
Plan pobytu 

WĘGRY MNIEJ ZNANE – BALATON 

Najpierw proszę obejrzeć fotografie: 

 Balaton 

 Balatonszemes 

 Balatonkenese 

 

1. Proponujemy pobyt nad Balato-

nem i zapoznanie się z kilkoma in-

nymi obiektami, zasługującymi na 

uwagę Szanownych, Polskich Tury-

stów. 

2. Szczegóły pobytu zostaną ustalone 

w przypadku konkretnego zainte-

resowania się propozycjami. 

3. Propozycje należy traktować jako 

przedstawienie możliwości po-

znania Węgier „pozabudapesztań-

skich”. Obiekty, które chcemy po-

kazać rzadko figurują w klasycznych planach wycieczkowych. 

4. Mamy nadzieję, że wzbudzimy zainteresowanie tymi przepięknymi obiektami. 

5. Uwagi ogólne: 

a. Serwujemy wyłącznie dania z kuchni węgierskiej (oczywiście, w przypadku 

szwedzkiego stołu na śniadanie, jest to trudne do zrealizowania); 

b. Szczególne akcenty kładziemy na powiązania obiektów z wzajemnymi kontak-

tami Polaków i Węgrów; 

c. Podkreślamy znaczenie zachowania tradycji i zwyczajów. 

d. Wszystkie nasze poczynania cechuje właściwe, ekologiczne podejście do śro-

dowiska. 

  

https://plus.google.com/photos/110075563546036801971/albums/5273021179066023617/5035986558869218290?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/110075563546036801971/albums/5412797069770911985/5412797281659478146?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/110075563546036801971/albums/5412813113207078961/5412813304571435682?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/110075563546036801971/albums/5273021179066023617/5035986558869218290?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/110075563546036801971/albums/5273021179066023617/5035986558869218290?banner=pwa


TRASA I RAMOWY PROGRAM 

1. dzień:  

1. Spotkanie z grupą (ok. 10.00) w Budapeszcie (zwiedzanie miasta z autokaru); 

a. Plac Bohaterów; 

b. Parlament; 

c. wzgórze zamkowe. 

 

2.  Wyjazd do Gorsium (75 km); 

a. Zwiedzanie wykopalisk rzymskich. 

 

3.  Wyjazd do Öskü1 (opcjonalnie) (45 km): 

a. Zwiedzanie okrągłego kościoła z XI wieku. 

 

4.  Wyjazd do Zánka (55 km), zakwaterowanie w byłym miasteczku pionier-

skim, kolacja.  
 

2. dzień:  

1. Śniadanie;  

2.  Wyjazd do Tihany (19 km: 

a. Opactwo z XI wieku; 

b. Grób króla Andrzeja I; 

c. Skansen; 

d. Punkty widokowe; 

e. Pamiątki. 

3.  Powrót do Zánka – plaża 

4. Kolacja i nocleg
 

3. dzień:   

1. Śniadanie;  

2.  Wyjazd do Szigliget (28 km); 

3. Szgliget: 

a. Zwiedzanie ruin zamku;  

b. Spacer po mieście, pamiątki; 

3.  Wyjazd do Badacsonytomaj (10 km)  

4. Badacsonytomaj; 

a. Indywidualny spacer po mieście; 

b. Degustacja wina z posiłkiem (bograczowa kuchnia węgierska) 

c.  Powrót do Zánka (19 km) – plaża 

d. Kolacja pożegnalna z degustacją wina i programem folklorystycznym. 

                                                      
1
 Gorsium – Zánka, bez Öskü – 85 km 



4. dzień:  

1. Śniadanie;  

2.  Kilka wariantów wyjazdu z Węgier, w zależności od punktu docelowe-

go: 

a. Rajka – Bratislava - …; 

b. Esztergom (zwiedzanie bazyliki – ok. 45. min.); 

c. Budapeszt (góra Gellérta) - .. - . 

 

 

Wszystkie szczegóły i dokładne koszty będą ustalone w przypadku konkretnego zaintereso-

wania naszą ofertą, po uwzględnieniu wymaganych terminów oraz wielkości grupy. 

 

Wycieczka nie jest ograniczona sezonowo i jej program może być zrealizowany w dowolnym 

terminie. 

PRZYKŁADOWO: 

a) 1 - 5 maj (środa - niedziela); 

b) Boże Ciało (30 maja – 3 czerwca/ czwartek - niedziela); 

c) 8 – 11 listopada (piątek - poniedziałek). 

 

UWAGI OGÓLNE 

KOSZTY: 

Koszt wycieczki dla grupy co najmniej 40 osobowej: ??? €. 

W przypadku zgłoszeń mniejszych grup, pojedynczych osób lub zmiany programu, koszty 

imprezy zostaną odpowiednio przekalkulowane. 

 

Wyżej wymieniona kwota pokrywa następujące koszty: 

1. Noclegi i wyżywienie; 

a. 2 kolacje HB; 

b. kolacja pożegnalna – wieczór folklorystyczny; 

c. 3 śniadania (szwedzki stół); 

d. 3 noclegi w dwuosobowych pokojach o standardzie ***; 

e. degustacja wina z poczęstunkiem w Badacsony; 



2. Usługi przewodników; 

a. przewodnika-opiekuna grupy (przez cały czas trwania wycieczki); 

b. przewodników w poszczególnych obiektach; 

3. Wstępy do następujących obiektów; 

a. rzymskie wykopaliska w Gorsium; 

b. XI-to wieczny kościółek w Öskü; 

c. opactwo Benedyktynów w Tihany; 

d. ruiny zamku w Szigliget; 

 

TERMINY I PROGRAM: 

1. Przez cały czas pobytu na Węgrzech, zapewniamy fachową opiekę tłumaczy i prze-

wodników. 

2. Wycieczka terminowo nie jest związana ani z najważniejszymi świętami, ani z porą 

roku. Może być zorganizowana w dowolnym terminie wybranym przez chętnych 

do wzięcia w niej udziału. Zapraszamy serdecznie! 

3.  W przypadku skrócenia czasu trwania wycieczki, będzie konieczna zmiana jej pro-

gramu i rezygnacja z niektórych atrakcji. 

4. Czas przeznaczony na plażowanie, w przypadku niesprzyjającej pogody, będzie wyko-

rzystany na zwiedzanie innych obiektów. 

5. Istnieje, na żądanie zamawiającego, możliwość przedłużenia czasu trwania imprezy. 

Propozycje takie należy składać najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

6. Propozycje wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez ProtaSoft KFT można 

zgłaszać najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 

 

Budapeszt, 27 grudnia 2014 

Józef Tita Protasiewicz 

ProtaSoft BK 
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