
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

 

Impreza turystyczna numer 123 / 2019 
 

BUDAPESZT WYSZEHRAD ESZTERGOM 
 

24-27.10.2019r. -  4 dni  
 

1 dzień czwartek:  
Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki, godz. 6.15 z Katowic – ul. Andrzeja (po 
zgłoszeniu), przejazd przez Czechy, Słowację na Węgry. Zwiedzanie miasta Esztergom, 
(największa bazylika na Węgrzech 100 m wys., gdzie urodził się św. Stefan). Przejazd do 
miejscowości Wyszehrad (dawna stolica Węgier, wieża Salomona 32 m, cytadela). 
Przejazd do Budapesztu – zakwaterowanie w hotelu***, obiadokolacja, nocleg. 

2-3 dzień piątek - sobota: 
Przejazd do centrum. Dwudniowe zwiedzanie Budapesztu obejmuje m.in.: Górę Gellerta, 
Górę Zamkową (Baszta Rybacka, kościół Macieja, Stary Ratusz, Pałac Sandora, Pałac 
Królewski), Wyspę Małgorzaty, Most Wolności, Bazylikę św. Stefana, Plac Milenijny, 
przejazd najstarszym metrem w Europie* Zamek Vajdahunyad, ul. Ardassy, Operę, , rejs 
statkiem* po Dunaju, wieczór węgierski* przy muzyce. 

4 dzień niedziela: 
Śniadanie, przejazd do Szetendre zwiedzanie miasteczka rzeźbiarzy i malarzy „Montmartu 
Dunaju”, muzeum Marcepanu*. W godzinach południowych wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. Na trasie, na terenie Słowacji, czas na posiłek. Przyjazd do Chorzowa ok. godz. 21.00. 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,     

• 3 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie (pokoje 2,3 os. z wc i łazienki), 

• 3 śniadania (bufet), 2 obiadokolacje,  

• obiadokolacja lub w opcji wieczór węgierski all inclusive z muzyką*,  

• pilot- przewodnik na całej trasie,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie KL 20 000 €, NNW 15000 zł i bagaż 1000 zł, 

• obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.     
      

 

  

koszt wycieczki: 720 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 695 zł  

 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

Dodatkowo na wstępy, wieczór winny i rejs po Dunaju: 35 euro.  
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem  

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Udział w Czardzie 
Węgierskiej, zgłoszenie przy zapisie !. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 
 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Budapeszt” 

http://www.chorzow.travel.pl/

