Puszta - kraina niekończących się horyzontów

Trasa: Pałac Betliar, - Jaskinia Domica - Park Narodowy Aggtelek - Eger - Holloko Hortobagy - Debreczyn

Podróż autokarem

Dzień 1: Pałac Betliar, Jaskinia Domica
wyjazd w godzinach wieczornych, nocny
przejazd
zwiedzanie Pałacu Betliar (wstęp)- z
czterema narożnymi wieżami stanowił
reprezentacyjną siedzibę łowiecką.
Wybudowany w XVII wieku otoczony jest
rozległym ogrodem w stylu angielskim,
wypełnionym najrozmaitszymi gatunkami
drzew, sztucznym wodospadem, grotą,
stawami i alejkami
zwiedzanie "Duma Gemera" jaskini
Domica (wstęp), która oferuje między innymi
ulubioną przez turystów atrakcyjny "rejs" po
swoich podziemnych korytarzach, Dzięki
swojemu znaczeniu oraz unikalnej formie
została ona wpisana na Listę Światowego
dziedzictwa UNESCO
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Park Narodowy Aggtelek, Eger
śniadanie
Park Narodowy Aggtelek to nietuzinkowe
miejsce przede wszystkich bujność
zachowanych form skalnych oraz sprzyjające
warunki naturalne. Oprócz krajobrazów
znajdziemy tu również rozliczną ilość jaskiń i
grot, w tym najpopularniejszą z nich - jaskinię
Baradla (wstęp)
przejazd do Egeru - jednego z najładniejszych
miast Węgier, leżącego 140 km od Budapesztu,
który kojarzony jest z bohaterską obroną
przeciw najazdom tureckim. Spośród wielu
atrakcji warto wymienić: Zamek, Bazylikę,
Liceum - jedną z najbardziej prestiżowych szkół
na Węgrzech – spacer po mieście
przejazd do Doliny Pięknej Pani, która jest
miejscem, gdzie składowane są najlepsze wina
Egeru
obiadokolacja w tradycyjnej węgierskiej
Csardzie – muzyka cygańska na żywo
nocleg

Dzień 3: Holloko, Hortobagy
śniadanie
przejazd i spacer po miejscowości Holloko niepowtarzalną osadę, która wraz z drewnianą
wieżą tworzy specyficzny klimat tego miejsca.
Wśród otaczających wioskę wzgórz,
ciekawostką są XIII-wieczne ruiny zamku,
niemal w całości odrestaurowane i
udostępnione zwiedzającym (wstęp)
przejazd do Hortobagy - PUSZTA - park jest
największym terenem stepowym w zachodniej
Europie. Zwiedzanie parku zwierząt (wstęp).
Możemy tu podziwiać z bliska bydło węgierskie,
świnie mangalice, owce śruborogie oraz bawoły
domowe. Do dyspozycji zwiedzających
pozostają również Muzeum Pasterstwa,
Muzeum w Nagyivan oraz zabytkowe Meggyes
Csarda
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Debreczyn
śniadanie
przejazd do Debreczyna - drugiego co do
wielkości miasta Węgier słynące z produkcji
pierników. Spacer po ulicy Targowej: siedziba
władz komitatu, Wielki Zbór, Mały Zbór
Kalwiński, historyczny hotel Aranybika, dom
Killerów
czas wolny
przejazd w drogę powrotną
zakończenie wycieczki

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych,
hotele 3*
3 śniadania, 3 obiadokolacje (w tym 1
regionalna)
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów – koszt ok.50
euro/osoby
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1620 zł/os.

1560 zł/os.

1490 zł/os.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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