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STOLICE NADDUNAJSKIE 
WIEDEŃ - BRATYSŁAWA - BUDAPESZT 
Termin: 05-09.06.2019                                                                                             5 dni  
PROGRAM WYCIECZKI:  
Dzień 1 - Środa - 05.06.2019 
Zbiórka uczestników na lotnisku w Gdańsku (meetingpoint) o godz. 11.00. Check in i wylot liniami Wizzair.  
O godz. 14.15 przylot na lotnisko w Wiedniu. Przejazd autokarem do Budapesztu – zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 2 - Czwartek - 06.06.2019 
Po śniadaniu zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.: wzgórze Gellerta, skąd zobaczymy przepiękną panoramę 
Budy i Pesztu. Na wzgórzu zamkowym zwiedzimy katedrę NMP, Basztę Rybacką. Następnie udamy się na spacer 
ulicami Starego Miasta, Pałac Królewski, Plac Bohaterów, Opera Budapesztańska, bazylika św. Stefana. Po południu 
czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 3 - Piątek - 07.06.2019 
Śniadanie, wykwaterowanie. Rano żegnamy Budapeszt i udajemy się na Słowację do miejscowości Svety Jur  
do winnicy na degustację win i lokalnych produktów trwającą ok. 3 godzin. Przejazd do Bratysławy, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
Dzień 4 - Sobota - 08.06.2019 
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i całodzienne zwiedzanie stolicy Słowacji - Bratysławy m.in.: Stare 
Miasto, Rynek z Ratuszem, Pałac Prymasowski, katedra, Zamek Bratysławski. Po południu czas wolny. Powrót  
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 5 - Niedziela - 09.06.2019 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia - największej metropolii nad Dunajem. Zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem, m.in.: pałac Schonbrunn - letnia rezydencja cesarzowej Sisi, kościółek św. Józefa - kaplica króla 
Jana III Sobieskiego oraz panorama Wiednia. Następnie spacer po Starym Mieście, katedra św. Szczepana, przejście 
ulicami Graben i Kartner, najbardziej eleganckimi pasażami miasta, Kościół Augustianów z kryptą serc 
Habsburgów, Park Miejski z pomnikiem Jana Straussa, Opera, Parlament, Ratusz. Po południu czas wolny.  
O godz. 20.00 przejazd na lotnisko. Check in. O godz. 21.30 wylot do Gdańska. Zakończenie wycieczki na lotnisku  
w Gdańsku ok. godz. 22.45. 
 

Cena: 2200 zł 
Cena obejmuje: 
- Przelot liniami lotniczymi Wizzair: Gdańsk – Wiedeń – Gdańsk ( bagaż podręczny do 10kg, 20cm x 30cm x 40cm) 
- Komfortowy autokar **** (odstępy miedzy siedzeniami min. 87cm) 
- Noclegi w hotelach w pok. 2 os. (Bratysława hotel Premium****, Budapeszt hotel*** Benczur) 
- Wyżywienie (4 x śniadanie i 3 x obiadokolacja) 
- Degustacja lokalnych produktów w winnicy w formie obiadu 
- Ubezpieczenie NNW, BP, KL (bez ubezpieczenia od chorób przewlekłych) 
Cena nie obejmuje: 
- kosztów realizacji programu (bilety wstępu, usługi lokalnych przewodników, system Tour Guide, parkingi) - ok. 
70 euro - płatne obligatoryjnie na miejscu, nie podlega rozliczeniu 
- napoi do posiłków 
 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 440zł 
 

Dopłata do bagażu w samolocie (w obie strony): 
• ok. 100 zł - "duży" bagaż podręczny do 10 kg (wymiary: 55cm x 40cm x 23cm) 
• ok. 270 zł - bagaż rejestrowany do 20 kg (wymiary: 149cm x 119cm x 171cm) 
 

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: 
• 35 zł - ubezpieczenia Kosztów Leczenia z chorobami przewlekłymi 
• ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wycieczki (powody rezygnacji są ściśle określone przez ubezpieczyciela): 
- 60 zł dla osób w pokoju dwuosobowym (120 zł z chorobami przewlekłymi) 
- 70 zł dla osób w pokoju jednoosobowym (140 zł z chorobami przewlekłymi) 
Uwaga: Limit bagażowy w autokarze – bagaż podstawowy 15kg/os. + bagaż podręczny 5kg/os.  


