
WYCIECZKA
BUDAPESZT – SAROSPATAK

Budapeszt – gdy ogl da si  od strony nabrze a
lub z bastionów wzgórza Zamkowego, staje si  jasne,
dlaczego miasto by o okre lane
mianem „Per y Dunaju”.
Wspaniale wygl daj  jego pot ne
budowle i majestatyczne mosty,
szczególnie wtedy, gdy o wietlaj
je reflektory lub kaskady
fajerwerków wystrzeliwanych w
Dzie w. Stefana ze Wzgórza Gellerta.

Tokaj to niew tpliwie najbardziej
znane wino w gierskie w Polsce i to
ju  od XVI, XVII wieku. Region win
tokajskich le y u stóp malowniczych
wzgórz Zemplen, w dolinie rzeki 
Bodrog, dop ywu Cisy. Tokaj, 
miasteczko daj ce nazw  regionowi,
le y u stóp 515 metrowej,
charakterystycznej dla turysty góry
Tokaj. S ynne, likierowe wino nazwane przez Voltaire'a królem win 
i winem królów, opiewali i Cromwell, i Erazm z Rotterdamu, Piotr
Wielki i Anatol France. Mefisto Fau cie proponuje swym go ciom
wino z Tokaju.
Mi e miasteczko na brzegu mi ej ma ej rzeki – to Sárospatak.
Historia tego miasteczka zaczyna a si  w erze Árpádów, którzy
panowali wtedy, gdy w Polsce panowa a dynastia Lechów. Niestety
zabytków  z tej ery nie mamy, jedynie ruin  rotundy obok ko cio a.
W zamku mo emy obejrze  wi cej periodów architektury, który
budowa  si  od XIV. do XIX. wieku. Jest to ca a podró  przez
wieki. Zamek nazywa si  Rákóczi, od Ferenca Rákoczego, który
przyja ni  si z Polakami, i po upadku rewolucji (1711r.) uciek  si
do Gda ska, gdzie by  goszczony przez arystokracj  polsk .
Najwi ksz  atrakcj  Sárospatak s baseny termalne. Woda w 
basenach dobrze wp ywa na stawy, oraz schorzenia kobiece. Po
k pieli i zobaczeniu miasta trzeba my le  o o dku. W Sárospatak
du o restauracji oferuje najsmaczniejsze w gierskie potrawy a w
piwnicach obok miasta mo na posmakowa  wino, s ynny Tokaji,
który w Polsce równie  cieszy si  popularno ci . Mamy nadziej , e
pij c wina mo na da  sprawiedliwo  staremu porzekad u: Polak
Wegi r dwa bratanki, i szabli i szklanki. 

TERMIN: 28.04. – 01.05.2012 
Cena; 795z .
W cen  wkalkulowano:

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu ***
w Budapeszcie, pokoje 2,3, – osobowe z azienk ,
 1 nocleg w Sarospatak
Wy ywienie: 3 niadania,  3 obiadokolacje,
Przejazd autokarem zachodnim lub busem
Ubezpieczenie NNW i KL 
Opiek pilota w czasie trwania imprezy
Przewodnika – 2 dni po Budapeszcie, 1 dzie
po Sarospatak;

Bilety wst pów do zwiedzanych obiektów i Piwnice
Rakoczego.

RAMOWY PROGRAM: 

1 dzie  – Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach przed

po udniowych. Przejazd przez S owacj  do Budapesztu.

Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Wyjazd na Wzgórze

Gellerta Nocleg.

2 dzie – niadanie. Zwiedzanie najbardziej historycznych 

miejsc. Wyjazd na wzgórze Zamkowe; zwiedzanie Baszty

Rybackiej, gotyckiego ko cio a Macieja, Bramy Wiede skiej.

Obiadokolacja. Czas do 

dyspozycji uczestników. 

Spacer po mie cie. Nocleg.

3 dzie  – niadanie. Dalszy 

ci g zwiedzania Budapesztu

do godzin po udniowych;

Parlament, Plac Bohaterów, Park Miejski z Zamkiem

Vajdahunyad, W gierska

Akademia Nauk. Wyjazd do

Sarospatak: Zakwaterowanie 

i obiadokolacja. Piwnice

Rakoczego z degustacja win.

4 dzie : niadanie.

Zwiedzanie miasta: Zamek

Rakoczego. Czas do dyspozycji uczestników. Obiad.  Wyjazd 

do Polski w godzinach popo udniowych.

UW AGA! Poszczególne punkty programu mog  ulec zamianie
lub przesuni ciu z przyczyn niezale nych od organizatora.
Kalkulacja w/w imprezy przy grupie licz cej minimum 35 
osób.
* Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich 
zmian w programie.

 Z turystycznym pozdrowieniem

Organizator: Biuro Us ug Turystycznych Alma.
T umaczenia. Education. Wynajem autokarów – Busy
Ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65


