
                                                                                                                                                     ” PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…”                                 

                                           BUDAPESZT – BASENY TERMALNE SZECHENYI - PANNONHALMA 
 

21.04 – 23.04.2022    //    06.10 – 08.10.2022 
1 dzień 

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 07:30.  Przejazd na Słowację do wybudowanego na 
sposób „orlego gniazda” na skale nad rzeką Orawa ORAWSKIEGO ZAMKU  
i zwiedzanie jednej z największych atrakcji północnej Słowacji. Następnie 
przejazd na Węgry do BUDAPESZTU. Wieczorny city–tour (objazd autokarem 
centrum miasta) i obiadokolacja. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
2 dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Węgier rozpoczniemy od Wzgórza Zamkowego  gdzie zobaczymy Zamek 
Królewski, Kościół św. Macieja i Baszty Rybackie z których rozciąga się widok na wschodnią część miasta - 
Peszt. Następnie przejazd przez Placu Bohaterów do parku Vorasliget gdzie znajdują się znane BASENY 
SZECHENYI: około 4 -  godzinny pobyt i kąpiele w największym w Europie kompleksie basenów i term (dla 
osób nie zainteresowanych pobytem na basenach czas wolny na zakupy). W godzinach wieczornych powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.   
3 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości PANNONHALMA gdzie zwiedzimy Opactwo 
Benedyktynów (lista UNESCO), będące najstarszym obiektem sakralnym na Węgrzech. Jego początki 
datowane są na 996 rok kiedy to książę Gejza sprowadził na Węgry benedyktynów z Czech i ofiarował im 
teren na jakim znajduje się dzisiejszy klasztor. Ze względu na ważną rolę jaką odegrało w historii kraju 
Opactwo jest czasem nazywane „węgierskim Gnieznem”. Do dóbr klasztoru należy również duża winnica  
i wytwórnia win opierająca się na tradycjach z czasów rzymskich. Na zakończenie wizyty w Opactwie 
odwiedzimy winnice gdzie będzie możliwość degustacji i zakupu różnych destylatów oraz produktów 
ziołowych wytwarzanych przez zakonników. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. 
Przejazd przez Słowację do Polski. Planowany przyjazd do Krakowa około godz. 20:00 - 20:30.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BASENY SZECHENYI składają się z trzech stref: przebieralni, basenów na zewnątrz i basenów pod dachem. 
W kompleksie jest 15 naturalnie ogrzewanych basenów i 10 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.  Na baseny proszę zabrać: duży ręcznik, klapki i czepek kąpielowy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Cena podstawowa:  790,00 zł/osoba                        Cena senior 60+:    720,00 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, 
▪ opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
▪ opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
▪ podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

▪ dopłata do pokoju 1-osobowego + 180 zł, 
▪ DODATKO PŁATNE: słuchawki 5 €, bilety wstępu: Zamek Orawski 5€, Baszty Rybackie 1000 HUF, Kościół 
     Macieja 1000 HUF, Baseny Szechenyi 5900 HUF, Opactwo 2500 HUF + degustacja trzech win 3000 HUF. 
     RAZEM ok 10 €, ok 13.500 HUF (1000 HUF= ok 13,50 zł).                           /CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE/. 
▪ cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
▪ kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
 
 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR  Sp. z o.o.  31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32 / I piętro 
tel. 12/ 632 01 50    www.arionsenior.pl    e-mail:  arion@arion.pl      Zapraszamy:   Pn – Pt  godz. 9:30 – 17:30 

 


