
SYLWESTER 2018/2019
zabawa i zwiedzanie

**************************************************************************************************************************

PRAGA
30.12.2018 – 02.01.2019

599 zł

Cena zawiera: transport autokarem z klimatyzacją, toaletą, barkiem, 2 noclegi w hotelu**/*** w okolicach
Pragi, 2 śniadania, ubezpieczenie Signal Iduna KL (do 15000 EUR), NNW (do 7000 zł), OC (do 20000

EUR) i ubezpieczenie bagażu podręcznego (do 800zł), opieka pilota,  realizacja programu. 

Program:
1 dzień 29/30.12.2018- Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy.
Przyjazd do Pragi. Zwiedzanie Starego Miasta min. - Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki 
Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa; Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej. Przejście
Drogą Królewską pod Bramę Prochową. Czas wolny, Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień 31.12.2018 - Śniadanie. Zwiedzanie miasta- przejście na plac Hradczański - uroczysta odprawa 
warty przed Pałacem Prezydenckim. Zwiedzanie Katedry św. Wita i Zamku Królewskiego. Spacer Złotą 
Uliczką do wieży Dalibora. Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem Narodzenia Chrystusa oraz 
bogatym skarbcem, Klasztor na Strachowie. Zwiedzanie kościoła św. Mikołaja, spacer po moście Karola. 
Przywitanie Nowego 2018 Roku na Starym Mieście. Na życzenie za dopłatą - zabawa w dyskotece. Nocleg.
3 dzień 01.01.2019 - Śniadanie. Spacer po dzielnicy żydowskiej - cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie 
Nowego Miasta, spacer po Placu Wacława, Muzeum Narodowe, piwiarnia "U Fleku", czas wolny. Wyjazd w 
drogę powrotną do kraju w godzinach popołudniowych.
4 dzień 02.01.2019 - Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych. 



Budapeszt + Bal nad Balatonem - City Hotel
30.12.2018 – 01.01.2019

745 zł

Cena zawiera: - przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi,
2 śniadania, 1 kolacja standardowa, 1 kolacja w ramach Balu Sylwestrowego w restauracji Amigo Siófok,

opieka polskiego rezydenta, Zabawa Sylwestrowa z DJ'em
 przejazd autokarem na baseny Termalnym Galeriusz Furdo (bilet wstępu dodatkowo płatny)

 butelka szampana na parę, ubezpieczenie Signal Iduna,
realizacja wycieczek - Budapeszt, Veszprem. 

Program: 

1 dzień 29/30.12.2018 r. - Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Słowację.
Przejazd do Budapesztu. W programie m.in. Wzgórze Zamkowe - Zamek Królewski, Baszta 
Rybacka, kościół Macieja, Brama Wiedeńska, Plac Bohaterów - największy i najważniejszy plac 
w stolicy, park Varosliget - chętnie odwiedzany przez mieszkańców, następnie spacer głównym 
deptakiem miasta - Vaci Utca. Czas wolny. Przejazd do hotelu w godzinach popołudniowych. 
Zakwaterowanie. Kolacja w hotelu. Nocleg.
2 dzień 31.12.2018 r. - Śniadanie. Po śniadaniu możliwość skorzystania z basenów termalnych 
Galerius Furdo z saunami (bilety wstępu dodatkowo płatne; 11.00-14.00). Czas wolny. 
Wieczorem UROCZYSTY BAL SYLWESTROWY z DJ'em, i kolacją sylwestrową w restauracji 
Amigo znajdującej się nieopodal hotelu ( ok. 750 m) i centrum Siófok ( ok. 300 m).
Kolacja będzie serwowana w godzinach 19-21.30 po czym zostanie podany deser. Po północy 
podane zostanie tradycyjne węgierskie danie na ciepło. Napoje w barze restauracji są dodatkowo 
płatne (nie można wnosić własnych trunków; przykładowe ceny poniżej w "informacjach 
dodatkowych").
Dodatkowo można skorzystać z programu jaki miasto przygotowało dla swoich mieszkańców i 
gości miejscowości -
3 dzień 01/02.01.2019 r. - Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Po 
drodze wizyta w Veszprem - jedno z najstarszych miast węgierskich. Przyjazd do polski w 
godzinach wieczorno - nocnych.


