Poznaj Budapesztu!
3 noclegi
Budapeszt – stolica i największe miasto Węgier, położone w północnej części kraju, nad Dunajem. Budapeszt to jedna z najważniejszych metropolii Europy
Środkowej a także 8. najludniejsze miasto Europy. Stanowi wielki ośrodek kulturalny (biblioteka narodowa, liczne muzea, galerie, teatry, opera) i naukowy
(Akademia Nauk, uniwersytet, politechnika, Akademia Sztuk Pięknych, wiele innych uczelni i instytutów badawczych). Jest też ważnym centrum
turystycznym i uzdrowiskowym (kompleksy balneologiczne). Na listę obiektów światowego dziedzictwa kultury wpisano Zamek Królewski w Budzie, brzeg
Dunaju, aleję Andrássy’ego wraz z otoczeniem, pierwszy odcinek budapeszteńskiego metra – linię M1 (tzw. Milenijna Kolej Podziemna) i Plac Bohaterów
(Hősök tére). W mieście znajdują się liczne pomniki, kościoły, pałace, zabytki z czasów starożytnych, średniowiecznych i okupacji tureckiej, budynki
użyteczności publicznej i mieszkalne w stylu barokowym, klasycystycznym, neorenesansowym, eklektycznym i secesyjnym. Są tu 223 muzea i galerie, wśród
nich wiele o randze międzynarodowe
Dla turysty dużą atrakcją są budapeszteńskie mosty: Most Łańcuchowy (inaczej Most Łańcuchowy Széchenyi’ego, Széchenyi lánchíd), Most Małgorzaty
(Margit híd), Most Wolności (Szabadság híd), czy też najbardziej rozpoznawalny dla obcokrajowców Most Elżbiety (Erzsébet híd).Ulubionym celem turystów
są też parki: Városliget i Népliget w Peszcie, parki na Wyspie Małgorzaty i na wyspie Óbudai.Budapeszt jest znanym miastem uzdrowiskowym - posiada 10
łaźni leczniczych i liczne źródła mineralne oraz termalne. Wiele z łaźni oraz pijalni stanowi zabytek architektury i atrakcję turystyczną.
Najbardziej znanym „deptakiem” z drogimi, markowymi sklepami jest Váci utca – niedaleko peszteńskiego brzegu Dunaju, między Mostem Łańcuchowym a
Mostem Elżbiety. Coraz modniejsza i droższa staje się też al. Andrássy’ego, zwłaszcza odcinek południowy - od pl. F. Deáka do Oktogonu. Spośród targowisk
najpopularniejsze wśród turystów (i największe) jest Targowisko Centralne (Központi Vásárcsarnok) w Peszcie przy Moście Wolności.
W cenie:
3 noclegi ze śniadaniem
bezpłatny transport publiczny przez 2 dni.
bezpłatny wstęp do siedem z najważniejszych muzeów w Budapeszcie.
bezpłatny wstęp do Łaźnia św. Łukasza (Szent Lukács Gyógyfürdő) – jedna z najstarszych łaźni budapeszteńskich.
zniżka10-50% od wstęp z innych objektów (Tropicarium, rejs statkiem, zoo, itd.)
Podróż od/do Budapesztu: indywidualnie

Ceny od osoby w pok. 2-osobowy (dla gości indywidualnych, skontaktuj się z nami na ceny grupowe):
01.4-01.5.2014.
05.5-24.7.2014.
28.7-28.12.2014.

Termin

01.4-24.7.2014.
28.7-01.11.2014.

24.7-28.7.2014.
Formula-1

01.11-29.12.2014.

Hotel Pest Inn***

89,00 €

Unio***

123,00 €

174,00 €

91,00 €

Dopłata za pok. 1-os.

28,00 €

Dopłata za pok. 1-os.

50,00 €

76,00 €

48,00 €

wydłużenie/noc/os.

22,00 €

wydłużenie/noc/os.

33,00 €

33,00 €

21,00 €

Termin

Termin

01.4-18.4.2014.
22.6-24.7.2014. 18.4-22.6.2014.
28.7-19.10.2014. 01.9-19.10.2014.
19.10-01.11.2014.

Termin

01.4-05.5.2014.

05.5-27.6.2014.
02.9-01.11.2014.

27.6-02.9.2014.

