WĘGRY – BUDAPESZT I OKOLICE
TERMIN: 28.08.2017r. – 31.08.2017r.
1 dzien
Wyjazd z Nowego Dworu Maz. 27.08.2017r. ok godz. 24.00
ok. godz.13.00 zakwaterowanie w hotelu
ok godz. 14.00 – 15.00 obiad w hotelu
ok godz. 15.00 – 20.00 zwiedzanie Budapesztu
(Pest - Plac Bohaterów, Vajdahunyad vára, Andrássy út, Lasek Miejski, Bazylika
Sw.Stefana, Parlament
(Buda - Wzgórze Zamkowe, Baszty Rybackie, Plac Sw. Trójcy, Kosciól Macieja, zaplecza
hotelu Hilton z ruinami klasztoru Dominikanów, Cukiernia Sissi, Pałac Budanski)
Góra Gelerta
godz. 19.00 – 20.00 – rejs po Dunaju
godz. 20.30 - Przejazd do hotelu
Kolacja w hotelu

2 dzien - Wyjazd do Gyor i Pannonhalma
ok godz. 9.00 – spotkanie z przewodnikiem w hotelu
ok godz. 11.00 – 13.00 – zwiedzanie klasztoru w Pannonhalma - najstarsze węgierskie
opactwo położone na świętej Górze Panonii. Monumentalny kompleks klasztorny
Benedyktynów z Bazyliką św. Marcina wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
ok godz. 13.00– przejazd do miasta Györ
ok godz. 13.30 – 17.30 –zwiedzanie miasta: Katedra, w której znajduje się: płacząca
ikona Matki Bożej, grobowiec Biskupa Męczennika, św. Wilhelma Apora oraz
relikwiarz króla św. Władysława w kształcie hermy, Ratusz, pomnik św. Michała,
Zamek Biskupi, Wzgórze Kapitularne. Kościół Karmelitów pod wezwaniem Matki
Boskiej Niepokalanej (w klasztorze przy kościele zamieszkiwał św. Rafał Kalinowski)
Spacer przepiękną barokową starówką w miejscu spotkania trzech rzek Raby, Rábcy i
Mosoni-Duna.
ok godz. 20.00 powrót do hotelu
Kolacja w hotelu
3 dzień - Wycieczka do Zakola Dunaju (Szentendre, Visehrad, Esztergom)
ok godz. 9.00 spotkanie z przewodnikiem - Wyjazd do Zakola Dunaju
Szentendre, kilkanaście kilometrów za rogatkami Budapesztu, u stóp amfiteatralnych wzgórz
wznoszących się nad leniwie płynącą rzeką, jest prawdopodobnie najbardziej urokliwym miejscem w
Zakolu Dunaju. Zawdzięcza to śródziemnomorskiemu charakterowi: wąskim uliczkom, krętym
zaułkom, nieregularnym placykom oraz kolorowym domkom z gankami i przybudówkami.
Zwiedzimy Muzeum Marcepana, barokowy ryneczek, Muzeum Bożego Narodzenia, barokowy
kościółek z XIII wieku
Możliwość skosztowania langosza i najsmaczniejszych lodów w okolicy, na które także i
Budapesztańczycy kuszą się w niedzielne popołudnia,

Wyszegrad - Wycieczka nad zakole Dunaju do Wyszegradu będzie z pewnością jedną z bardziej
malowniczych wypraw, jakie moglibyśmy odbyć w okolicach Budapesztu. Prowadzi bowiem przez
niezwykle piękne okolice wzgórz Wyszegradzkich, z których to rozpościerają się zapierające dech w
piersiach widoki na królową europejskich rzek, snującą się leniwie środkiem szerokiej doliny.
Uroki zakola Dunaju, jak również strategicznie korzystne usytuowanie Wyszegradu docenili już
starożytni Rzymianie, wznosząc na jego terenie twierdzę Ponte Navata. Zamieszkujące okolicę ludy
słowiańskie nazywały ją w swoim języku "Vise Grad", czyli Wysoki Zamek, która to nazwa
zakorzeniła się i przetrwała do dziś. O dawnej potędze i znaczeniu Wyszegradu świadczą dziś tylko
fragmenty oryginalnych i zrekonstruowanych fortyfikacji, ponieważ osada sama w sobie jest
naprawdę niewielka i trudno uwierzyć, że przez pewien okres była stolicą Węgier. Na szczęście rząd
nie szczędził funduszy na odbudowę zniszczonego pałacu królewskiego i cytadeli i z roku na rok
odwiedzający to miejsce turyści mogą lepiej poznać jego historię.

Esztergom jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez polskich turystów miasteczek leżących w
pobliżu Budapesztu. Znany jest pod nazwą Ostrzyhom i leży w przepięknym krajobrazowo zakolu
Dunaju. Oddalony od stolicy Węgier o zaledwie 50 km, kusi swą niezwykłą historią i zachęca do
wizyty w największej pod względem wielkości na Węgrzech (i piątej na świecie) bazylice oraz do
oglądnięcia ruin zamku królewskiego z okresu panowania dynastii Árpádów.

Powrót do Budapesztu
Po drodze Wyspa Sw. Malgorzaty -przejazd kolejka po wyspie i obejrzenie ruin
klasztoru św. Małgorzaty
Powrót do hotelu ok. 18.30
ok godz. 19.30 – kolacja z folklorem
4 dzien Wyjazd do Marianostra
ok godz. 9.00 – spotkanie z przewodnikiem w hotelu
Zwiedzanie Marianostra - klasztor ojców Paulinów, którzy założyli sanktuarium na
Jasnej Górze w Częstochowie. Znajduje się tu Obraz Matki Bożej – Wielkiej Pani
Węgier – XVIII-wieczna kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
ok godz. – 13.00 – powrót do Budapesztu
ok godz. 13.30 – 15.00 – Hala Targowa, „mekka dla turystów”, możliwość zakupów i
indywidualnego posilku
Wyjazd do Polski

KOSZT NA JEDNEGO UCZESTNIKA – 960,00 zł
I rata
II rata
III rata
IV rata
V rata

– 100 zł przy zapisie
– 200 zł do 31.03.2017r.
– 200 zł do 31.05.2017r.
– 200 zł do 30.06.2017r.
– 260 zł do 15.08.2017r.

ZAPISY DO 31.01.2017r.
W cenie: bilety wstępu, transport, przewodnik, nocleg, wyżywienie

