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oLoorelezd autoksru z GorzowaWkP'
0t;00 odiszdautokaruzMigdzylhodu'
oliOo Otliazd autokaru zPozlania do Budapesztu-'

PrzoJazd p.*" ioftftg, Czechy' Aurtrig Fa Wegry'

olc16l00 Przyiazd do Budapesztu' ^.
Zetnvrteiowanie Juotelu 3**rr. Pokoie 2 orobowo

,PrYrznicem iwc'
oblidokolacja - serwowanu Nocleg' 

.

2 DZIEIT (wtoref$.

Tainle-bufoL
Dzlefr pnzeznaczony nl progran psz9ry!"TkL

ziriedzs;iu owo"n'p$iekw okolicach Builirpesztu.

SPotknnie z Pszczelalzsmi'
lfr t""r"i" progr".o oblrd w regionalnei Rootiruracjl.

Powdt do BudePesztu' -:
Obtcdokqhcj a - ierwowana' Nocleg'

3 DZIEIT (Sroda).:

Snladsnie'bufel .r
Zwledzanie minsta z przewodnlklem : Ptrc.Bohator6w, Vrfdebunyrtl Certlg

Ardmrt;t.& B"ryltkn 3w. Stefsnr, Vacl irtca, ParlUenl' Wry6npT31nkows

Bacztd iid;-J;65c1613w. Macteig, hmek (z zcwnetrz), G6ra Gellerta'

W trakctl ziviedzania czas wotny na kawg''

obiszd ;l;rr"r". fortu, Burtn Aqutncum. PrzeJazd plez Mg{ raicuchony'

Rejs statkiem Po Dunaju,
Powrtt do Hoielu.
Obladokolacja: serwowans' '

progr*ol wiu""otoi ,pod"peszt nocqrr Praeir$.po znrrokn prlrfI'natplgknteJrzo

zekattt BudaPesztu
Nocieg.

4 DZIEN (czwartek)

-i"dsnie-bufet.: 

'

. Zwieilzanie zakota punaju z przew4oilOqr Szent?ndro. unokliwe berokgrve ml$teczkot

zalotone przez Serb6w zwtelomr zrbytkrnl, Muzeum MxrceprnulPt*nt9 pololone

naU Ounaiem. przejazd do i".ko w Wyrzohrarlzte gOmJqe,ego nad DunaJem. 
'

' ZwibdzanieZamku G6mego.
w zamku Dolnym ortbyl rig w )flv wiekurvnny 4rrd tqlh_no1are.h6n ryot."ryf*Lorrefl
Krrola Roberta lg6la \ilggb;;i;. i"troniurif,i"go kr{la Czech I Kadmtena Wtelldego )' "

krdlg'Polski.
pr,relazd do Esztergomu plgknle polotone$o nrd DuneJem l zwledzante nriwtqkmJ
katolickiej Bazylikina Wig-necUl ''
Powr6t do BudaPesztu.
W tym dnlu zadiastobiadoholacJlwHotelurpg'lzlmywlecrz6rw @zrrddewgglenHeJ
t ilf,;*T"isq a+eailslq na ttrr+or wrt*geat artf$qngpl, iaieeml' ;1baml
s*or*$iil-llfi*E"$tw w,ranaGl #i'iur,ni* t fuEilR]Fd** r griiirn, rrtrigotnpfr t ninrp sEsdJtE

wino Fialq i czeprvqn,g'bez ognLnii€a.tii.;'

.sh?9r.qB F-lxr$ $s Fs,tpl* }I,,s*flf$r 
j.



5 DZIEIt,(piqtek).

sniadanie - bufe' po soiffi
Wyjazd w drogg powrotnq.
Na terenie Austrii mozriwo$d konsumpcji cieprego posilku w restauracji
NOSEI\TBERGER

w trakcie powrotu wizyta w pasiece na terenie ziemiKrodzkiej.
Wyjazd w drogg powrotnq.

ok 24:00 powr6t do miejsca wyjazdu.

WAZNE INT'OR]T{ACJE:

1. Cena od osoby: 1,400 zL

Ilo5d os6b wgrupie:45.

Podatki;
cena nie obejmujut,f.lSoioo' do 3 obiadokolncji (olc 2 euro za piwo, wino, herbatg),
wstgp6w do: Bazylilih Sw. stefana200forint6w, Baszta Rybacka 700 forint6w, Ko$ci6lSw. Macieja 1.200 forint6w
Rejs statkiem po Dunaju: g euro.
Kurs euro do forinta: 1 EUR = 300 HUX,.
Wydatk6w wlasnych.
Do ubezpieczonia prosimy o podanie nastidanych: naryisko, imig, data urodzenia,
adres zamieszkania wraz z koden pocztowym, seria i numer dowodu osobistogo.
WYJAZD NA PODSTAWIE WAZNEGO DOWODU OSOBISTEGO
Platnofci: zaliczka przy zgroszeniu - 400 zuosoby, pozostara czgsd nareinofci
najp6fniej Ra 30 dni ptzed rozpoczgciem podr6ttr. 

,Baga2: gl6wny do 20 kg/osoby, podrgczny do 5 kg/osoily

2' cena obejmuje: pnejazd autokarem klasy Luf'z klimatyzacjgr wcr barkien, video.w qutokatze cieple i zimne napoje dostgpne za zrot6wki.
4 nocleg,4 $niadania,3 obiadokolacje, I wlecz6rw czardzie z jedzeniem..all inclusive,
1 obiad. Przewodnika po Budapeszcie i Zakolu Dunaju.
Tlumacza podcias wrnyty u pszczelarzy.
Opiekg pilota. Ubezpieczenie IyllWiKL.

Zgloizenia do:

freneusz Golaski

tel 601 70 42 53
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