Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak autokarowy w Budapeszcie"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc w autobusie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila biuro@viator.pl lub dzwoniąc do biura.
Przedstawione hotele to tylko przykłady z naszej bogatej oferty hotelowej.
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Możliwość wydłużenia pobytu.

Plan ramowy:
Dzień 1 - wyjazd z Polski (niektóre miasta wyjazd dzień wcześniej), przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu od godziny 13
Dzień 2 -3 – pobyt na miejscu
Dzień 4 – opuszczanie pokojów do godz. 12 i powrót popołudniu/wieczorem autokarem do Polski (niektóre miasta przyjazd dzień później)

Cena zawiera:
3 noclegi w hotelu 3***/ 4**** - pokój 2-osobowy
przejazd tam i z powrotem - na trasie Warszawa/Radom/Kilece/Kraków/Wrocław/Katowice – Budapeszt autokarem (klimatyzacja, wc)
3 śniadania w formie bufetu
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

UWAGA:
zwiedzanie Budapesztu we własnym zakresie
transfer po mieście we własnym zakresie (metro, autobusy, tramwaje)

Noclegi

Expo
Congress
Hotel
Budapest (4
gwiazdki)

Nowoczesny hotel z bogatą infrastrukturą (oferuje również zaplecze spa i fitness). Goście mogą
korzystać z bezpłatnego Internetu w cały hotelu. Hotel położony 15 minut jazdy od centrum miasta.
Możliwość zakwaterowania w eleganckich pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami
wyposażonymi w przestronne kabiny prysznicowe lub w wannę. W wyposażeniu pokoi także TV,
telefon, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzacja, minibarek. Dania kuchni
węgierskie jserowwane są w restauracji na parterze, natomiast na drinka mozna się wybrać do Sky
Baru, położonego na 12 piętrze.
strona WWW hotelu

Hotel położony w centrum Budapesztu, blisko metra stacja Stadionok. Możliwość zakwaterowania
w dwu- i trzyosobowych pokojach z łazienkami. Restauracja znajdująca się w hotelu proponuje

Green Hotel
Budapest (4
gwiazdki)

doskonałą kuchnię oraz ciepłe przekąski w barze. W hotelu można korzystać z bezprzewodowego
Internetu 24h. Hotel usytuowany jest w pobliżu wielu głównych centrów biznesowych i atrakcji
rozrywkowych w Budapeszcie w tym Hungexpo Fair Center, Syma Event Center, Papp László
Arena sportowa, oraz centrum handlowego Plaza. Zaledwie kilka minut od hotelu znajduje sięstacja
metra, centrum jest łatwo dostępne metrem M2.

strona WWW hotelu

Hotel Golden Park położony jest w samym sercu dzielnicy biznesowej w Budapeszcie, w pobliżu wielu atrakcji turystycznych. Naprzeciwko obiektu
znajduje się wschodni dworzec kolejowy, Keleti pályaudvar. W całym obiekcie zapewniono bezpłatne WiFi.
Golden Park
(4 gwiazdki)

Zaledwie kilka minut spacerem dzieli obiekt od hali widowiskowo-sportowej Syma, stadionu im. Ferenca Puskása i największego centrum handlowego w
Europie Środkowej, Aréna Plaza. Z hotelu z łatwością można dotrzeć do wszystkich najważniejszych atrakcji Budapesztu.
Hotel Golden Park mieści się w imponującym 100-letnim budynku z przepiękną fasadą i oferuje elegancko urządzone pokoje z dźwiękoszczelnymi
oknami. Na terenie obiektu znajduje się osobne piętro dla niepalących

Tulip Inn Budapest Millennium to trzygwiazdkowy hotel o podwyższonym standardzie, który jest usytuowany przy głównej drodze łączącej centrum
Budapesztu z lotniskiem. Do obiektu można z łatwością dojechać samochodem lub z oddalonej o 300 metrów stacji metra. W pokojach i w holu hotelu
można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Tulip Inn (3
gwiazdki)

Dojazd samochodem do centrum miasta zajmuje około 10 minut. Duże centrum handlowe Europark znajduje się przy tej samej ulicy co hotel. Personel
obiektu posługuje się kilkoma językami i chętnie udzieli przydatnych informacji na temat miasta.
Tradycyjnej węgierskiej gościnności można doświadczyć w hotelowej restauracji. Oferuje ona dania kuchni węgierskiej oraz międzynarodowej. Goście
mogą również skosztować różnych gatunków krajowych win. Na życzenie szef kuchni przygotowuje specjalnie skomponowane menu dla osób o
szczególnych wymaganiach dietetycznych.

