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Sanktuaria Węgier + kąpiel w gorących źródłach leczniczych
1 DZIEŃ  WARSZAWA - WĘGRY
Zbiórka uczestników w parafii o godz. 06.30 odjazd autokaru w kierunku granicy w Cieszynie. Po drodze postoje
w zajazdach w których znajdują się, bary (możliwość spożycia ciepłego posiłku), sklepy, toalety. 
Zakwaterowanie w hotelu na Węgrzech w rejonie Gyoru, kolacja we własnym zakresie, nocleg.

2 DZIEŃ  GYOR – PANNONHALMA - ZIRC
Śniadanie w hotelu. Gyor - Zwiedzanie miasta: Katedra, w której znajduje się: płacząca ikona Matki Bożej, 
grobowiec Biskupa Męczennika, św. Wilhelma Apora oraz relikwiarz króla św. Władysława w kształcie hermy, 
Ratusz, pomnik św. Michała, Zamek Biskupi, Wzgórze Kapitularne. Msza Święta w kościele Karmelitów pod 
wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanej (w klasztorze przy kościele zamieszkiwał św. Rafał Kalinowski, Spacer 
przepiękną barokową starówką w miejscu spotkania trzech rzek Raby, Rábcy i Mosoni-Duna.
Pannonhalma - najstarsze węgierskie opactwo położone na świętej Górze Panonii. Monumentalny kompleks 
klasztorny Benedyktynów z Bazyliką św. Marcina wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zirc – krótka wizyta w Opactwie Cystersów założonym w XII wieku na terenie Lasu Bakońskiego.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ  TIHANY – BALATON - SZEKESFEHERVAR
Śniadanie w hotelu. Tihany - półwysep na północnym brzegu Balatonu, którego centrum stanowi Opactwo 
Benedyktynów założone w XI wieku – Msza Święta. Zachowany do czasów obecnych edykt królewski 
nakazujący budowę opactwa, zawiera najstarsze pisane słowa z użyciem języka węgierskiego. Z jego terenu 
rozciąga się też najpiękniejszy widok na Balaton zwany „węgierskim morzem”.
Szekesfehervar - pierwsza, historyczna stolicy Węgier zwana „miastem królów”, dawna Alba Regia. Spacer 
po barokowym Starym Mieście – m.in. Katedra św. Stefana, Pałac Biskupi, Ratusz, plac Koronacyjny, kaplica 
św. Anny, kościół Karmelitów. Przejazd do hotelu w rejonie Egeru, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ  EGER – EGERSZALOK (gorące źródła)
Śniadanie w hotelu. Eger - historyczne miasto położone między Górami Bukowymi i górami Mátra. Zwiedzanie: 
Archikatedra - trzecia pod względem wielkości na Węgrzech, barokowy kościół Minorytów, uważany za 
najpiękniejszą węgierską budowlę barokową (na fasadzie znajduje się herb franciszkanów – dwie skrzyżowane 
ręce – i łacińska sentencja: „Dla Boga nic nie jest wystarczające” ) – Msza Święta, Pałac Arcybiskupi, Ratusz, 
Stare Miasto z zamkiem (z zewnątrz). U podnóża zamku możliwość degustacji i zakupu wina Egri Bikaver 
(‘Bycza Krew”) z którego słynie ten region Węgier. Czas wolny na zakupy „do domu” w dużym centrum 
handlowym.
Egerszalok – najsłynniejsze w Europie, naturalne gorące źródła z kompleksem 18 basenów leczniczych 
(temperatura wody 25 – 38 stopni Celsjusza) i rekreacyjnych do których przyjeżdżają turyści z całej Europy. 
Kąpiele i wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

