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WYCIECZKA AUTOKAROWA
7 DNIOWA

PÓŁNOCNE WĘGRY I BUDAPESZT
W KRAINIE KĄPIELISK TERMALNYCH, WINNIC 
I ZABYTKÓW KULTURY

Zapraszamy na:

09.09 – 16.09.2022



1992

Wyjazd z Polski 9.09.22 w godzinach nocnych. Szczegółowy rozkład zostanie podany na 2 tygodnie 
przed wyjazdem  (trasa przejazdu Kalisz – Sieradz – Pabianice - Łódź – Piotrków Tr. - Częstochowa – 
Katowice - Kraków.
Przejazd nocny na Węgry do miejscowości Bogacs na Węgrzech. 

Planowany przyjazd do Bogacs w godzinach porannych 
Zakwaterowanie w pensjonacie, usytuowanym w pobliżu kąpieliska z basenami z wodą termalną 
(baseny zewnętrzne i wewnętrzne – 11, jeden basen kryty)
 Śniadanie, po śniadaniu wypoczynek na basenach termalnych 
W godzinach popołudniowych spacer po miasteczku
Obiadokolacja w restauracji z kuchnią regionalną i lampką wina
Nocleg w pensjonacie w  Bogacs (1). 

Śniadanie. 
Wyjazd na zwiedzanie rejonu, w którym znajdują się duże grupy stożkowych kamiennych wież, w 
których ludzie od czasów starożytnych drążyli nisze. W Szomolya nazwano je kamiennymi ulami, w 
innych rejonach noszą nazwę skał ze ślepymi oknami. Tajemniczości kamiennym ulom nadają 
wydrążone w nich wgłębienia, których pochodzenie  i przeznaczenie jest podstawą licznych sporów. 
W Noszvaj odwiedzimy także mieszkania jaskiniowe. 
Kolorytu atrakcjom regionu niewątpliwie dodaje możliwość dotarcia do nich tzw. safari busem (w 
safari busie słodki poczęstunek ).  
Dojedziemy nim do najpiękniejszych zakątków Gór Bukowych: na szczyt wzgórza Odorvar, do 
najdłuższej na Węgrzech doliny Horvolyi, prehistorycznej jaskini Subalyuk, w której odnaleziono 
szczątki neandertalczyka. 
Poznamy lokalne piwniczki winiarskie, w których produkuje się wino tradycyjnymi metodami. 
Przejazd do restauracji w piwnicy na obiadokolację.
Po godz. 18-ej możliwość kontynuowania wypoczynku na basenach. 
Nocleg w pensjonacie w  Bogacs (2)

Śniadanie, dzień w całości przeznaczony na wypoczynek. 
Obiadokolacja z lampką wina w jednej z najbardziej ciekawych restauracji w Bogacs z kuchnią 
regionalną lub ew. obiadokolacja u gospodarzy na świeżym powietrzu. 
Nocleg w pensjonacie w Bogacs (3).

DZIEŃ 1 

       
DZIEŃ 2   BOGACS (WYPOCZYNEK)

  
DZIEŃ 3  NOSZVAJ – BOGACS (WYPOCZYNEK)

DZIEŃ 4 BOGACS (WYPOCZYNEK) 
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Po śniadaniu wykwaterowanie z pensjonatu i przejazd do Mezokovesd (ok. 15 km) – unikalnego 
miejsca zamieszkałego przez grupę etniczną – lud Matyo, prezentujący osobliwy styl życia, unikatowy 
folklor i stroje ludowe.
W Mezokovesd odwiedzimy Muzeum Kultury tej społeczności oraz Skansen domów i pracowni 
mistrzów ludowych. 
Po zwiedzeniu przejazd do jednego z najpiękniejszych miast Węgier – Egeru (ok. 30 km). Miasto, 
położone pomiędzy Górami Bukowymi a Górami Matra, słynie przede wszystkim z potężnego zamku z 
XIII w., pięknych zabytków z okresu baroku i wina Egri Bikaver. 
Zakwaterowanie w hotelu położonym w samym sercu Egeru, chwila na wypoczynek
Zwiedzimy Kościół Minorytów, Pałac Biskupi (przewidziany jest czas na herbatę w urokliwej kawiarni 
pałacowej), następnie udamy się na Uniwersytet w Egerze, gdzie odwiedzimy unikalną w skali 
europejskiej Bibliotekę Diecezjalną z XVII w. 
Przejazd do Doliny Pięknej Pani, odwiedzimy jedną  z najsłynniejszych zabytkowych piwnic 
winiarskich. 
Uroczysta obiadokolacja z degustacją wina i z muzyką cygańską na żywo. 
Późnym wieczorem powrót do hotelu. 
Nocleg w hotelu w Egerze (4).

