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BUDAPESZT – GRAND PRIX WĘGIER FORMUŁY 1

27-30.07.2018

1 DZIEŃ – piątek 27.07.2018 Godz. 5:45 - zbiórka uczestników. Wyjazd na Węgry o godz. 6:00. Przejazd przez Polskę,
Czechy i Słowację na Węgry. Przyjazd do Budapesztu około 18:00. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2 DZIEŃ – sobota 28.07.2017 Śniadanie. Przejazd do centrum Budapesztu. Zwiedzanie prawobrzeżnej dzielnicy Buda:
• Wzgórze Zamkowe - najbardziej reprezentacyjne miejsce w Budzie z pięknym widokiem na miasto
• przejście dziedzińcami Zamku Królewskiego do Kościoła Macieja - miejsca koronacji i ślubów królewskich
• Zamek Królewski - dawna siedziba władców Węgier
• Baszty Rybackie - miejsce przypominające o siedmiu madziarskich plemionach, które dały poczatek narodowi
Przejazd do dzielnicy Peszt, leżącej na lewym brzegu Dunaju.
Czas wolny na odpoczynek, lunch lub kawę i zakup węgierskich specjałów na deptaku Vaci i w znajdującej się przy jego
końcu wspaniałej zabytkowej Hali Targowej.
Ciąg dalszy zwiedzania Budapesztu:
• Parlament - wspaniała siedziba węgierskiego rządu, najbardziej charakterystyczna budowla budapesztańska
• Bazylika św. Stefana - główna świątynia z najcenniejszą relikwią kraju - prawicą pierwszego króla Węgier
Przejazd na obiadokolację z programem folklorystycznym w tradycyjnej węgierskiej csardzie. Powrót do hotelu.
3 DZIEŃ – niedziela 29.07.2018
Śniadanie. Przejazd do centrum. Ciąg dalszy zwiedzania Pesztu:
• Pomnik Millenium zbudowany z okazji tysiąclecia państwa i Plac Bohaterów
• Kompleks zamkowy Vajdahunyad , Termy Szechenyi
Przejazd na teren toru wyścigowego – wyścig finałowy Grand Prix Węgier Formuły 1 i imprezy towarzyszące (w godz.
12:30-17:00).Po zakończeniu wyścigów i ceremonii nagradzania zwycięzców przejazd na obiadokolację do hotelu.
Późnym wieczorem nastrojowy rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 DZIEŃ – poniedziałek 30.07.2018
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd Zakolem Dunaju:
• Szentendre - miasteczko malarzy węgierskich i cyganerii; spacer wąskimi uliczkami o urokliwej zabudowie
• Esztergom – miasteczko szczycące się największą bazyliką na Węgrzech.
Wyjazd do Polski; przewidywany powrót do Poznania około godz. 23:00. CENA: 1190 zł (kalkulacja dla grupy 30-os.)
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu ***, pokoje 2-osobowe z łazienkami
• wyżywienie: 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja, w tym jedna obiadokolacja w csardzie węgierskiej przy muzyce, z
degustacją typowych węgierskich dań oraz wina
• opieka pilota – przewodnika na całej trasie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
DODATKOWE INFORMACJE:
• Dodatkowo płatne wstępy w Budapeszcie : Kościół Macieja, bazylika, parlament, lokalny przewodnik, zestawy
słuchawkowe - ok. 30 euro
• Rejs statkiem po Dunaju – 13 EUR.
• koszt biletów na zawody Grand Prix Węgier Formuły 1:
Trybuna Srebrna nr 3 – 149 euro /cena promocyjna do 31.12.2017/
Trybuna Brązowa nr 1 i 2 – 75 euro /cena promocyjna do 31.12.2017/
Miejsca stojące – 65 euro /cena promocyjna do 31.12.2017/ - niedziela
Miejsca siedzące na trybunach sprzedawane są tylko na całe wydarzenie; nie ma możliwości zakupu biletów na
trybunach tylko na wydarzenia w niedzielę.