Hotel City Swing położony jest przy głównym bulwarze w samym sercu Budapesztu i stanowi doskonałą bazę wypadową dla osób, które chcą zwiedzić
imponującą stolicę Węgier.
City Swing (3
gwiazdki)

Obiekt mieści się w całkowicie zmodernizowanym budynku, który został niedawno przekształcony w hotel. Do dyspozycji Gości na miejscu jest 35
klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. Każdy pokój urządzony jest w indywidualnym, niepowtarzalnym stylu przy
zachowaniu wszystkich udogodnień gwarantujących komfortowy wypoczynek z daleka od domu.
Dzień warto zacząć od obfitego, wliczonego w cenę śniadania, a następnie wybrać się na zwiedzanie licznych kościołów i pałaców lub na zakupy. W
sąsiedztwie hotelu znajduje się także wiele atrakcji kulturalnych oraz restauracji.

Hotel Fortuna, położony 300 metrów od stacji metra Nagyvárad tér i 900 metrów od dworca autobusowego
Népliget, jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania Budapesztu.
Do dyspozycji Gości są klimatyzowane pokoje z lodówką, telewizorem i WiFi.
Fortuna (3
gwiazdki)

Po spokojnej nocy spędzonej w jednym z cichych, przyjemnie urządzonych pokoi warto rozpocząć dzień od
śniadania w formie bufetu. Personel całodobowej recepcji chętnie pomaga w organizacji wycieczek i transferów,
jak również w rezerwacji stolików w restauracji oraz biletów do rozmaitych atrakcji turystycznych.
Na miejscu dostępny jest bezpłatny publiczny parking.
09. Ferencváros to świetny wybór dla osób, które interesują się muzeami,spacerami po mieście i zabytkami.

Obiekt Triple M Hotel zlokalizowany jest w Budapeszcie, w odległości 800 metrów od centrum handlowego i 850
metrów od najbliższej stacji metra, János Pál Pápa Tér. Hotel ten dysponuje całodobowym barem, klimatyzacją
oraz bezpłatnym WiFi.
Wszystkie pokoje wyposażone zostały w telewizor, biurko i lodówkę. W każdym pokoju mieści się łazienka w
suszarką do włosów.
Triple M (4
gwiazdki)

Obiekt zapewnia śniadanie. W promieniu 300 metrów od budynku znajduje się kilka sklepów spożywczych oraz
restauracja. Odległość od ulicy Raday utca, przy której usytuowane są liczne bary i restauracje, wynosi 1,6 km.
Od Targowiska Centralnego dzieli hotel odległość 2 km.
Lotnisko Budapeszt-Liszt Ferenc położone jest w odległości 17,4 km.
08. Józsefváros to świetny wybór dla osób, które interesują się muzeami,zabytkami i zwiedzaniem.

Miasta

Budapeszt

Budapeszt - Do tej nazwy węgierskiej stolicy przywykła większość z nas. I nawet jeśli znamy jego drugie określenie: "Perła Dunaju", niewielu z nas zdaje
sobie sprawę z jego trafności. Lecz gdy sami staniemy w końcu na Zamkowym Wzgórzu i spróbujemy ogarnąć wzrokiem jego wspaniałe budowle,
majestatyczne mosty i rozchodzące się promieniście aleje, jasnym staje się, że to jedno z najpiękniejszych miast naszego kontynentu.

Kraje
Węgry

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 11-12-2017
do: 25-03-2018

od: 08-01-2018
do: 25-03-2018

od: 26-03-2018
do: 22-06-2018

od: 23-06-2018
do: 30-09-2018

od: 15-07-2018
do: 28-10-2018

Hotel 4****

Hotel 3***

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
599,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
499,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
499,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
549,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
399,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
549,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
399,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
599,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
499,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
499,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
599,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
499,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
499,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
599,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
499,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
499,00 zł

Dodatki
opcjonalne
obowiązkowe

- dojazd własny (-100,00 zł)
- dodatkowa noc ze śniadaniem w hotelu 3***/za osobę (85,00 zł)
- dodatkowa noc ze śniadaniem w hotelu 4***/za osobę (125,00 zł)
- dopłata za pokój 1-os (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Dworzec PKS

Katowice

07:55

50,00 zł

Dworzec PKS

Wrocław

05:35

50,00 zł

Metro Marymont

Warszawa

23:35*

50,00 zł

Regionalny Dworzec Autobusowy

Kraków

04:15

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

