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DLA: p. ARTUR SROGA 

IMPREZA: BUDAPESZT + OCHRYDA 

TERMIN: 20.07-31.07.2020

PROGRAM:

1 dzień 20.07.2020
Wyjazd  z  Mikołowa ok.  04:00,  przejazd  przez  Czechy,  Słowację,  przekroczenie  granicy  słowacko  –
węgierskiej (Sahy-Parassapusta). Możliwy postój na posiłek, danie główne ok. 5-6 Euro.
Przejazd  do  miasta  Esztegrom  –  zwiedzanie  największego  kościoła  na  Węgrzech.  Przejazd  do
Wyszegradu z  pięknym widokiem na Dunaj.  Przejazd  do  Szentendre –  malowniczego  miasteczka
położonego na zboczach naddunajskich wzgórz. Spacer po centrum urokliwymi uliczkami min. Bogdanyi
utca, Katedra Belgradzka oraz zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum Marcepanu, czas wolny.
Przejazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień 21.07.2020
Śniadanie,  Zwiedzanie  miasta:  Plac  Bohaterów -  najpiękniejszy,  reprezentacyjny  plac  stolicy,  Park
Miejski,  Zamek Vajdahunyad -  bajkowa budowla malowniczo położona wśród drzew nad brzegiem
jeziora,  Szechenyi  Fürdo -  jeden  z  największych  w  Europie  kompleksów  basenowych,  dzielnica
ambasad, przejazd autokarem 2,5 km aleją  Andrassiego – najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta:
Opera, Instytut Goethego, Pałac Dreschlera, Plac Oktogon, stacja pierwszego metra na kontynencie
europejskim.  Przejazd  pod  Parlament  (możliwość  zwiedzania  wnętrz,  ale  wymagana  jest  wczesna
rezerwacja), spacer do placu Vörösmarty, Bazylika św. Stefana - największa świątynia Budapesztu, ,
przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień 22.07.2020
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie - Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, która
zachwyca wspaniałym widokiem z jej  tarasu na zabytki  Budapesztu.  Hotel  Hilton,  stare  kamieniczki
Budy,  Zamek Królewski.  Przejazd na  Wzgórze Gellerta,  z  którego roztacza się  przepiękny widok -
Cytadela, mosty na Dunaju. Czas wolny na Vaci utca – najbardziej reprezentacyjny deptak miasta z
mnóstwem  straganów  z  pamiątkami  i  zabytkową  halą  targową  Vásárcsarnok,  zakupy  pamiątek  i
tradycyjnych  węgierskich  wyrobów.  Rejs  po  Dunaju. Czas  wolny,  obiadokolacja  na  mieście.  W
godzinach wieczornych przejazd tranzytowych do Macedonii Północnej przez Serbię. 
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4 dzień 23.07.2020
W godzinach porannych przyjazd do  Skopje  stolicy Macedonii Północnej, krótki spacer po mieście z
główną atrakcję miasta –  Plac Macedoński, Kameni Most (Kamienny Most) czy  figura Aleksandra
Wielkiego, zamówioną z okazji 20-tej rocznicy niepodległości Macedonii. 
W godzinach przedpołudniowych dalsza podróż do Ochrydy.
Przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień – 10 dzień 24.07.2020 – 29.07.2020
Śniadania i obiadokolacje, czas wolny, plażowanie, relax.

W 1 dniu wycieczka – Miasto Ochryd (zabytek klasy UNESCO) – zwiedzanie z przewodnikiem + Św.
Naum ze słynnym „pocztówkowym” klasztorem + rejs łodziami do źródeł rzeki Czarny Drin 

W 1 dniu – wieczorny przejazd do miasta Ochryd ok. 20:00 – 21:30 – naprawdę warto poczuć klimat
tego miasta w godzinach wieczornych. 

11 dzień 30.07.2020
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd tranzytowy do Polski 

12 dzień 31.07.2020
Przyjazd do Mikołowa w godzinach dopołudniowych 

CENA:

Dla grupy 40-44 uczestników + 3 opiekunów gratis 2250,00 zł/os 

CENA ZAWIERA:

Przejazd autokarem LUX – wyjazd z Mikołowa
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE ( KL 10 000 EUR, NNW7000 PLN, BP 800 
PLN) 
2 noclegi w hotelu **/*** w Budapeszcie, pokoje 2 – 3 osobowe z łazienką
7 noclegów w Macedonii w hotelu *** pokoje 2 – 4 osobowe z łazienką
9 śniadań w restauracji hotelowej + 9 obiadokolacji 
1 obiadokolacja na mieście w Budapeszcie
Opieka pilota
Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Bilet wstępu : Bazylika w Esztergomie, Bazylia św. Stefana w Budapeszcie, Muzeum Marcepanu w 
Szentendre
Rejs po Dunaju 
Zwiedzanie Miasta Ochryd z lokalnym przewodnikiem 
Krótka wycieczka na shopping Ochryd Night 
Rejs łodziami do źródeł rzeki Czarny Drin 
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CENA NIE ZAWIERA:

 
5€ / os.  - obowiązkowa opłata administracyjno-klimatyczna płatna w autokarze 
Biletu Komunikacji lokalnej w Budapeszcie ok. 1650 HUF (ok. 25 zł)

Wycieczek Fakultatywnych (POLECAMY):

- Aquapark (20 Euro os.) - wycieczka 4-5 godzin

- Albania (35 Euro) – całodniowa wycieczka – zwiedzanie Tirana + Kruja

Zestawy słuchawkowe  10 € ( wymagają wcześniejszej rezerwacji, proponujemy zwłaszcza dla  
większych grup) – przy grupach młodzieżowych do 45 os. nie jest to konieczne – nie rekomenduje .. 

UWAGI:

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą  ulec zmianie niezależnie od Biura Podróży Index, 
dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. 

Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów . Zniżki dla grup szkolnych udzielane są po okazaniu listy uczestników 
( nazwisko, imię, datę urodzenia, pieczęć i podpis szkoły.)

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument
jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

W razie pytań jestem do dyspozycji, mój nr kom: 730 830 104 Michał Frąckowiak 


