓRZE ZAMKOWE, zwiedzanie m.in.: BASZTA RYBACKA, neogotycki 
KOŚCIÓŁ MACIEJA  oraz ZAMEK KRÓLEWSKI, następnie godzinny REJS STATKIEM PO DUNAJU. 
Spacer po Peszcie, m.in.: zwiedzanie neorenesansowej BAZYLIKI ŚW. STEFANA, PLAC VOROSMARTY, 
największy deptak w Budapeszcie - VACI UTCA, HALA TARGOWA VASARCSARNOK, czas wolny. 
Regionalna obiadokolacja z lampką wina w restauracji. Wyjazd na WZGÓRZE GELLERTA - panorama 
Budapesztu. Powrót do hotelu, nocleg. 
 
Dzień 3 
 
Śniadanie, zwiedzanie TROPIKALNEGO OCEANARIUM - największe morskie akwarium w Środkowej 
Europie, czas wolny. Przejazd do ESZTERGOMU - kolebki katolicyzmu na Węgrzech, zwiedzanie 
BAZYLIKI. Przejazd do WYSZEHRADU dawnej rezydencji królewskiej, zwiedzanie TWIERDZY z piękną 
panoramą Zakola Dunaju. Następnie przejazd do SZENTENDRE - malowniczego miasteczka położonego 
na zboczach naddunajskich wzgórz. Spacer po centrum oraz zwiedzanie MUZEUM MARCEPANU, 
obiadokolacja z lampką wina w restauracji przy muzyce węgierskiej, powrót do Budapesztu, nocleg. 
 
Dzień 4 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie PARLAMENTU (2.000 HUF). Objazd WYSPY 
MAŁGORZATY, podczas którego można obejrzeć m.in.: ruiny KLASZTORU DOMINIKANEK oraz 
TEATR LETNI. Wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 12: 00, powrót do Żywca w godzinach wieczornych.  
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary 
przeciwsłoneczne, peleryna, plecak itp.). 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument 
tożsamości: dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: TCZ/21/2017 
 


