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12.10 - 12.10.2019, 1 dni autokar

wg opisu Wg programu

Udogodnienia:

160 zł /os.

ul.Sobieskiego 1a, Nowy Sącz biuro@maxim.pl, tel. +48 18 442 16 04, 508 458 671

Węgry / Budapeszt / Budapeszt

BUDAPESZT Z REJSEM

Opis oferty

Budapeszt to z pewnością jedna z najpiękniejszych stolic Europy. Turyści przybywają tu dla monumentalnej
architektury i ciekawych muzeów, dla uroku naddunajskich krajobrazów, dla kąpieli w gorących źródłach. Nawet
krótki pobyt w tej niepowtarzalnej stolicy-zdroju to okazja skosztowania potraw powszechnie cenionej węgierskiej
kuchni i delektowania się tokajem.
 
PROGRAM: Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 03:00 (z Brzeska o 02:00, z Krynicy Zdrój o 03:40). Przejazd do
Budapesztu. Zwiedzanie miasta - Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny Króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka,
Stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony i odbudowywany. Przejście Mostem Łańcuchowym
w kierunku PESZTU – dalsze zwiedzanie miasta - Parlament, Bazylika św. Stefana - największa świątynia Budapesztu.
W trakcie zwiedzania chwila czasu wolnego na posiłki oraz zakupy. Rejs statkiem po Dunaju. Wyjazd na wzgórze
Gellerta - panorama miasta. Powrót w późnych godzinach nocnych.

 
KOMFORTOWE ZWIEDZANIE - PROGRAM REALIZOWANYZ WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNEGO SYSTEMU AUDIO GUIDE.
 
CENA OBEJMUJE: transport autokarem/busem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota – przewodnika.
 
CENA NIE OBEJMUJE: rejs statkiem po Dunaju oraz system Tour-Guide 15 Euro/os., dopłaty do wyjazdu z innych
miejscowości.
 
UWAGA: wycieczka bez noclegu!!!
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cena zawiera:

CENA OBEJMUJE: transport autokarem/busem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota – przewodnika.
 
CENA NIE OBEJMUJE: rejs statkiem po Dunaju oraz system Tour-Guide 15 Euro/os., dopłaty do wyjazdu z
innych miejscowości.
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w cenieNowy Sącz

03:00 Morawskiego, Polska, ulica pomiedzy Starym Cmentarzem a Starą Sandecją

60 złBrzesko

02:00 McDonald, Polska, McDonald przy obwodnicy

w cenieKrynica Zdrój

03:40 "Hawana", Polska, Przystanek pod "Hawana"

UWAGA: wycieczka bez noclegu!!!
 
 
 

Uwagi:

REZERWACJA
Zapraszamy do rezerwacji naszych wycieczek przez stronę internetową (www.maxim.pl), telefonicznie, mailowo

lub w naszym biurze.
GRUPY

Jeśli jest Was więcej i chcecie zorganizować wyjątkowy wyjazd tylko dla Was zapraszamy do kontaktu.
Przygotujemy indywidualną ofertę. Posiadamy autokary różnej wielkości, również dla grup liczących do 8 osób.
Jeśli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie oraz w innym terminie - zapraszamy

do kontaktu.
POTWIERDZENIE IMPREZY

Każda wycieczka odbęzie się pod warunkiem zebrania minimalnej liczby osób. W przypadku nie zgłoszenia się
odpowiedniej liczby osób biuro zastrzega sobie prawo do odwołania terminu na 7 dni przed rozpoczęciem

imprezy. Przejazdy antenowe potwierdzane są do 48h przed rozpoczęciem imprezy jeżeli uzbiera się min. 6
chętnych osób. Więcej ofert i terminów na naszej stronie internetowej www.maxim.pl lub w biurze.

DODATKOWE INFORMACJE O WYJEŹDZIE

Program jest programem ramowym · kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych.

Cena nie obejmuje dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych.
Dokumenty: dowód osobisty lub paszport

zaleca się wyrobienie karty EKUZ

Rozkład jazdy

https://wswedit-swpb.xksi.pl/www.maxim.pl
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