Po śniadaniu wycieczka do Zamku w Egerze – obiektu wyjątkowo ważnego dla Węgrów. 
Po zwiedzeniu zamku udamy się na wypoczynek do maleńkiej miejscowości Demjen (ok. 18 km). W 
Demjen znajduje się kąpielisko z wodą termalną, urokliwie położone na zboczu malowniczej góry. 
Po odpoczynku udamy się na obiadokolacje z kuchnią regionalną i lampką wina. 
Wieczorem powrót do Egeru na nocleg (5).

Po śniadaniu wymeldowanie się z hotelu i przejazd (ok. 140 km) na zwiedzanie Budapesztu z 
przewodnikiem. 
W trakcie wycieczki objazdowej oraz spaceru po Budapeszcie zobaczymy m.in.: 

W międzyczasie przewidziany jest rejs statkiem po Dunaju. 
Chwila czasu wolnego 
Wieczorem wyjazd w podróż powrotną do Polski. 
W trakcie podróży jeden dłuższy postój. 
Powrót do poszczególnych miast nad ranem w 8 dniu imprezy turystycznej 16 września (piątek).

DZIEŃ 5  MEZOKOVESD - EGER

Dzień 6   EGER – DEMJEN (WYPOCZYNEK)

DZIEŃ 7 EGER - BUDAPESZT

       - Zamek Królewski
       - budynek Parlamentu
       - Kościół Macieja (nazwę świątyni nadano na cześć króla Macieja Korwina)
        - Łaźnie Gellerta i wiele innych pięknych zabytków stolicy Węgier. 
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Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, wideo, wc; 
Usługę pilota 
Ubezpieczenie KL + NNW oraz bagaż  (w tym Covid oraz choroby przewlekłe)

5 noclegów (3 noclegi w pensjonacie w Bogacs i 2 noclegi w hotelu *** w zabytkowej części Egeru)
Opłatę klimatyczną w Bogacs oraz opłatę turystyczną w Eger
4 wejścia na baseny termalne w Bogacs oraz w Demjen (3 wejścia całodniowe i jedno wejście 
popołudniowe) 
6 śniadań (w formie bufetu szwedzkiego)
4 obiadokolacji w restauracjach z kuchnią regionalną lub kuchnią domową u gościnnych gospodarzy 
(wg programu)
Usługi polskojęzycznych przewodników w Noszvaj, Egerze i po Budapeszcie

CENA:             Grupa 40-osobowa: 795 zł + 290 euro
                           Grupa min. 35-osobowa: 885 zł + 290 euro 

ŚWIADCZENIA  w złotych zawierają:

ŚWIADCZENIA w euro zawierają:

INFORMACJE

CENA

WĘGRY 
09.09 - 16.09.2022

Składka TFG-10 zł / TFP-10 zł + sprzęt audio – 35 zł = 55 zł
Na opłaty programowe na Węgrzech:

KOSZTY DODATKOWE:

      -  wstępy do zwiedzanych obiektów, 
      - wycieczkę safari busem (ok. 5 godz.)
      - przewodników muzealnych
      - usługę tłumacza w Mezokovesd  i Pałacu Biskupim
      - 3 degustacje wina w zabytkowych piwniczkach
      - 1 uroczystą obiadokolację z muzyką cygańską na żywo 
      -  rejs statkiem po Dunaju
     trzeba przeznaczyć – ok. 50 euro
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