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1 dzień sobota: 

Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), godz. 

6.15 z Katowic  (po zgłoszeniu) – ul. Andrzeja. Przejazd przez Czechy, 

Słowację do BUDAPESZTU. Zwiedzanie zaczniemy od BUDY – Wzgórza 

Zamkowego, gdzie znajduje się Kościół Koronacyjny króla Macieja pw. NMP, 

Baszta Rybacka, Zamek Królewski, fontanna Macieja po czas na wytchnienie. 

Przejazd na stronę PESZTU, przejście do Katedry św. Stefana - największa 

świątynia Budapesztu. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, gdzie będzie 

można zakupić produkty regionalne jak i zdegustować „napoje gorące”.  

Przejazd do hotelu*** w Budapeszcie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 

2 dzień niedziela: 

Śniadanie. Przejazd do centrum Budapesztu. Osoby ceniące sobie 

wypoczynek pobyt na basenach termalnych GELERTA**, pozostali uczestnicy 

przejście na Wzgórze Gelerta (panorama na Budapeszt, pomnik Wolności, 

Cytadela), przejście mostem Elżbiety na stronę PESZTU i czas na posiłek na 

głównym deptaku – Vaci utca. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 

powrotną do kraju. Przejazd przez Słowację, Czechy.  

Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 22.00. 
  

 

Jarmark przy Katedrze w Budapeszcie został uznany 

przez European Best Destinations za najlepszy 

Jarmark Bożonarodzeniowy na rok 2019. 
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Świadczenia:  
• przejazd autokarem,  

• opłaty autostradowe i parkingowe,  

• pilot - przewodnik na całej trasie, 

• nocleg w hotelu*** (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),   

• śniadanie,  obiadokolacja – 3 daniowa,  

• ubezpieczenie KL 25 000€, NNW 20 000 zł i bagaż 1500zł, 

• system słuchawkowy audio tour guide,  

• obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

• podatek VAT. 
 

koszt wycieczki: 398 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 384 zł 

 

  (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 
 

**dodatkowo na wstęp na Baseny Termalne to kwota 4 500 huf (forint węgierski). 
Wartość forinta węgierskiego 1000  huf = ok. 12,60 zł lub 2,8 euro 

 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 100 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem 

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT). 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 
 

 O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę.  
Uczestnicy wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat  

(dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie), należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu.  
Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób 

dorosłych. Obowiązkowo aktualny dowód osobisty bądź paszport. 
 
 

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” 
  

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych uczestnicy powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki), jak również powinni bezwzględnie przestrzegać aktualny 

regulamin danego obiektu. Przy korzystaniu z sytemu słuchawkowego audio tour guide zalecamy 
używanie własnych słuchawek.  

 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie ze względu na organizacje 
wejść do zwiedzanych obiektów i aktualnych obostrzeń sanitarnych, pilot nie oprowadza po wnętrzach.  

 
 
 


