
                                                                  „PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…”                                                                                                      

          BUDAPESZT – BASENY TERMALNE SZECHENYI 
  ESZTERGOM – SZENTENDRE -  BUDAPESZT:  

  REJS STATKIEM,  BASENY TERMALNE SZECHENYI 

  04.10 – 06.10.2021 

1 dzień 

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 06:30. Przejazd przez Słowację na Węgry do miejscowości 
ESZTERGOM - zwiedzanie monumentalnej, największej na Węgrzech Bazyliki (piątej  
co do wielkości na świecie) wzniesionej w latach 1822-1856r. Następnie przejazd do 
miejscowości SZENTENDRE – spacer po centrum, krótkie zwiedzanie: Kościół św. Piotra 
i Pawła, Katedra Serbska, Muzeum Marcepanu. Wieczorem przyjazd do Budapesztu. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,  nocleg.  
 

2 dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie BUDAPESZTU: Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, Kościół 
Macieja, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski. Przejazd na Plac Bohaterów, Park 
Vorasliget i Zamek Vajdahunyad. BASENY SZECHENYI – około 3-4 godzinny pobyt  
i kąpiele w największym w Europie kompleksie basenów i term (dla osób które nie są 
zainteresowane kąpielami  w termach – czas wolny). Obiadokolacja w restauracji.  
Na zakończenie dnia przejazd na nabrzeże i wieczorny rejs statkiem po Dunaju. Powrót 
do hotelu,  nocleg. 
 

3 dzień 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie BUDAPESZTU rozpoczniemy 
od budynku Parlamentu, Węgierska Akademia Nauk, Katedra św. Stefana, spacer przez Plac Vorosmarty  
na największy reprezentacyjny deptak miasta – Vaci Utca. Czas wolny na kawę. W godzinach południowych 
przejazd przez zabytkowe mosty na wzgórze Gellerta: Cytadela i panorama Budapesztu. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski, w trakcie podróży postój na Słowacji na posiłek (płatny we własnym zakresie). Planowany 
powrót do Krakowa około godz. 21:00 - 21:30. 
 

Cena podstawowa:   800,00 zł/osoba  Cena senior 60+:   760,00 zł/osoba 
 

ŚWIADCZENIA W CENIE: 

▪ przejazd  autokarem klasy lux (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
▪ opłaty drogowe i parkingowe 
▪ 2 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie, pokoje 2 osobowe  z łazienkami. 
▪ 2 śniadania - bufet,  
▪ 2 obiadokolacje: dwa dania + woda 
▪ opieka pilota, 
▪ ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15.000 EUR, bagażu do 200 EUR, 
▪ podatek VAT  
 

WAŻNE INFORMACJE: 

▪ Dopłata do pokoju 1- osobowego:  + 200,00 zł.   
▪ DOPŁATY: bilety wstępu (Bazylika, Muzeum Marcepanu, Kościół św. Macieja, Kościół św. Stefana) ok 4000 HUF.  

Baseny Szechenyi: od 3500 HUF, rejs statkiem, słuchawki Tour–Guide, przewodnicy lokalni: ok. 20 Euro.            
Ceny biletów i pozostałych opłat mogą ulec zmianie. 

▪ Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
▪ Cena nie zwiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
 

BASENY SZECHENYI - proszę zabrać: duży ręcznik, klapki i czepek kąpielowy. W kompleksie jest 15 naturalnie 
ogrzewanych basenów oraz 10 saun. Baseny składają się z trzech stref: przebieralni, basenów na zewnątrz  
i basenów pod dachem i saun. Woda w basenach jest podgrzewana od kilkunastu do prawie 50 stopni.  
W szatni można skorzystać z wyciskarki do mokrych ubrań i bezpłatnych woreczków na mokry strój kąpielowy 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.  31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32 
Tel 12/ 632-01-50     www.arionsenior.pl      e-mail: arion@arion.pl     Zapraszamy:  Pn – Pt godz. 09:30 – 17:30 

 
 


