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WYSZECHRAD - BUDAPESZT - BALATON - KASZTHELY - HEVIZ - 
TAPOLCA - BADACSONY - BADACSONYTOMAJ  

PROGRAM RAMOWY 7 DNI 

DZIEŃ 1   
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Wyszehradu – średniowiecznej 
stolicy królów węgierskich. Krótki spacer po mieście, zobaczymy: ruiny królewskiego pałacu, cytadelę oraz panoramę doliny 
Dunaju z pobliskich wzgórz. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Budapesztu lub okolic.  
 
DZIEŃ 2   
Śniadanie. Zwiedzanie Budapesztu. Zobaczymy Wzgórze Zamkowe – najbardziej reprezentacyjne miejsce w Budzie: 
zwiedzanie dziedzińców zamkowych, malowniczej baszty Rybackiej oraz kościoła koronacyjnego Matyasa pw. NMP. Pobyt 
na Wyspie Małgorzaty, sztucznie utworzonej z trzech pomniejszych wysp. Z Góry Gellerta podziwiać będziemy panoramę 
miasta: zakola rzeki, mosty, monumentalne budowle, Wzgórza Budańskie i przedmieścia Pesztu. Zobaczymy również 
cytadelę i pomnik Wyzwolenia. Następnie odbędziemy rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju. Powrót na obiadokolację i 
nocleg.  
 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Budapesztu. Zobaczymy: bazylikę św. Stefana, Operę, most Łańcuchowy - pierwsze połączenie 
leżących po przeciwnych stronach Dunaju: Budy i Pesztu, park Miejski, a w nim tajemniczy Zamek Vajdahunyad, którego 
historia sięga 1896 r., gdy z okazji 1000-lecia Węgier, w stolicy odbyła się Wystawa Milenijna. Czas wolny. Ponadto 
zobaczymy: plac Bohaterów – najpiękniejszy reprezentacyjny plac stolicy z pomnikiem Millennium, aleję Andrassyego, 
Parlament – jeden z największych budynków parlamentarnych na świecie, z fasadą ozdobioną 88 postaciami władców 
węgierskich, Pałac Akademii Nauk. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Balatonu. 
 
 



 

 

 
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Dzień przeznaczony na wypoczynek nad Balatonem, największym jeziorze Węgier i zarazem Europy Środkowej. 
Możliwość skorzystania z dobrodziejstw błotnego jeziora oraz z lokalnych atrakcji. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 5 
Śniadanie, po którym przejazd do Keszthely. Spacer po mieście, zobaczymy m.in.: neobarokowy pałac z roku 1745, należący 
dawniej do rodu Festetics, w którym obecnie odbywają się często różne wydarzenia kulturalne, kościół gotycki z około 1390 
roku, będący najstarszym budynkiem w mieście, Amazon House zbudowany w stylu Ludwika XVI z 1780 roku. Następnie 
przejazd do uzdrowiskowego miasta Hévíz. Udamy się do jednych z najsłynniejszych źródeł termalnych nad Balatonem, 
wytryskujących u podnóża gór Keszthely. Jest to gejzer, którego krater tworzy naturalne jezioro wypełnione wodą leczniczą 
o temperaturze do 38°C. Zarówno siarkowa, lekko radioaktywna woda jeziora Hévíz, jak i jego szlam doskonale leczą 
choroby narządów ruchu. Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do miasta Tapolca, gdzie udamy się do jaskini znajdującej się 15-20 metrów pod powierzchnią miasta. 
Cała jaskinia ma ok. 5 km długości z czego 3 km znajduje się całkowicie pod wodą. Woda znajdująca się w jaskini ma 
maksymalną głębokość 4 m, a temperatura wody nie zmienia się przez cały rok i wynosi 20 °C. Przepłynięcie odcinka jaskini 
łódkami. Ponadto zobaczymy także wystawę poświęconą procesom geologicznym, grotołazom i najbliższej okolicy. 
Następnie przejazd na winne wzgórze Badacsony, które w rzeczywistości położone jest na terenie wielkiego krateru. Udamy 
się punkt widokowy Kisfaludy znajdujący się na szczycie wzgórza. Zobaczymy niesamowity widok na Balaton, winnice, gaje 
oliwne i widoczne z oddali kolejne wygasłe wulkany. U stóp góry po wschodniej stronie znajduje się miejscowość 
Badacsonytomaj, gdzie w jednej z winnic weźmiemy udział w degustacji najlepszych tutejszych win. Czas wolny. Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 
 
TERMIN:                    25.06-01.07.2023 
CENA:  2400 PLN + 100 EUR  
 
 
ZAPEWNIAMY: 
- komfortowy przejazd na całej trasie 
- 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2-3 os. z łazienkami 
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 
- opiekę i informację turystyczną pilota 
- ubezpieczenie KL wraz z następstwem chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł, do 10 000 zł w RP  
- opłatę na TFG i TFP 
- bilety wstępu, lokalnych przewodników, nagłośnienie i inne wydatki programowe 
UWAGI: 
- program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
- dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport 
 


