
 

  

Zakole Dunaju 08-10 wrzesień 2023  

Oferta przygotowana dla Politechniki Rzeszowskiej  

  
  

ZAKWATEROWANIE   

  

Holiday Beach Budapest Wellness Hotel with Sauna Park  
  

 

Holiday Beach Budapest Wellness Hotel with Sauna Park jest usytuowany w zielonej okolicy nad brzegiem Dunaju i oferuje wspaniałe baseny oraz bezpłatne 

WiFi. Z okien pokoi w hotelu Holiday Beach Budapest Wellness roztacza się widok na Dunaj i przeciwległy brzeg rzeki porośnięty lasem. Na miejscu znajdują 

się 2 restauracje, bar przy basenie. Codziennie serwowane jest śniadanie w formie bufetu obejmujące dania na ciepło.  

Obiekt zapewnia odkryty basen, dzieci, 8 wanny z hydromasażem (każda na 8 osób) oraz boisko do piłki nożnej. Goście mają również do dyspozycji w pełni 

wyposażoną salę do ćwiczeń wysiłkowych, fitnessu i aerobiku oraz saunarium z sauną fińską, biosauną, sauną na podczerwień, łaźnią parową                    i 



aromaterapeutyczną grotą solną. W wolnej chwili warto też skorzystać z usług salonu kosmetycznego. Zaledwie kilka kroków dzieli Cię od wielu przyjemnych 

pubów i kawiarni.  

  

  

DZIEŃ 1   08.09.2023     ROZPOCZĘCIE IMPREZY      Rzeszów – Esztergom -Szentendre  

  

Wyjazd z Rzeszowa.  Przejazd przez Słowację w Zakole Dunaju. Zwiedzanie Esztergomu – kolebki najważniejszych władz kościelnych, miejsca koronacji patrona 

św. Stefana z największą na Węgrzech Bazyliką.  Następnie zabierzemy Państwa do Szentendre – miasta malarzy ze słynnym Muzeum Marcepanu                 i 

Muzeum Wina. Przejazd  do Budapesztu. Zakwaterowanie w hotelu, czas na krótki odpoczynek po podróży. Wieczorne wyjście na kolację w klimatycznej 

węgierskiej restauracji. Trófea Grill Étterem bufet z nieograniczonym jedzeniem i piciem ( oprócz  napoi, piw bezalkoholowe i napoi energetycznych) piwa                   

z beczki, wina, szampan, napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, woda. Powrót do hotelu. Nocleg.  

  

 

  



  

DZIEŃ 2   09.09.2023  Budapeszt  

  

Zwiedzanie  stolicy Węgier rozpoczniemy  od prawobrzeżnej część , Buda, m.in. Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką i gotyckim kościołem Macieja, Zamek  

Królewski (dziedziniec) Most Łańcuchowy – najstarszy i najwspanialszy w Budapeszcie. Plac Bohaterów z Pomnikiem Millenium, Parlament, Plac Lajosa  

Kossutha, Wielka Synagoga, Muzeum Narodowe (z zewnątrz), bazylika św. Stefana, kąpielisko termalne Sechenyie  jedno z największych i najpiękniejszych                

w Europie. Spacer po najsłynniejszym deptaku Budapesztu – Vaci Utca – z urokliwymi kawiarniami, butikami, kamienicami. Popołudniu zapraszamy na  rejs 

statkiem po Dunaju po zjemy kolacje w Meygeri csarda ( powitalnegy drinka, zupa gulaszowa, płyta grillowa (3 rodzaje  mięsa,  dodatki), domowej roboty 

Ratatouille, deser, 0,5 litra wina na osobę, Woda, Chleb, muzyka na żywo. Przejazd do hotelu. Nocleg.   

  

  

DZIEŃ 3  10.09.2023   Budapeszt – Eger – Rzeszów   

  

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzania Budapesztu. Przejazd na Wzgórze Gellerta z pomnikiem Wyzwolenia,  podziwianie panorama 

Budapesztu, Następnie udamy się na  Hale targowe. Tutaj będziemy mieć możliwość posmakowania specjałów kuchni węgierskiej jak i zakupienia pamiątek.  Po 

zwiedzaniu  wyjazd do Polski,  w trakcie powrotu przystanek w Egerze  Zobaczymy: Plac Dobo, Bazylika, 40 metrowa wieża Minaret, spacer Doliną Pięknej Pani. 

Lunchu w  jednej z winniczek węgierskich, degustacja  różnych gatunków wina oraz poczęstunek węgierskim przysmakiem jakim jest Borgacz.  Wyruszenie w 

dalszą drogę powrotną. Przyjazd do Rzeszowa w późnych godzinach nocnych.  Zakończenie imprezy.  

  

  

  

  



  

  

  

  

Z A P R A S Z A M Y  
CENA dla PAX min. 45 osób  

1200 zł/os   

  

Cena obejmuje:  

  
 Zakwaterowanie w hotelu Holiday Beach Budapest Wellness Hotel with Sauna Park 4* 

 2 śniadania w restauracji hotelowej 

 Transfer komfortowym autokarem 

    

  



 Ciepłe napoje serwowane w czasie jazdy 

 2 kolacje w węgierskich restauracjach 

 Lunch we Egerze( degustacja + borgacz) 

 Bilety wstępu wymagane do realizacji programu 

 Opiekę pilota/koordynatora z biura HIT-SPORT 

 Zestawy słuchawkowe Tour Guide 

 Ubezpieczenie 

 Funduszy TFG i TFP 

 

Cena nie obejmuje :  

 Wydatków własnych nieujętych w programie 

 Biletów wstępu 240zł płatne obowiązkowo przy dokonywaniu rezerwacji 

  

  


