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WĘGRY
Zapraszamy na pielgrzymkę:

21-26.08.2022 

WYCIECZKA AUTOKAROWA
6 DNIOWA



1 dzień – niedziela 
Wyjazd z JEŻOWA SUDECKIEGO i JELENIEJ GÓRY w godzinach wieczornych. Nocny przejazd 
przez Polskę, Słowację na teren Węgier.
2 dzień – poniedziałek
Najpierw zatrzymamy się w PANNONHALMA, miejscowości gdzie znajduje się najstarsze 
węgierskie opactwo położone na świętej Górze Panonii. Monumentalny kompleks klasztorny 
Benedyktynów z Bazyliką św. Marcina wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 
bazylice weźmiemy udział we Mszy Św. Po zakończeniu zwiedzania kompleksu, zjemy lunch w 
jednej z restauracyjek w mieście i przejedziemy do miejscowości VESZPREM. 
Tu zrobimy krótki postój na Starym Mieście, podejdziemy na Wzgórze Zamkowe, zobaczymy 
katedrę pw św. Michała. Następnie udamy się w kierunku stolicy, ale po drodze zatrzymamy się 
w SZEKESFEHERVAR – najstarszym mieście na Węgrzech. Miasto to było pierwszą historyczną 
stolicą Węgier i przez ponad 500 lat koronowano tu i chowano królów węgierskich. Zatrzymamy 
się na barokowej Starówce, gdzie zobaczymy Ogród Ruin koronacyjnej katedry Marii Panny, 
Pałac Biskupów, katedrę św. Stefana. W miarę możliwości czasowych podjedziemy zobaczyć 
zamek Bory’ego. Po zwiedzaniu zjemy obiadokolację w restauracji w centrum miasta. Na koniec 
dnia dotrzemy do Budapesztu do hotelu na nocleg (1)
3 dzień – wtorek
Po śniadaniu w hotelu, spotkamy się z przewodnikiem miejscowym i rozpoczniemy zwiedzanie 
stolicy Węgier.
Zwiedzanie zaczniemy od BUDY najstarszej dzielnicy BUDAPESZTU, znajdującej się na prawym 
brzegu Dunaju. Zwiedzimy Wzgórze Zamkowe – reprezentacyjne miejsce, gdzie władcy węgierscy 
budowali swoje obronne zamki. Zobaczymy Pałac Królewski, Basztę Rybacką, stare kamienice 
Budy, Zamek Królewski. Następnie przejedziemy na Wzgórze Gellerta, z którego rozpościera się 
wspaniała panorama na miasto. Będzie czas na lunch i kawę po węgiersku. Potem zwiedzimy 
WYSPĘ ŚW. MAŁGORZATY – podczas przejażdżki kolejką po wyspie, zobaczymy pomnik 
upamiętniający połączenie Budy, Pesztu i Obudy, ruiny klasztoru franciszkanów oraz 
dominikanek, secesyjną wieżę ciśnień oraz kościół Michała Archanioła.
Po zwiedzaniu przejedziemy do hotelu na chwilę czasu wolnego, a potem udamy się do 
Węgierskiej Czardy na uroczystą kolację z muzyką. Późnym wieczorem dotrzemy do hotelu na 
nocleg (2)
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4 dzień – środa
Po śniadaniu wyjedziemy z hotelu na całodzienną wycieczkę po mieście. Zwiedzanie 
zaczniemy od  lewobrzeżnej części miasta PESZTU, weźmiemy udział we Mszy Św. w 
największej świątyni stolicy – Bazylice św. Stefana. Potem wraz z miejscowym przewodnikiem 
rozpoczniemy zwiedzanie miasta, zobaczymy: Aleja Andrássy’ego – wizytówkę węgierskiej 
architektury wpisaną na listę UNESCO, przy której znajdują się najważniejsze i najpiękniejsze 
gmachy w Budapeszcie, Plac Bohaterów wraz z Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Węgierskiego,
Lasek Miejski z bajkowym zamkiem Vajdahunyad, Parlament oraz Plac Lajosza Koszuta z 
potężnymi gmachami rządowymi z końca XIX w. Czas wolny na przekąskę, a potem udamy się 
do Muzeum Palinki, gdzie będzie można skosztować różnych rodzajów palinki.
Na koniec zwiedzania Pesztu, rejs STATKIEM PO DUNAJU, podczas którego będziemy 
podziwiać przepiękną panoramę miasta. Po zakończeniu rejsu, obiadokolacja w restauracji i 
nocleg w hotelu (3) 
5 dzień – czwartek
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjedziemy na całodzienną wycieczkę na ZAKOLE 
DUNAJU. Wraz z miejscowym przewodnikiem zwiedzimy naddunajskie miejscowości: 
ESZTERGOM – kolebkę katolicyzmu węgierskiego, zwiedzimy Bazylikę Najświętszej Marii 
Panny i Świętego Wojciecha, przejedziemy do MARIANOSZTRY – gdzie znajduje się klasztor 
ojców Paulinów wraz z Obrazem Matki Bożej – Wielkiej Pani Węgier – XVIII-wieczną kopią 
cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. U ojców Paulinów weźmiemy udział we 
Mszy Świętej. W WYSZEHRADZIE –  obejrzymy wspaniałą cytadelę górująca nad miastem. 
Na koniec wycieczki zatrzymamy się w  SZETENDRE – jednym z najbardziej malowniczych 
miasteczek w Zakolu Dunaju. Po czasie wolnym przejedziemy do Egeru do hotelu. Po 
zakwaterowaniu, chwila odpoczynku i udamy się do DOLINY PIĘKNEJ PANI na obiadokolację
i degustację węgierskich lokalnych win w jednej z winiarskich piwnic, posłuchamy również 
opowieści winiarza na temat produkcji Egri bikaver. Późnym wieczorem wrócimy do hotelu na 
nocleg (4)

