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NA BOŻE CIAŁO – NAJWIĘKSZE BAZYLIKI WĘGIER I EUROPY 

Zapraszamy na trzydniową wycieczkę, podczas której można zwiedzić największe kościoły 

Węgier. Każdy obiekt pokażą Państwu wspaniali, wyspecjalizowani przewodnicy i opowiedzą 

interesujące historie związane z budową i dziejami architektonicznych kolosów. 

Zobaczymy miejsce, gdzie był koronowany i ochrzczony 

pierwszy, węgierski król. 

Nie zapomnimy o rozrywkach i oddamy się degustacji 

najlepszych egerskich win w Dolinie Pięknej Kobiety 

w Egerze. Zobaczymy labirynty piwnic, w których prze-

chowywano szlachetne, mszalne wina. 

Stolicę Węgier – Budapeszt będziemy mogli podziwiać 

i w dzień, i w nocy. 

Nie sposób w kilku zdaniach wyliczyć wszystkie atrakcje, które na Państwa czekają! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

PROGRAM POBYTU 

1. dzień:   

1). Przyjazd do Budapesztu około godz. 9.00. 

2). Spotkanie z przewodnikiem na Placu Bohaterów i zwiedzanie okolic Placu Boha-

terów: 

a) Plac Bohaterów; 

b) Park Miejski; 

c) Zamek Vajdahunyad; 

d) spacer przez Park; 

e) okolice cyrku i lunaparku. 

3). Przejazd pod Parlament: 

a) po drodze: 

 ul. Podmaniczky; 

 Dworzec Zachodni (Nyugati Pu.); 

 ul. Bajcsy-Zsilinszky; 

 plac Széchényi; 

 plac Kossutha – Parlament (opcj. zwiedzanie wnętrz). 

Bazylika w Esztergom 
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4). Spacer przy parlamencie i po nabrzeżu – panorama na Budę (kościół Macieja, 

Baszty Rybackie, zamek). 

5). Przejście pod Bazylikę św. Stefana: 

a) zwiedzanie Bazyliki; 

b) czas wolny. 

6). Przejazd na wzgórze zamkowe: 

a) most Łańcuchowy; 

b) Baszty rybackie; 

c) zwiedzanie Kościoła Macieja; 

d) przejście po najstarszych ulicach Budy; 

e) spacer przy zamku królewskim. 

7). Przejazd do Hotelu. 

8). Zakwaterowanie. 

9). Kolacja. 

10). Po kolacji przejazd na górę Gellérta. 

2. dzień:   

1). Śniadanie w hotelu. 

2). Wyjazd do Esztergomu: 

a) przejazd przez góry Pilis i Viszegradzkie; 

b) zwiedzanie Bazyliki i zamku w Esztergom; 

c) czas wolny. 

3). Przejazd do Viszegradu: 

a) zwiedzanie zamku w Viszegradzie; 

b) opcjonalnie – zwiedzanie pałacu królewskiego; 

c) czas wolny. 

4). Przejazd do Szentendre: 

a) zwiedzanie muzeum marcepanów; 

b) spacer po mieście – czas wolny; 

c) opcjonalnie - zwiedzanie muzeum wyrobów jubilerskich, muzeum ko-

munikacji miejskiej. 

5). Wyjazd do Budapesztu. 

6). Kolacja w hotelu. 

7). Rejs po Dunaju. 
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3. dzień:   

1). Śniadanie w hotelu. 

2). Wykwaterowanie i wyjazd do Egeru. 

3). Po drodze – zakupy w hipermarkecie Cora. 

4). Przyjazd do Egeru: 

a) zwiedzanie Bazyliki w Egerze, labiryntu „miasto pod miastem”, spacer 

po parku przy pałacu biskupim. 

b) zwiedzanie Egeru (najstarsza część miasta, zamek, minaret, okolice ba-

senów termalnych, brama Henryka Fazoli, czas wolny); 

c) opcjonalnie – kąpiel w basenach termalnych; 

d) zwiedzanie zamku w Egerze; 

e) pożegnalny, bograczowy obiad w piwnicy, w Dolinie Pięknej Kobiety, 

degustacja i zakupy oryginalnego, egerskiego wina. 

5). Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

 

UWAGI OGÓLNE 

KOSZTY: 

Przybliżony koszt wycieczki1 dla grupy co najmniej 40 osobowej: 125 - 135 €. 

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; 

2. Usługi przewodników; 

a. przewodnika-opiekuna grupy; 

b. przewodników w poszczególnych obiektach: 

 bazylika św. Stefana w Budapeszcie, 

 kościół Macieja, 

 bazylika w Esztergomie, 

 zamek w Esztergomie, 

 bazylika w Egerze, 

 zamek w Egerze, 

                                                        
1 Dokładne koszty wycieczki zostaną ustalone w przypadku konkretnego zgłoszenia. 
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 piwnice biskupie – „Miasto pod miastem”. 

3. Rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju; 

4. Degustacja wina i kolacja przy bograczu w Dolinie Pięknej Kobiety w Egerze. 

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. Ze względu na to, że jest zorientowana na obiekty sakralne, 

nabiera szczególnego charakteru przy świętach chrześcijańskich. Zapraszamy ser-

decznie! 

3. Do zrealizowania programu imprezy potrzebne są minimum 3 dni. W przypadku skró-

cenia czasu trwania wycieczki, będzie konieczna zmiana jej programu i rezygnacja 

z niektórych atrakcji. 

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

Propozycje takie należy składać najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

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

zgłaszać najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 

Józef Tita Protasiewicz 

ProtaSoft 

(dyrektor) 

Budapeszt, 6 lutego 2015 