5 DZIEŃ  BUDAPESZT
Śniadanie w hotelu. Przejazd do centrum stolicy Węgier, jednej z największych metropolii Europy Środkowej, 
Wizyta i Msza Święta w jedynej w Budapeszcie Polskiej Parafii Personalnej prowadzonej przez Księży 
Chrystusowców. Spotkanie z przewodnikiem: zwiedzanie: panorama Dunaju i miasta ze wzgórza Gelerta 
z pomnikiem Wolności i Cytadelą, Zamek Królewski (z zewnątrz), Baszty Rybackie, gotycki kościół Macieja 
(pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny) - miejsce koronacji królów Węgier, spacer po Starym Mieście, 
przejazd przez Most Łańcuchowy, wyspa św. Małgorzaty na Dunaju, Parlament, Bazylika św. Stefana, ulica 
Vaci, deptak z reprezentacyjnymi sklepami i zabytkowymi kamienicami w południowej części V dzielnicy, czas 
wolny na zakupy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

6 DZIEŃ  ESZTERGOM - MARIANOSZTRA
Śniadanie w hotelu. Esztergom nad Dunajem - kolebka katolicyzmu na Węgrzech i miejsca narodzin św. 
Stefana, który wprowadził chrześcijaństwo na Wegry z największą w tym kraju Bazyliką - zwiedzanie. Krótki 
spacer po mieście. Marianosztra – klasztor ojców Paulinów, którzy założyli sanktuarium na Jasnej Górze 
w Częstochowie – Msza Święta. Znajduje się tu Obraz Matki Bożej - Wielkiej Pani Węgier - XVIII-wieczna 
kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

7 DZIEŃ  SZETENDRE - WARSZAWA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do położonego w Zakolu Dunaju malowniczego miasteczka artystów Szentendre. 
Zwiedzanie: Stare Miasto, Muzeum Marcepanu, czas wolny. Powrót do Warszawy późno wieczorem.
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Cena zawiera:
 transport komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, barkiem, obsługa 2 kierowców,
 6 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2,3 os. z łazienkami,
 6 śniadań w hotelach,
 5 gorących obiadokolacji,
 ubezpieczenie NNW, KL,
 opieka pilota i opieka duchowa księdza,
 podatek Vat. 

W programie  : codzienna Msza Święta.

Termin: wiosna 2015

Cena: grupa od 40 osób – 1.380 zł

Cena nie zawiera:
 kosztów biletów wstępu, przewodników miejscowych, taksy turystycznej w hotelach. Razem ok. 90 euro. 

(płatne w autokarze u pilota grupy)
 wstęp na kąpielisko termalne w Egerszalok ok. 12 euro (konieczne stroje kąpielowe, ręczniki i klapki).
 opłat za napoje do obiadokolacji,
 dopłata do pokoju 1 osobowego – 600 zł

 

 UWAGA !
 Dodatkowy 8 dzień – TOKAJ + MISZKOLC TOPOLCA (KAPIELISKO W JASKINIACH)

 Zwiedzanie Tokaju – stolicy regionu winiarskiego + wypoczynek w gorących źródłach Miszkolc Topolca.
 Baseny termalne Barlangfurdo - jedno z najatrakcyjniejszych w skali światowej kąpielisk w naturalnej jaskini 
 krasowej. Termalna woda spływa potokami ze skał, tworząc naturalne bicze wodne; inną atrakcją są naturalne 
 prądy wodne oraz czyste, pozbawione bakterii powietrze.
 Cena: autokar, nocleg w hotelu, śniadanie, obiadokolacja, ubezpieczenie, opieka pilota + 180 zł
 Wstęp do Term ok. 10 euro

  Uwagi:
 Cena skalkulowana przy kursie Euro nie wyższym niż 4,30 zł
 Kawa i herbata w autokarze płatne na całej trasie w złotówkach.

Co przywieźć na pamiątkę:  wino Tokaj lub Egri Bikavér, nalewkę Unicum lub Pálinkę, paprykę, przyprawy do
gulaszu, wyroby ceramiczne, porcelanę, salami i Gyulai Kolbusz, ręcznie haftowane obrusy, koronkowe serwety,
nagrania muzyki węgierskiej. 

   

       Budapeszt                                                                          Termy – gorące źródła
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  Zirc                                                                                Balaton – półwysep Tihany z Opactwem Benedyktynów

     

  Eger  - Archikatedra                                                                   Szekesfehervar

   

 Egerszalok – gorące źródła                                                 Marianosztra – klasztor Paulinów
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