PROGRAM

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA
WĘGRY 21-26.08.2022  OFERTA

1992



6 dzień – piątek
Poranna Msza Święta w kościele św. Bernarda w Egerze, śniadanie w hotelu. Po 
wykwaterowaniu, spotkanie z przewodnikiem i rozpoczniemy zwiedzanie  EGERU, miasta 
– jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc ze względu na swój historyczny charakter, 
wody termalne oraz światowej sławy czerwone wina Egri bikaver. W centrum EGERU 
obejrzymy: Bazylikę Archikatedralną ( z zewnątrz ), Pałac Biskupi, Budynek Liceum czyli 
obecny gmach Uniwersytetu i pomnik jego założyciela biskupa Karola Eszterhazyego, Plac 
Istvana Dobo, gdzie co roku odbywa się festiwal egerskiego wina Egri bikaver czyli Dni 
Byczej Krwi. Zobaczymy też Zamek Egerski, który rozsławił Eger zwycięską obroną przez 
najazdem Turków. Po czasie wolnym, przejedziemy do MISKOLCA, gdzie zatrzymamy się 
na Starym Mieście i po krótkim spacerze, zjemy późny obiad i udamy się w drogę 
powrotną do kraju. Przyjazd do Jeżowa Sudeckiego w późnych godzinach nocnych. 
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przejazd autokarem lux oraz opłaty drogowe i parkingowe
4 noclegi w hotelach 3*, pokoje 2-3 os. z łazienkami
4 śniadania, 4 obiadokolacje (w tym jedna regionalna z muzyką w Węgierskiej Czardzie w 
Budapeszcie, jedna z degustacją wina w piwnicy winiarskiej w Egerze, 1 lunch oraz 1 obiad w 
ostatnim dniu wycieczki 
opieka pilota
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, zaostrzenie chorób przewlekłych, zachorowanie na Covid (T.U. 
Signal Iduna)

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem po Dunaju, usługi przewodnika 
lokalnego: ok.95 euro/os
zestawu tour-guide oraz obligatoryjnej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny 
Fundusz Pomocowy ( TFG + TFP ) – 60 zł/os

CENA od osoby 1850 zł/os.  przy grupie 40 uczestników 
CENA od osoby 1930 zł/os.  przy grupie 35 uczestników 
CENA od osoby 2040 zł/os.  przy grupie 30 uczestników 

    

ŚWIADCZENIA zawarte w cenie:

KOSZTY DODATKOWE:  

 OFERTAPIELGRZYMKA AUTOKAROWA
WĘGRY 21-26.08.2022

 
Ważne Informacje:

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Napoje do obiadokolacji płatne 
indywidualnie.
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