B.W. Hungária****

99,00 €

126,00 €

Kempinski*****

238,00 €

310,00 €

299,00 €

Dopłata za pok. 1-os.

79,00 €

79,00 €

Dopłata za pok. 1-os.

180,00 €

360,00 €

220,00 €

wydłużenie/noc/os.

29,00 €

32,00 €

wydłużenie/noc/os.

75,00 €

98,00 €

90,00 €

Hotel Pest Inn*** położony jest w dzielnicy mieszkalnej Budapesztu. Oferuje on funkcjonalnie urządzone pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu, wyposażone w telewizor LED z
dostępem do kanałów telewizji kablowej. W budynku mieści się również restauracja oraz bar. Od stacji metra Ecseri út obiekt dzieli zaledwie 200 metrów.
Pokoje są utrzymane w pastelowych kolorach i wyposażone w biurko. Podłogi zostały wyłożone drewnem. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem i bezpłatnym zestawem kosmetyków.
Recepcja czynna jest przez całą dobę. Można w niej zamówić usługi pralni oraz obsługę pokoju. W recepcji dostępny jest również sejf.
Spacer z obiektu do centrum handlowego EuroPark zajmuje 10 minut. Od centrum handlowego Koki, największego w Budapeszcie, obiekt dzielą 2 stacje metra.
Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking publiczny. Hotel oddalony jest o 8 stacji metra od placu Deak Ferenc tér, położonego w centrum miasta. Hotel usytuowany jest w odległości zaledwie 10 km od
lotniska Budapeszt-Liszt Ferenc.
Hotel Unio*** szczyci się centralną lokalizacją niedaleko Wielkiego Bulwaru oraz w odległości spaceru od wszystkich zabytków. Obiekt zapewnia także doskonałe połączenia komunikacyjne.
W porze lunchu i kolacji hotel oferuje szeroki wybór potraw kuchni węgierskiej i międzynarodowej w formie bufetu. O poranku serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu.
Wszystkie pokoje wyposażone są w okna z podwójnymi szybami, które zapewniają spokojny sen. Na życzenie dostępne są również pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pokoje z drewnianą
podłogą dla alergików.
Hotel oferuje imponujące zaplecze konferencyjne, które może pomieścić do 200 osób. Do dyspozycji Gości są 3 klimatyzowane sale konferencyjne, w których można zorganizować spotkanie biznesowe i
prywatną uroczystość.
Hotel Best Western Hungaria**** największy tego typu obiekt na Węgrzech, położony jest w centrum miasta nieopodal dworca kolejowego Keleti. Dostępne udogodnienia obejmują płatny parking.
Do zabytkowej Starówki można dojść z hotelu w zaledwie kilka minut. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowane są stacje metra i przystanki autobusowe.
Klimatyzowane pokoje odznaczają się eleganckim wystrojem. Każdy z nich wyposażony został w telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Większość pokoi i apartamentów oferuje wspaniały
widok na miasto.
Po dniu pełnym wrażeń Goście mogą zrelaksować się w saunie, solarium lub gabinecie masażu.
Codziennie rano serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu, które składa się między innymi z bezpłatnej kawy i rogalików. Hotelowe restauracje zapraszają na pyszne potrawy kuchni węgierskiej i
międzynarodowej.
Goście hotelu Hungaria mają do dyspozycji strzeżony parking podziemny.
Hotel Kempinski Corvinus Budapest ***** położony jest 700 metrów od Mostu Łańcuchowego i Bazyliki św. Stefana. Goście mają tu do dyspozycji kilka restauracji, luksusowe, klimatyzowane pokoje oraz
kryty basen. Pod względem architektonicznym budynek hotelu jest symbolem nowoczesnego Budapesztu.
Eleganckie pokoje w hotelu Kempinski Corvinus wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów telewizji kablowej i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Z pokoi roztacza się widok na park,
miasto lub główną ulicę handlową.
Restauracja Nobu serwuje pyszne sushi oraz innowacyjne dania kuchni japońskiej. W lokalu ÉS Bisztró-Brasserie z letnim tarasem można spróbować węgierskich i wiedeńskich specjałów. The Living Room to
klasyczna kawiarnia w nowoczesnym wydaniu. Napoje dostępne są w barze Blue Fox.
Z pobliskich stacji metra i przystanków autobusowych można z łatwością dostać się do wszystkich atrakcji Budapesztu.

