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Praga - Wiedeń - Budapeszt
Praga - Wiedeń - Bratysława - Budapeszt - Wyszehrad

RAMOWY PROGRAM
1 dzień:
6.00 - zbiórka uczestników i wyjazd do Kudowy Zdrój. Po drodze obiad. Przyjazd do hotelu w
Kudowie Zdrój. Spacer po kolacji z pilotem Kudowy Zdrój - słynnego polskiego uzdrowiska (park
zdrojowy, pijalnia wód, zabytkowe budynki uzdrowiskowe). Ok. 19.00 - obiadokolacja przy kieliszku
wina. Nocleg.
2 dzień:
8.00 - wyjazd do Pragi.
12.00 - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Pragi, m.in.: Hradczany – dzielnica królewska:
Zamek Praski, katedra św. Wita, złota uliczka. Następnie dzielnica Mala Strana z kościołem św.
Mikołaja, pałacem Liechtensteinów, Most Karola. Czas wolny na zakup pamiątek i kawę na Rynku
Starego Miasta z pomnikiem Jana Husa, kościół Tyński, Ratusz Staromiejski z zegarem „Orloj”. Czas
wolny na spacer i zakupy na Rynku Starego Miasta.
17.00 - rejs statkiem po Wełtawie z kolacją na pokładzie.
20.00 - przejazd do hotelu, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych. Nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Wiednia.
12.00 – przyjazd do Schoonbrun w Wiedniu – zwiedzanie ogrodów pałacowych.
13.00 - spotkanie z przewodnikiem wiedeńskim, w programie zwiedzanie komnat Schonnbrun rezydencji letniej Marii Teresy i Franciszka Józefa, objazd ulicami Wiednia autokarem, Belweder, dom
Hundertwassera, zwiedzanie spacerkiem centrum Wiednia w obrębie Ringu: Hofburg Stare Miasto,
Parlament, Plac Marii Teresy, Opera, Ratusz, katedra św. Stefana, Stadtpark z pomnikiem Straussa.
15.00-17.00 - czas wolny przy katedrze św. Stefana na kawę i zakupy.
Wyjazd autokarem na nocleg w okolicach Bratysławy. Obiadokolacja i nocleg.
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4 dzień:
09.oo – po śniadaniu wyjazd do Bratysławy i spacer po stolicy Słowacji, w programie: Parlament
z panoramą Bratysławy - przejście dookoła wzgórza, czyli Zamek Królewski i wzgórze zamkowe.
Zejście piesze na Stare Miasto: Kontrkatedra Św. Marcina, Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac
komory austro-węgierskiej, Brama Michalska, Plac Główny, Ratusz, Kościół Franciszkański, Kościół
Jezuitki, Pałac Arcybiskupa, Teatr Narodowy, Plac Hviezdoslava, Deptak przy Dunaju. Po zwiedzaniu
przejazd do Budapesztu na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem, w programie: Parlament, Wzgórze Gellerta z
Pomnikiem Wyzwolenia, Baszty Rybackie i kościół Macieja, Plac bohaterów z Pomnikiem Millenium,
Vaci Utca handlowa ulica miasta. Czas na samodzielny spacer, kawę i zakupy w centrum miasta.
Powrót do hotelu na obiadokolację w tradycyjna kuchnia węgierską przy kieliszku tokaju. Nocleg.
6 dzień:
Po śniadaniu, wyjazd w drogę powrotną do domu. Po drodze robimy wycieczka malowniczą trasą
Zakola Dunaju" - ze zwiedzaniem Wysehradu, słynnego zamku nad Dunajem a następnie do
Esztergom - węgierskiego Gniezna z zabytkową bazyliką. Jazda do Polski. Przerwa na ciepły posiłek.
Planowany powrót do Malborka w godzinach nocnych.

Cena 1800 zł - przy grupie 44 osób
Cena obejmuje:
- przejazd komfortowym autokarem
- 5 noclegów w pok. 2 -3 osobowych,- 5 śniadań 4 obiadokolacje, dwa obiady w Polsce, jedna kolacja na statku
- opieka pilota na całej trasie
- przewodników miejscowych
- opłaty za autostrady, parkingi, opłaty za wjazdy do centrów miast.
- podatek vat, opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- ubezpieczenie TU iR AXA (KL, NNW i BP)
- rejs statkiem po Wełtawie
Cena nie obejmuje:
Biletów wstępu do obiektów zwiedzanych ok. 100 euro
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie!
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