
Budapeszt – Perła Dunaju

Program 4 dniowy autokarem

Wzgórze Zamkowe, Zamek Królewski, Baszty Rybackie, Wzgórze Gellerta, Parlament, 

Plac Bohaterów, Oceanarium – Tropicarium, Park Wodny Aquaworld

Zakwaterowanie
3 noclegi w hostelu w centrum Budapesztu lub w hotelu **/***. Pokoje z łazienkami. 

Wyżywienie
3 śniadania kontynentalne oraz 3 obiadokolacje. 



Program wycieczki

Dzień 1
Zbiórka i  wyjazd grupy w godzinach rannych.  Dojazd do Budapesztu.  Zakwaterowanie.  Obiadokolacja.
Wieczorny spacer nad Dunajem.

Dzień 2
śniadanie. Wizyta w Oceanarium-Tropicarium - jedyny tego rodzaju obiekt, gdzie każdy zwiedzający ma
możliwość zapoznania  się  z  dziką przyrodą lasów amazońskich oraz wspaniałą  podwodną florą  i  fauną
zbiorników słodko  i  słonowodnych.  Szaleństwa  w  Parku  Wodnym Aquaworld,  jednym z największych,
krytych  parków  wodnych  w Europie.  Wśród  atrakcji  Aquaword  można  przemierzyć  tropikalne  ruiny
świątyni  Angkor,  skorzystać  z licznych,  bo  aż  11  różnych  zjeżdżalni,  zmierzyć  się  z deską  surfingową,
spróbować nurkowania czy też chodzenia w piłce po wodzie. 
Obiadokolacja.  Nocleg.

Dzień 3
Śniadanie.  Zwiedzanie Budapesztu – zobaczymy z zewnątrz między innymi  Wzgórze Zamkowe, Zamek
Królewski, Baszty Rybackie, Wzgórze Gellerta, Parlament, Plac Bohaterów, Most Łańcuchowy, kościół św.
Macieja, a także wybierzemy się na słynny, handlowy i klimatyczny deptak czyli ulicę Vaci.
Będzie na nas czekał rejs statkiem po Dunaju, w czasie którego będziemy podziwiali malowniczą panoramę
Budapesztu. Obiadokolacje. Nocleg

Dzień 4
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Polski. Powrót  w godzinach wieczornych.

Uwaga:  Kolejność  zwiedzania  jest  przykładowa  i  może  ulec  zmianie.  Pilot/przedstawiciel  biura  nie
oprowadza po obiektach muzealnych, parkach rozrywki ani aquaparkach.



Cena  zawiera: przejazd  komfortowym  autokarem,  3  noclegi,  3  śniadania,  3  obiadokolacje,  realizację
programu,  w  tym  bilety  na  atrakcje  zawarte  w  programie:  rejs  po  Dunaju,  wstęp  do  Oceanarium  -
Tropicarium,  bilet  do  Aquaworldu,  usługi  przewodnickie  po  Budapeszcie,  opiekę  pilota/przedstawiciela
biura, ubezpieczenie (KL 10 000 euro, NNW 15 000 PLN, bagaż 1000 PLN), podatek VAT, autostrady i
parkingi, obowiązkową składkę na TFG.

Ogólne warunki ubezpieczenia podane są na stronie:             

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf     

Cena nie zawiera: wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie, dodatkowych posiłków,
napoi do obiadokolacji oraz wydatków własnych.

Informacje dodatkowe:

 Koszt  wycieczki  kalkulowany jest  indywidualnie,  w  zależności  od  wielkości  grupy,  wybranego
programu i opcji.

 Oferta  jest  przykładowa  i  istnieje  możliwość  jej  modyfikacji,  wtedy  cena  odpowiednio  ulega
zmianie.  Przykładowo,  za  dopłatą,  istnieje  możliwość  włączenia  do  programu  wycieczki  do
Szentendre, czyli miasteczka artystów, wejście do term, jaskini Pál-völgy, zoo. 

 Do programu wycieczki mogą być dołączone również dodatkowe noclegi czy posiłki, za dopłatą.

 W zależności od terminu i dostępności miejsc istnieje możliwość włączenia do programu wejście do
Parlamentu  (za  dopłatą  i  przy  odpowiednio  wczesnej  informacji  o  zainteresowaniu  grupy taką
możliwością).

 Istnieje  możliwość wykupienia  ubezpieczenia  na  wypadek rezygnacji. Ubezpieczenie  jest  ważne
przy udokumentowanej chorobie lub innego zajścia nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczenie  to  może  być  wykupione  u  Organizatora  jako  agenta  lub  w  innym  TU.  Istnieje
możliwość wykupienia bezpośrednio w Biurze SALUT. Składka płatna jest jednorazowo w złotych
polskich  w  dniu  zawarcia  umowy ubezpieczenia.  Ogólne  warunki  ubezpieczenia  podane  są  na
stronie:
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf

 Każdy uczestnik zobligowany jest  do  posiadania  przy sobie  ważnej  legitymacji  oraz  ważnego i
odpowiedniego  dokumentu  tożsamości,  który  uprawnia  go  do  przekroczenia  granicy  z  danym
państwem (odpowiednio paszport lub dowód osobisty). Dokument musi być ważny min. 30 dni od
daty  zakończenia  imprezy.  Szczegółowe  informacje  dostępne  są  na  stronie  Ministerstwa  Spraw
Zagranicznych www.polakzagranica.msz.gov.pl

 Każdy  z  uczestników  powienien  posiadać  również  ważną  Europejską  Kartę  Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ).

 Zabronione są wszelkie przedmioty ostre (scyzoryki, noże, nożyczki), alkohol oraz wszelkie środki
odurzające. 

Dane Biura:

Salut, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawatel. (22) 614 33 02, e-mail: info@salutvoyages.pl

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf
http://www.polakzagranica.msz.gov.pl/
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf


Biuro  Podróży  Salut   -  wpis  do  Rejestru  Organizatorów  Turystyki  prowadzony  przez  Marszałka
Województwa Mazowieckiego pod numerem 910 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i
w krajach europejskich.
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna SIGNAL IDUNA o numerze M 209830.

Kontakt:

Aneta Prokopińska-Aubossu, tel. 512 45 40 40
Wilfried Aubossu, te. 663 764 362

nr konta w złotych:

VW Bank:  nr 82 2130 0004 2001 0579 5885 0001

nr konta w euro:

Mbank: nr PL06 1140 2004 0000 3012 0270 8105

BIC: BREXPLPWMBK


