
ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem autokarów . 
39-400 Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 4 tel/fax 15 823 57 65

WIEDE
BUDAPESZT

1 DZIE
Zbiórka i wyjazd wg grafiku.  Przejazd przez Czechy. Przyjazd w
okolic Wiednia w pó nych godzinach wieczornych . Nocleg w 
hotelu.
2 DZIE   WIEDE
Zwiedzanie Wiednia – przejazd autokarem staromiejsk  obwodnic
zwan  „Ringiem”:
Muzeum Historii Naturalnej, Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy,
ko ció Wotywny. Spacer po dziedzi cu Hofburga – dawnej 
zimowej rezydencji cesarskiej. Starówka Wiede ska – przej cie
ulicami Kartnerstrasse, Graben, i Kohlmark do gotyckiej Katedry w.
Szczepana, s yn cej ze swoich kolorowych dachówek. Czas wolny 
na tradycyjn  „kaw  po wiede sku” i tort Sachera.. Nast pnie
przejazd do Belwederu, spacer ogrodami kompleksu pa acowego
oraz podziwianie panoramy Wiednia. Powrót do hotelu na nocleg.
3 DZIE   WIEDE
Zwiedzanie okolic Wiednia. Wizyta w Schonbrunn – dawnym
pa acu letnim Habsburgów: zwiedzanie komnat cesarskich i 
powozowni karet. Czas na indywidualny spacer po ogrodach. Po 
po udniu przejazd na wzgórze  Kahlenberg, sk d pot na szar a
husarii Jana III Sobieskiego rozpocz a odsiecz wiede sk . Wizyta w
ko ciele w. Józefa, w którym znajduje si  niewielkie muzeum Jana
III Sobieskiego. Ko ció  prowadzony jest przez polskich braci, a w 
300 rocznic  odsieczy wiede skiej odwiedzi  go Papie  Jan Pawe
II.
Wizyta w Grinzing – dawnej wiosce winiarzy z mo liwo ci
zamówienia obiadu w stylowej gospodzie (p atny indywidualnie)
Przejazd do Budapesztu, zakwaterowanie, nocleg w hotelu.
4 DZIE   BUDAPESZT
Zwiedzanie lewobrze nego Budapesztu zwanego Bud : Cytadela,
Pomnik Wyzwolenia, podziwianie panoramy miasta ze Wzgórze
Gelerta.  Przej cie na Wzgórze Zamkowe – spacer po dziedzi cach
Pa acu Królewskiego oraz uliczkami starówki Budy, Ko ció w.
Macieja, Baszty Rybackie. Po po udniu zwiedzanie Pesztu -
„administracyjnej” cz ci miasta: Dzielnica Ambasad, Opera – 
jeden z najpi kniejszych budynków Budapesztu, Parlament – 
wzorowany na londy skim budynku parlamentu. Wizyta na Placu
Millenium , zwiedzanie Zamku Vajdahunyad, którego sylwetka
zachwyca mnogo ci  styli architektonicznych. Rejs statkiem po 
Dunaju ze zwiedzaniem Wyspy Ma gorzaty i degustacj  lokalnego
wina. Wieczorem wyjazd z Budapesztu, przejazd przez S owacj
i  Czechy do Polski.

TERMINY:
16.05. – 20.05.2012
13.06. - 17.06.2012
06.10 – 10.10.2012
14.10 – 17.10.2012
10.11. – 13.11.2012

Cena:  890   PLN 

Cena obejmuje:
-   przejazd autokarem turystycznym

(klimatyzacja, WC, barek, DVD ),
-   3 noclegi w hotelu turystycznym **/***

pokoje 2-osobowe z azienk  i TV,
dop ata  do pokoju 1-osob.  290 PLN

-   3 niadania, 3 obiadokolacje
-   opieka pilota, który realizuje program 

turystyczny,
-   ubezpieczenie Signal Iduna ( NW, KL,

BP ) 

Dodatkowe op aty :
na koszty biletów wst pu do 
zwiedzanych obiektów oraz us ug
przewodnickich
nale y przeznaczy   ok. 80 EUR
Miasta wyjazdowe :
trasa podstawowa: Sandomierz, Stalowa
Wola, Tarnobrzeg, Rzeszów, Tarnów,
Kraków, Katowice, Gliwice, Wroc aw
Uwaga: wyjazdy antenowe realizowane s
za dop at i przy min 8 os. ch tnych.


