
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 6 – 11 listopada 2018
na wycieczkę krajoznawczą

w trakcie której zwiedzać będziemy wybrane obiekty UNESCO 
WĘGIER 

PROGRAM
5/6 listopada (poniedziałek/wtorek  )   – spotkanie uczestników  o godz. 015  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 
stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Kraków, Preszów, Koszyce, Tokaj.  Tu 
zwiedzanie atrakcji tokajskiego regionu winiarskiego (UNESCO) i degustacja słynnych tokajskich win (3000Ft/os)
Degustacja win tokajskich w piwniczce wydrążonej w wulkanicznej skale zwanej tufem. Degustacja Tokaju w chłodnej piwniczce to nie tylko bal dla zmysłu 
smaku, ale ogromna dawka wiedzy i prawdziwe show! Spotkamy się z właścicielami winnicy, którzy opowiedzą nam o tym jak powstaje wino, jak oceniamy 
jego jakość  (tłumaczyć będzie przewodnik). 6 rodzajów win x 5 c l. Czas degustacji i biesiady 1,5 h

Przejazd do Hajduszoboszlo. Przyjazd ok. 1400 zakwaterowanie, obiad i nocleg w hotelu  Siesta***.  
To apartament-hotel. Apartamenty są 2, 3-os. Każdy z nich dysponuje balkonem i aneksem kuchennym z pełnym wyposażeniem. W hotelu znajduje się 
winda. W pokojach TV SAT  i  WIFI.  Duży, bardzo ładny ogródek. Do słynnych basenów leczniczych – 500 m.

Bilet wstępu na słynne w całej Europie kąpieliska lecznicze po godz. 16 00 do 1900   (  1.500 Forint)   
7 listopada (środa)      – śniadanie. Przejazd do Park Narodowy Hortobágy (UNESCO),  zwiedzanie walorów 
przyrodniczych a także poznamy zwyczaje węgierskich kowbojów zwanych czikosami . Wstępy      13,-Euro/ os.    
W cenie: przewodnik mówiący po polsku, program „Puszta”- przejażdżka bryczką i pokazy hippiczne", zwiedzanie warsztatu ceramiki czarnej i jednej stajni.

Przejazd  do Hajduszoboszlo.  Obiadokolacja w hotelu Siesta***. Przejście do Aqua- Palace. Wstęp po  godz. 

1700 do godz. 2000 koszt - 2.200 Ft naprawdę warto -  polecamy.  Powrót do hotelu. Nocleg.
8 listopada (czwartek)  – śniadanie. Przejazd do Egeru, miasta uzdrowiska – źródła wód termalnych. Zwiedzanie 
miasta  znanego z; barokowych zabytków, wina Egri Bikavér oraz obrony zamku przed Turkami. Zwiedzanie zamku
– 1700 Ft. Zwiedzimy barokowy kościół minorytów, uważany a najpiękniejszą węgierską budowlę barokową oraz 
pełną winnych piwniczek "Dolinę Pięknej Pani". Tu możliwość degustacji bez opłat. Przejazd do Hollókő. Hollókő 
to wieś, która została wpisana na listę UNESCO. Osada zachowała swój oryginalny charakter i pełni funkcję skansenu z zachowanymi 

arcydziełami ludowej architektury oraz krytym gontem kościołem rzymsko-katolickim z drewnianą wieżą. Przejazd do Budapesztu do hotelu 
Polus***.  Pokoje dwuosobowe z łaz. W hotelu basen +2€/os. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
9 listopada      (piątek  )  – śniadanie. Zwiedzanie Budapesztu -  Park Városliget (obiekt UNESCO)  ,   Plac Bohaterów 
(UNESCO) i aleja Andrassyego (UNESCO). Spacer ul. Váci (najsłynniejsza ulica i najważniejszy pasaż Budapesztu), obejście 
budynku Parlamentu (UNESCO), dworzec kolejowy KELETI pályaudvar. Istnieje możliwość zwiedzania  kąpieliska 
SZÉCHENYI oraz kąpieli dla zainteresowanych (5000 Ft). Kąpielisko SZÉCHENYI jest uważane za jeden z najpiękniejszych kompleksów 

termalnych na całych Węgrzech. Mieści się na obrzeżach Parku Miejskiego (Városliget) i korzysta z najcieplejszych źródeł wypływających w stolicy, których 

temperatura wody osiąga 75 st.C. W basenach temp.38st.C. Trzeba mieć czepek. Obiadokolacja i nocleg w hotelu Polus*** .
10 listopada (sobota)  – śniadanie, c.d. zwiedzania Budapesztu. Wejdziemy na  Wyspę Małgorzaty (znajdujące się tu 

fontanna muzyczna i wieża ciśnień są chronione przez UNESCO). Z listy  UNESCO zobaczymy; Wzgórze Zamkowe z Zamkiem 
Królewskim (2400 Ft), Wzgórze Gellérta,  Basztę Rybacką, promenady naddunajskie. Zejdziemy w stronę 
kąpieliska Gellért dalej Mostem Wolności do hali targowej NAGY VÁSÁRCSARNAK (miejsce to, będące mekką turystów 

odwiedzających Budapeszt i żelaznym punktem każdej wycieczki, wbrew pozorom nie jest wcale drogie). Przejazd do hotelu Polus***.  Tu 
obiadokolacja i nocleg. 
Możliwość zorganizowania wieczorku węgierskiego w klasycznej Csardzie = 5000 Ft (Kolacja z folklorem: tradycyjna kuchnia madziarska, muzyka węgierska, 
wieczorny program rozrywkowo-folklorystyczny, jednym słowem dobra i niezapomniana zabawa w Budapeszcie. Goście witani są palinką podawaną w 
kupicach oraz pogaczami. Kolacja składa się z kilku dań i alkoholi w wielu różnorodnych zestawach, które są przedstawione do wyboru poniżej. Program 
składa się z prezentacji folklorystycznych i pokazów wokalno-tanecznych. To doskonała możliwość aby wypróbować typowo węgierskie dania i doskonale się 
bawić, ponieważ podczas programu artyści wybierają ochotników z grupy bawiących się gości i zapraszają do wspólnego Czardasza.

11 listopada (niedziela)  – śniadanie. Wyjazd do opactwa benedyktyńskiego Pannonhalma (UNESCO). Zwiedzanie
tego najstarszego obiektu sakralnego na Węgrzech. Zwiedzimy Bazylikę św. Marcina, Bibliotekę i Arboretum. Koszt
2400 Ft, ulgowy 1200 Ft. Możliwość udziału we mszy św.  Przejazd przez Gyor – jeżeli czas pozwoli to spacer po 
mieście.  Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2100.

CENA;  880  zł - członkowie PTTK                
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW/KL, opieka przewodnika/pilota na całej trasie wycieczki i 
przewodników muzealnych. Noclegi z HB w hotelach*** .  Pokoje 2,3 os. z pełnym węzłem sanitarnym.
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca (opłata za wejścia do 
wszystkich obiektów, to koszt 23 200 Ft i 13 Euro a biletów ulgowych koszt wynosi 19 000 Ft i 13 Euro). 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 
1300 do 1700. Tel/faks 32 222 56 06.  E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 
25 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 
zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 zł, wpisowe dla ulgowych pozostałych wynosi 8 zł, 
wpisowe dla składki normalnej 15 zł.  Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach ogłoszeń 
PTTK Mysłowice. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy 
do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.
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