PIENINY – BUDAPESZT– BRATYSŁAWA
WIEDEŃ – MORAWSKI KRAS

1 DZIEŃ – 24.06
1.00 Wyjazd.
Przejazd do Krościenka (Msza święta)
Zakwaterowanie.
Wyjście w góry – Wąwóz Homole.
(Wąwóz Homole to jedna z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Jest to głęboko wcięty, stromościenny
wąwóz w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki. Skalna część wąwozu jest V-kształtna i osiąga długość 0,8
km. Po wąskim dnie doliny płynie potok Kamionka. Na uwagę zasługują tutaj przede wszystkim jego niezwykłe i
malownicze kaskady, które wprawiają w zdumienie. Stanowią one niebywałą inspirację dla artystów).

Obiadokolacja.

2 DZIEŃ – 25.06
Śniadanie.
Wyjście z przewodnikiem w góry – Trzy Korony.
(Trzy Korony - najwyższy szczyt Pienin Środkowych należący do Masywu Trzech Koron. Od pozostałych szczytów
oddzielony przełęczą Wyżni Łazek. Zbocza pocięte głębokimi dolinami potoków, porośnięte lasem. Partię
szczytową stanowi pięć - zbudowanych z odpornych wapieni rogowcowych – turni)

Spływ Dunajcem.
(Spływ Przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji regionu. Z powodzeniem nazwać ją możemy wręcz
atrakcją na skalę europejską. Przełom Dunajca jest bowiem jednym z najpiękniejszych przełomów na naszym
kontynencie. Trasa spływu ma obecnie 15 km długości oraz 36 m. spadku rzeki).

Obiadokolacja.
3 DZIEŃ – 26.06
Śniadanie.
Przejazd do Budapesztu.
15.00 Spotkanie z przewodnikiem
Zwiedzanie Budapesztu.
(Pest - Plac Bohaterów, Vajdahunyad vára, Andrássy út, Lasek Miejski, Bazylika Sw.Stefana, Parlament.(Buda Wzgórze Zamkowe, Baszty Rybackie, Plac Sw. Trójcy, Kosciól Macieja, zaplecza hotelu Hilton z ruinami klasztoru
Dominikanów, Cukiernia Sissi, Pałac Budanski)

Obiadokolacja.
Przejazd do hotelu.
4 DZIEŃ
Śniadanie
9.00 Spotkanie z przewodnikiem w hotelu – wyjazd do Zakola Dunaju.
Szentendre z Muzeum Marcepana, kilkanaście kilometrów za rogatkami Budapesztu, u stóp amfiteatralnych wzgórz
wznoszących się nad leniwie płynącą rzeką, jest prawdopodobnie najbardziej urokliwym miejscem w Zakolu Dunaju.
Zawdzięcza to śródziemnomorskiemu charakterowi: wąskim uliczkom, krętym zaułkom, nieregularnym placykom oraz
kolorowym domkom z gankami i przybudówkami.
Muzeum Marcepana, barokowy ryneczek, Muzeum Bożego Narodzenia, barokowy kościółek z XIII wieku.
Możliwość skosztowania langosza i najsmaczniejszych lodów w okolicy.

Przejazd do Wyszegradu.
Wycieczka nad zakole Dunaju do Wyszegradu będzie z pewnością jedną z bardziej malowniczych wypraw, jakie
moglibyśmy odbyć w okolicach Budapesztu. Prowadzi bowiem przez niezwykle piękne okolice wzgórz Wyszegradzkich, z
których to rozpościerają się zapierające dech w piersiach widoki na królową europejskich rzek, snującą się leniwie
środkiem szerokiej doliny.
Uroki zakola Dunaju, jak również strategicznie korzystne usytuowanie Wyszegradu docenili już starożytni Rzymianie,
wznosząc na jego terenie twierdzę Ponte Navata. Zamieszkujące okolicę ludy słowiańskie nazywały ją w swoim języku
"Vise Grad", czyli Wysoki Zamek, która to nazwa zakorzeniła się i przetrwała do dziś. O dawnej potędze i znaczeniu
Wyszegradu świadczą dziś tylko fragmenty oryginalnych i zrekonstruowanych fortyfikacji, ponieważ osada sama w sobie
jest naprawdę niewielka i trudno uwierzyć, że przez pewien okres była stolicą Węgier.

