
 

Ramowy program 2 – dniowej wycieczki 

BUDAPESZT - EGER 

Ilość osób:40 

I DZIEŃ  

- Wyjazd w godzinach porannych z ustalonego miejsca, 

- przejazd do Budapesztu, spotkanie z przewodnikiem miejskim, 

- zwiedzanie stolicy Węgier: 

• Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia (nazywany też 

Placem Milenijnym lub Placem Tysiąclecia). Jest to jeden z 

największych i najważniejszych placów w Budapeszcie. 

Najważniejszym obiektem na Placu jest Pomnik 

Tysiąclecia, którego budowę rozpoczęto w 1896 r. – 

ukazuje on w symboliczny sposób 1000 lat dziejów 

państwa i narodu węgierskiego. 

• Zamek Vajdahunyad – rozmaite wieże i wieżyczki nadają mu bajkowy charakter. Zamek z dykty i gipsu 

wzniesiono po raz pierwszy z okazji wystawy milenijnej w 1896 r. 

• Katedra Św. Stefana (zwiedzanie wnętrza) – przechowywana jest tam najbardziej czczona relikwia 

Węgier – zmumifikowana prawa dłoń króla Stefana. 

• przejazd Aleją Andrassy pod Parlament – Parlament  jest jednym z największych gmachów 

parlamentów narodowych na świecie. W budynku jest przechowywany największy skarb narodu 

węgierskiego – korona Św. Stefana oraz insygnia królewskie. 

• Wzgórze Zamkowe – z Placem Św. Trójcy, kościołem Macieja (miejsce koronacji i ślubów 

królewskich), Basztą Rybacką, pomnikiem Św. Stefana i Cytadelą. 

• Zamek Królewski – z widokiem na Peszt i Czepel. 

• Góra Gellerta –Swoją nazwę zawdzięcza biskupowi Gellertowi, który na tym wzgórzu został 

zamordowany przez pogan. 

- wieczorny rejs statkiem po Dunaju, 

- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

II DZIEŃ 

- Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 

- przejazd do Egeru, 



- spacer po miasteczku, w trakcie którego zobaczymy: 

Plac Istvana Dobo, Minaret Turecki, barokowy 

kościół Minorytów, Zamek Egri Var z XIII w., 

Eklektyczny Ratusz Miejski.  

- Powrót do Polski w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

Orientacyjny koszt przy grupie 40 osób ok.  490,00 zł/os 

Orientacyjny koszt obejmuje: transport, opłaty drogowe, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL, 

usługę pilota, usługę przewodnika po Budapeszcie,1  nocleg 1 śniadanie 1 obiadokolacja, bilety wstępu do: 

Katedry Św. Stefana,  rejs statkiem po Dunaju. 

Ceny uwzględnione w kalkulacji są zgodne z cennikami na chwilę obecną – w przyszłym roku mogą ulec 

zmianie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 

Zdjęcia: Pixbay 


