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BUDAPESZT, nazywany często Perłą Dunaju, uważany jest za jedną z najpiękniejszych europejskich stolic. Łączy w sobie niezwykłe piękno 
nowoczesnej zachodniej metropolii z duchem historii dawnego imperium Habsburgów; zachwyca malowniczym położeniem i bogactwem 
swych zabytków; kusi niezwykłą wielkomiejską atmosferą przeplatającą się z dyskretnym urokiem spokoju prowincji. Błękitna wstęga Dunaju 
dzieli metropolię na dwie części: górzystą Budę i równinny Peszt. Zielona Buda wabi źródłami termalnymi i łaźniami, pamiętającymi czasy 
panowania tureckiego. Peszt jest pełen secesyjnych budowli i eklektycznych kamieniczek, jakich nie powstydziłby się Paryż czy Wiedeń. 
Wszędzie zaś dostrzec można ślady Imperium Rzymskiego. To także miasto, którego piękno można odkrywać nawet nocą.                           
Udane zakupy, pikantne potrawy, wspaniałe wina i węgierska gościnność sprawią, że będzie to niezapomniany pobyt. Zapraszamy na wyjazd 
pełen budapesztańskiego czaru!!! 
 

   
 
DZIEŃ 1: 

Zbiórka uczestników wycieczki na parkingu o wyznaczonej godzinie.  Przejazd w kierunku Węgier. Przyjazd do malowniczego 
SZENTENDRE – miasta św. Andrzeja – ta architektoniczna i krajobrazowa perełka nazywana jest „miastem Serbów” i „miastem baroku”, 
„miastem malarzy”, „miastem 7 wież”.  Warto spędzić tu choć kilka chwil pośród barokowych i późno-rokokowych (styl zopf) domków, 
spacerując wyłożonymi kostką uliczkami, wąskimi zaułkami czy krzywymi kamiennymi schodami. Osobliwością kulinarną tego miasteczka jest 
Langos –chrupiący węgierski specjał z ciasta drożdżowo-ziemniaczanego, smażonym w głębokim tłuszczu. W Muzeum Węgierskich Win 
będziemy mogli zapoznać się z charakterystycznymi elementami win 22 regionów winiarskich i zwiedzanie połączyć z degustacją win słynnych 
piwnic, jak i  wina mniejszych, jeszcze mało znanych piwniczek (degustacja 5 rodzajów win +  3 rodzajów palinki + przekąski. Pálinka –          
to  tradycyjna węgierska  owocowa o specyficznym posmaku, zależnym od składu. Produkowana z owoców śliwy, gruszy, jabłoni, moreli, 
czereśni oraz morwy. Zawartość alkoholu waha się od ok. 40% do nawet 70%, w zależności od tego, czy była destylowana raz lub dwa razy. 
Dobrą pálinkę można poznać po bąbelkach powietrza i piance po wstrząśnięciu butelką. Pálinkę pije się z kieliszków o zwężonym zakończeniu, 
ażeby – podobnie jak przy winie – móc wyczuć specyficzny aromat, zgodnie z zasadą, że najpierw następuje degustacja wzrokowa, następnie 
węchowa, a na końcu smakowa). Degustacja prowadzona przez profesjonalnego Sommoliera. Po degustacji będzie na Państwa czekać kolacja.  
Po kolacji przejazd do hotelu w Budapeszcie, zakwaterowanie.  Nocleg. 

   
 



DZIEŃ 2: 

