
 

 

P.U.H. MER-TRANS 

TRANSPORT – TURYSTYKA 

ul. Armii Krajowej 37, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 

tel./fax. 00 48 32 / 474 14 00; 475 23 93,  www.mertrans.com.pl 
e-mail: mertrans@poczta.onet.pl 

                          NIP:  644 – 132 – 34 – 45 

                                                                   Termin: 31.08.2012-2.09.2012 
Dzień 1: 
 Wyjazd z kraju o godz. 7:00, przejazd przez Słowację z postojem pod zajazdem – możliwość zakupu posiłku 

/płatne indywidualnie/, dojazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu, krótki odpoczynek.  Wyjazd na 
zwiedzanie miasta: Plac Bohaterów, tereny wypoczynkowo- rekreacyjne Varosliget  – kopia zamku Draculi  

– Vajdahunyadi.  Przejazd do restauracji w centrum miasta – ok. 18:00 obiadokolacja przy lampce wina i 

muzyce. Wieczorny spacer po słynnej ul. Vaci – możliwość zakupu  pysznych  lodów firmy Garbaud. Wieczorny 

wyjazd na Wzgórze Gellerta – panorama oświetlonego Budapesztu. Powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 2: 

Śniadanie w restauracji hotelowej, wyjazd na zwiedzanie miasta : wzgórze Zamkowe, spacer w stronę Zamku 

Budańskiego, Pałac Prezydencki, kolejka Siklo, pomnik księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, fontanna króla 

Macieja, pomnik Andrasa Hadika, kościół koronacyjny króla Macieja, baszta rybacka– czas wolny na kawę  

w słynnej kawiarni hotelu Hilton – płatne indywidualne. Przejazd na Wyspę Małgorzaty – objazd wyspy kolejką 

turystyczną m.in. ruiny klasztoru franciszkanów, ruiny klasztoru dominikanek, grająca fontanna, mini zoo, 

ogród japoński. Przejazd do Szentendre – malowniczego miasteczka węgierskich artystów, spacer po zaułkach 

miasteczka, zwiedzanie muzeum marcepanu, czas wolny na zakupy pamiątek. Biesiada węgierska w restauracji 
 w Szentendre z muzyką i winem. Późnowieczorny powrót do hotelu na nocleg. 

Dzień 3: 

Śniadanie w restauracji hotelowej, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do centrum handlowo-rozrywkowego Campona – czas na 

zakupy w hipermarkecie ( salami, wina węgierskie, palinka, pasty paprykowe,itp.) Zwiedzanie największego w Europie Środkowej 
Oceanarium/Tropicarium. Przejazd do centrum Budapesztu  – 1- godzinny rejs statkiem po Dunaju. Wyjazd z Budapesztu, przejazd 

przez Słowację z postojem na posiłek- płatne indywidualnie choć istnieje możliwość zamówienia posiłku dla grupy – wtedy do ceny 

wycieczki należy doliczyć równowartość 8 euro – ok.  35 zł !!! Powrót do kraju w późnych godzinach wieczornych. Zakończenie 

wycieczki. 

Program jest ramowy i może ulec niewielkim zmianom. O kolejności zwiedzania decyduje pilot. 

BOGATY  PROGRAM WYCIECZKI !!! 
Cena zawiera:  

 
 
 

 Transport autokarowy w obie strony wraz ze wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi 

 Zakwaterowanie w Hotelu 3* w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym (2 x nocleg) w centrum 
Budapesztu – pokoje 2 osobowe  

 Wyżywienie (2 x śniadanie w restauracji hotelowej w formie bogatego bufetu, 1 x obiadokolacja w 
restauracji w Budapeszcie) 

 Biesiada węgierska w restauracji w Szentendre z muzyką i winem – obiadokolacja w II dniu 

 Opiekę najlepszego z najlepszych  przewodnika podczas 
zwiedzania 

 Opiekę pilota podczas całej imprezy 
 Ubezpieczenie KL i NNW 
 Podatek VAT 

 

Bilety wstępu płatne indywidualnie : Kościół Króla Macieja( ok.900 Ft), Baszta rybacka( ok.650 Ft),  
Kolejka turystyczna po wyspie Małgorzaty( ok. 1200 Ft), Muzeum Marcepanu(ok.650 Ft), Tropikarium (ok.2000Ft) , 

rejs statkiem po Dunaju (ok. 2000 Ft) – na bilety należy przeznaczyć ok. 125 - 135 zł  

– możemy je doliczyć do ceny wycieczki wtedy cena wycieczki wraz z biletami wstępu wyniesie łącznie: ok. 710 zł /os 
WARTO WYKUPIĆ WSZYSTKIE PROPONOWANE PRZEZ NAS BILETY WSTĘPU  

GDYŻ POZWOLI TO POZNAĆ W BUDAPESZCIE TO, CO NAJPIĘKNIEJSZE!!! 
Cena obowiązuje przy min. 48 osobach płatnych. Max ilość uczestników to 48 osób. 

Cena: 500 zł /os 
(pozostałe koszty IPA) 

http://www.mertrans.com.pl/

