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Wyjazd z umówionego miejsca o godz. 05:00; następnie przejazd przez przejście graniczne w Barwinku, 
planowany przyjazd do Kośic ok godz.09:00. Spacer po centrum drugiego co do wielkości miasta Słowacji. 
W trakcie spaceru m. in. Starówka, Katedra p.w. św. Elżbiety, Grająca Fontanna. Przyjazd do Egeru  
ok. godz. 13:00. 

EGER – perła baroku i miasto z ruinami średniowiecznej warowni, usytuowany w słonecznej dolinie 

między pasmami Gór Matra i Gór Bukowych. Program zwiedzania przewiduje m. in: Katedrę św. Piotra  

i Pawła, Minaret, Kościół św. Antoniego, Podzamcze, Miejskie Targowisko.  

 

Następnie przyjazd do HOTELU*** ze SPA w centrum Egeru, zakwaterowanie, dla chętnych osób 

rekreacja w basenach Termalnych w Egerze. Obiadokolacja z muzyką oraz regionalnym winem  

w restauracji o godz. 19:00. 

 

Śniadanie  następnie  wykwaterowanie  przejazd  do  Budapeszt  planowany  przyjazd ok. godz. 11.00. 

BUDAPESZT – stolica Węgier: ponad dwumilionowe miasto położone malowniczo po obu stronach 

Dunaju: prawobrzeżna Buda – na wzgórzach i lewobrzeżny Peszt- na równinie.  

W programie m.in.: Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunyad z zewnątrz Park Miejski,  

Kąpielisko Sechenyi, Aleja Andrassiego, Bazylika, Parlament , Centrum z uliczką Vaci, Synagoga, Góra 

Gelerta, Most Łańcuchowy, Most Wolności, Baszty Rybackie, Kościół św. Macieja,  

Bazylika Św. Piotra i Pawła, Nadbrzeże Dunaju.  

W trakcie zwiedzania przewidziany jest czas wolny ok. 1.5 godz. w centrum Budapesztu. Przyjazd do 

Hotelu*** ok godz. 18.00 czas wolny do godz. 19.00, następnie przejazd na biesiadę z kolacją w Csardzie  

z oprawą muzyczną.  

Rejs statkiem nocą po Dunaju zaplanowana na godz. 23.00. 

 

KOSICE – EGER – BUDAPESZT 
TOKAJ – SZENTENDRE 
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Śniadanie, po śniadaniu wyjazd do szlifierni diamentów, następnie  przejazd  do Szentendre i zwiedzanie. 

Szentendre - miasto w północnych Węgrzech, nad Dunajem, 20 km na północ od Budapesztu, jest pełne 
krętych i wąskich lub bardzo wąskich uliczek. Turystów przyciąga pasaż nad Dunajem oraz liczne 
kawiarnie i restauracje. Głównym placem jest Főtér z barokową i rokokową zabudową  
oraz Muzeum Marcepana. 

W drodze do Tokaju zatrzymujemy się przy torze HUNGARORING. 

TOKAJ – góra i miejscowość w pn. wsch. Węgrzech, najsłynniejszy ośrodek uprawy winorośli i produkcji 

wysokogatunkowego wina, o którym mówi się Król win  - wino Królów, po czym zwiedzanie Tokajskiej 

piwnicy, opowieść o Tokaju Aszu ilustrowana degustacją wina z możliwością zakupu degustowanych win. 

Na zakończenie obiadokolacja 

. 

 

Cena obejmuje: 
 

 dwa noclegi Hotel*** ze SPA, 

 dwa śniadania, 

 obiadokolacja, 

 dwie biesiady z kolacją, 

 bilet baseny termalne,  

 rejs statkiem, 

 degustację  w Tokaju, 

 bilet do szlifierni diamentów, 

 pilota, 

 przewodnika, 

 Ubezpieczenie, 

 przejazd autokarem. 
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