Po śniadaniu przejazd do centrum BUDAPESZTU - przejdziemy na ulicę Vaci, która jest sercem śródmiejskiego centrum i jedną z najstarszych 
ulic miasta z zabytkową zabudową oraz licznymi sklepami jubilerskimi, butikami i wieloma sklepami znanych marek. Można tu także znaleźć 
sklepy z najlepszymi winami węgierskimi, a przy Párizsiutca słynne marcepany i wyśmienite lody. Wizyta w jednej z najstarszych, krytych hal 
targowych z 1870 roku.  W budynku setki straganów uginają się pod mięsem, salami i warzywami. A na piętrze można znaleźć sklepy z 
pamiątkami oferujące tradycyjne węgierskie produkty (możliwość zakupu regionalnych specjałów). Zwiedzimy Bazylikę św. Stefana. W 
Bazylice przechowywana jest najważniejsza relikwia kraju – prawica pierwszego króla Węgier, Parlament , spacer do placu Vörösmarty.  Plac 
Millenium, który został wybudowany z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego. Zobaczymy również Zamek Vajdahunyad - kompleks 
budynków o różnych stylach architektonicznych. Obiad w restauracji w centrum miasta. Po obiedzie czas wolny w centrum. Powrót do hotelu, po 
krótkim odpoczynku przejazd na kolację do Domu Wina. Kolacja serwowana z degustacją 3 win. Po kolacji powrót do hotelu.   

 
 
 
 

 
DZIEŃ 3: 

Po śniadaniu  przejazd w okolice Budapesztu, gdzie grupa zostanie przywitana palinką oraz tradycyjnymi pogaczami. Program pobytu zawiera 
40 minutowy pokaz konny podczas którego uczestnicy zobaczą jak doskonale Madziarzy współpracują z końmi począwszy od 
średniowiecznych wojowników walczących konno, poprzez węgierskich pasterzy konnych - Czikosów, do czasów współczesnych – ujeżdżania 
artystycznego i powożenia bryczkami sportowymi. Całość okraszona scenkami rodzajowymi z dużą dawką humoru, konkursami Czikoszów z 
udziałem ochotników z publiczności. Po zakończeniu pokazu czekać będzie na Państwa 3 daniowy serwowany obiad z winem, przy 
akompaniamencie muzyki.  

 

W godzinach popołudniowych powrót do BUDAPESZTU – w dniu dzisiejszym zwiedzanie rozpoczniemy od Wzgórza Zamkowego 
położonego po budańskiej stronie miasta. Zobaczymy Zamek Królewski, który przez 700 lat był siedzibą węgierskich królów. Przejdziemy do 
Kościoła Macieja - miejsca koronacji i ślubów królewskich. Świątynia była wielokrotnie niszczona, lecz pod koniec XIX wieku odbudowano ją 
w stylu neogotyckim. Natomiast z Baszty Rybackiej, budowli z siedmioma neoromańskimi wieżami, będziemy mogli podziwiać panoramę 
miasta. Przejazd na Górę Gellerta wznoszącą się 130 metrów nad płynącym poniżej Dunajem. W programie najczęściej odwiedzany punkt 
widokowy, Cytadela wzniesiona przez Habsburgów w celu poskromienia nieposłusznych mieszkańców Pesztu i Statua Wolności - dar Armii 
Czerwonej dla Węgrów. Powrót do hotelu. Po krótkim odpoczynku przejazd do czardy w centrum miasta na kolację folklorystyczną przy 
porywającej muzyce cygańskiej. Kolacja typu bufet (około 30 dań) z napojami bez limitu (szampan, wino, piwo, kawa, soki). Czeka na Państwa 
wspaniała zabawa, a także uczta dla podniebienia. Powrót do hotelu, nocleg.  
 

 
 

Po kolacji i świetnej zabawie powrót hotelu na nocleg. 
 
DZIEŃ 4: 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do malowniczej miejscowości BAŃSKIEJ BYSTRZYCY – należącej do najpiękniej 
położonych miast na Słowacji, stąd powiedzenie: „Za życia w Bystrzycy – po śmierci w niebie“. Do najcenniejszych zabytków należą obszar 
miejskiego zamku (Barbakan), plac z kościołami Panny Marii i św. Krzyża, stary ratusz, dom Matejovy, pozostałości miejskich murów. Sercem 
miasta jest długi plac (rynek) im. Narodowego Powstania Słowackiego ze słupem Mariańskim i krzywą wieżą zegarową. Plac okalają domy 
mieszczańskie, z których najcenniejszy to kamienica Beniczkiego i Thurzów. Po spacerze kontynuowanie podróży do Polaki. W trakcie 
przejazdu postój na obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki 
 
 


