Biuro Podróży Exodus

SYLWESTER W BUDAPESZCIE + BRATYSŁAWA

Bez przejazdów nocnych !!!
BAL SYLWESTROWY W CENIE !!!
1 OBIEKT Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 3 dni
Terminy:
30.12.2019 - 01.01.2020 1199 PLN
Program:
1.dzień: 05.00 wyjazd z Zielonej Góry - parking pod Palmiarnią (wjazd od ul. Piaskowej). 07.30 - wyjazd z
Wrocławia (stacja BP Eldorada, Al. Karkonoska). Wyjazd z kraju: Boboszów.
Przejazd przez Czechy i Słowację.
Zwiedzanie BRATYSŁAWY (stolica i największe miasto Słowacji) - zamek, stary i nowy ratusz, katedra
św. Marcina, Wieża Michalska, teatr narodowy, most Słowackiego Powstania Narodowego, pałac
prezydencki, parlament.
Wjazd na Węgry.
Około 20.00 - zakwaterowanie w hotelu w Budapeszcie. Obiadokolacja. Nocleg.
2.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd.
Zwiedzanie BUDAPESZTU (stolica i największe miasto Węgier, lista UNESCO) - góra Zamkowa w
Budzie (pałac królewski, Baszta Rybacka, kościół Macieja), katedra św. Stefana, parlament, Plac Bohaterów,
Wzgórze Gellerta (wybitny punkt widokowy) (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Około 17.00 - powrót do hotelu w Budapeszcie.
20.00 - 02.00 - impreza sylwestrowa w restauracji w Budapeszcie z wyżywieniem i muzyką na żywo.
Powrót do hotelu. Nocleg.
3.dzień: 09.00 śniadanie. 09.45 wyjazd.
Możliwość udziału w fakultatywnym rejsie statkiem turystycznym po Dunaju.
Przejazd przez Węgry, Słowację i Czechy. Wjazd do kraju: Boboszów.
Około 21.00 - rozwiązanie imprezy we Wrocławiu (stacja BP Eldorado). Około 24.00 - rozwiązanie
imprezy w Zielonej Górze (parking pod Palmiarnią).

W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1700 km
noclegi: 2 x hotel***, pokoje 2,3-osobowe z łaz/WC.
wyżywienie: 2 x śniadanie (bufet) + 1 x obiadokolacja (serwowana, napoje dodatkowo płatne)
impreza sylwestrowa w restauracji z kolacją i muzyką na żywo (napoje alkoholowe dodatkowo płatne)
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pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
zestawy słuchawkowe - 3 EUR (obowiązkowo)
rejs statkiem po Dunaju - 10 EUR (dla chętnych)
przewodnik w Budapeszcie - 7 EUR (obowiązkowo)
napoje do obiadokolacji w hotelu
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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