Travel Student - wycieczki-szkolne.org
Organizator Turystyki od 2004r.

Budapeszt + Termy na Słowacji (Aquacity)
Zwiedzanie Budapesztu z polskojęzycznym przewodnikiem, pobyt po drodze na basenach termalnych na
Słowacji (Aquacity w Popradzie)
Cena wyjazdu

Termin: 2019-05-05 - 2019-05-30

30-34+2

35-40+3

41-45+3

1190 PLN

1090 PLN

1050 PLN

Odjazd: Warszawa

Cena zawiera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noclegi w pokojach 2/3 osobowych z łazienkami w hotelu klasy 3*
wyżywienie według programu (2 x dziennie)
transport komfortowym autokarem
bezpłatne miejsca dla opiekunów
ubezpieczenie NNW, KL
opiekę pilota przez cały czas trwania wyjazdu
usługi przewodnickie w Budapeszcie (licencjonowany przewodnik w języku polskim)
wstęp do basenów termalnych (Aquacity w Popradzie na 3 godziny)
rejs po Dunaju
wstep do Pałacu Cudów, Jaskini Pál-völgyi i Aquaworld w Budapeszcie

Opis wyjazdu
Budapeszt jest niezwykle atrakcyjnym miastem dla turystów - liczne ciekawe miejsca, przepiękne widoki z Wzgórza
Zamkowego oraz niezwykłe punkty widokowe na wzgórzu Gellerta sprawiają, że wycieczka zainteresuje każdego.
Zwiedzanie miasta realizujemy z lokalnym przewodnikiem w języku polskim - są to osoby, które na stałe mieszkają w
Budapeszcie oraz współpracują z nami od wielu lat. Gwarantuje to ogromną wiedzę na temat miasta, a doświadczenie w
oprowadzaniu grup szkolnych sprawia, że swoimi opowieściami przewodnicy są w stanie zainteresować każdą osobę.
Zwiedzanie Budy i Pesztu z licencjonowanym przewodnikiem miejskim. Najważniejsze zwiedzane miejsca: Wzgórze
Zamkowe, Zamek Królewski, Baszty Rybackie, Wzgórze Gelerta, Parlament, Plac Bohaterów, kościół św. Macieja.
Zakończeniem wyjazdu jest relaks na basenach termalnych w Popradzie na Słowacji. Są to jedne z najbardziej atrakcyjnych
basenów termalnych w tej części Europy!
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Program wyjazdu
Dzień 1
• 6:00 Wyjazd z Warszawy
• 18:00 Przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie i obiadokolacja
Dzien 2
• Śniadanie
• Zwiedzanie miasta z przewodnikiem 4 godz
• Czas na obiad na mieście (płatne we własnym zakresie np Mc Donalds lub dodatkowo płatne dla całej grupy 12
EUR/os)
• Rejs statkiem po Dunaju
• Przejazd do hotelu, zakwaterowanie
• Obiadokolacja
• Nocleg
Dzień 3
•
•
•
•

Śniadanie hotelowe
Wycieczka całodzienna do Aquaworld (największy tego typu obiekt w naszej części Europy)
Obiadokolacja
Nocleg

Dzień 4
•
•
•
•
•

Śniadanie hotelowe
Wycieczka do Pałacu cudów- węgrierski odpowiednik Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Zwiedzanie Jaskini Pál-völgyi (trzecia co do wielkości grota na Węgrzech)
Obiadokolacja
Nocleg

Dzień 5
•
•
•
•
•

Śniadanie hotelowe
Wykwaterowanie
Przejazd w kierunku Popradu
Pobyt na basenach termalnych (3 godziny)
Wieczorny wyjazd w kierunku Polski
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Dzień 6
• Wczesno poranny przyjazd do Warszawy

Zakwaterowanie
Hotel klasy 3* w Budapeszcie
Pokoje
Pokoje 2/3/4 osobowe z własnymi łazienkami.

Atrakcje w cenie wyjazdu
Zwiedzanie Budapesztu (2 dni)
2 dniowy program zwiedzania Budapesztu z licencjonowanym przewodnikiem w polskim języku.
Zwiedzanie podzielone na dwa dni po około 3 godziny dziennie.
W programie
• Buda - zwiedziamy Baszty Rybackie oraz całe wzgórze zamkowe. Są to najbardziej zabytkowe i widokowe miejsca w
Budapeszcie. Na zakończenie zwiedzania wjeżdżamy autokarem na wzgórze Gellerta, skąd jest przepiękna
panorama na całe miasto.
• Peszt - bardziej współczesna część miasta, najważniejsze miejsca: Parkament, Opera, Bazylika św. Stefana, ulica
Vaci, dzielnica żydowska.
Po każdym zwiedzaniu z przewodnikiem grupa może otrzymać czas wolny na samodzielne zwiedzanie.
Baseny termalne w Popradzie
Jedne z największych basenów termalnych na Słowacji

Dane kontaktowe
Travel Student - wycieczki-szkolne.org
05-270, Marki
ul. Chopina 29
tel.: (22) 378-16-00

NIP: 125-121-86-94
REGON: 140962615-00027
Jesteśmy wpisany do rejestru Organizatorów i Pośredników turystyki
województwa mazowieckiego pod numerem 1016
Gwarancja Ubezpieczeniowa na rok 2017/2018: Signal Iduna, numer M
208619
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