Przejazd do Esztergom.
Esztergom jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez polskich turystów miasteczek leżących w pobliżu Budapesztu.
Znany jest pod nazwą Ostrzyhom i leży w przepięknym krajobrazowo zakolu Dunaju. Oddalony od stolicy Węgier o
zaledwie 50 km, kusi swą niezwykłą historią i zachęca do wizyty w największej pod względem wielkości na Węgrzech (i
piątej na świecie) bazylice oraz do oglądnięcia ruin zamku królewskiego z okresu panowania dynastii Árpádów.

Powrót do Budapesztu
Oceanarium w Budapeszcie.
Pierwsze oceanarium-tropicarium w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt, gdzie każdy
zwiedzający ma możliwość zapoznania się z dziką przyrodą lasów amazońskich oraz wspaniałą podwodną florą i fauną
zbiorników słodko i słonowodnych.
Tropicarium stanowi część dużego kompleksu handlowego w południowej części Budy. Na cały obiekt składa się kilka
oddzielnych hal, mieszczących w swych wnętrzach oddzielne wystawy tematyczne. Ekspozycje te nie mają jednak nic
wspólnego z tradycyjnym muzeum - zaraz po przekroczeniu bramki wejściowej już po kilku krokach czujemy się, jakbyśmy
zmienili kontynent i w ciągu kilku chwil przenieśli się do prawdziwej dżungli, pełnej tropikalnej roślinności i egzotycznych
zwierząt...

Kolacja
Przejazd do hotelu.

5 DZIEŃ – 28.06
Śniadanie
Przejazd w okolice Bratysławy .(U podnóża Małych Karpat w zachodniej Słowacji ciągnie się pas miast i wsi, które
łączy słowo „winne“. Tworzą one Małokarpacki region winny, który ze względu na powierzchnię i znaczenie
jest największym na Słowacji. Małokarpacki Szlak Winny wiedzie przez byłe królewskie miasta Bratysławę, Svätý Jur,
Pezinok, Modru, przyległe podkarpackim gminom.

Przejazd do Bratysławy.
Zwiedzanie Bratysławy. (Bratysława: Krótki przejazd autobusem. Parlament z panoramą Bratysławy - przejście
dookoła wzgórza: Zamek Królewski i wzgórze zamkowe. Zejście pieszo na Stare miasto: Konkatedra Sw. Marcina, ul.
Michalska i ul. Venturska, najstarsze ulice miasta, Pałace: Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac komory austrowęgierskiej, Brama Michalska, Plac Główny, Rausz, Kościół Franciszkański, Kościół Jezuicki,Pałac Arcybiskupa, Deptak
przy Dunaju…)

Przejazd do Pensjonatu w Modra – Harmonia.
Obiadokolacja.
6 DZIEŃ – 29.06
Śniadanie
Przejazd do Wiednia.
Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem
Powrót do Pensjonatu w Modra – Harmonia.
Obiadokolacja.
Ognisko ( pogodny wieczór ).
7 DZIEŃ – 30.06
Śniadanie
Przejazd w okolice Brna – Morawski Kras.
Morawski Kras należy do najwspanialszego regionu krasowego w środkowej Europie. Na całym terenie znajduje się
więcej niż 1100 jaskiń, z których cztery udostępnione są dla zwiedzających. Zwiedzimy Jaskinie Punkevní – ze spływem
łodziami podziemną rzeczką Punkvią połączoną ze zwiedzaniem dna przepaści Macocha, jaskinie, tworzone przez potężne
korytarze i podziemne przepaści.

Obiad.
Przejazd do Wałcza (powrót w godzinach porannych).

KOSZT: 1350 zł
ŚWIADCZENIA:
1) Wyżywienie jak w programie.
2) Noclegi w pokojach z łazienkami.
3) Bilety wstępu do Pienińskiego P.N.
4) Przewodnik górski – Pieniny.
5) Przewodnik w 1,2 dzień pobytu w Budapeszcie.
6) Wstęp do Muzeum Marcepana, Bożego Narodzenia.
7) Bilet wstępu do Oceanarium.
8) Przewodnik licencjonowany – Bratysława.
9) Ognisko.
10) Przewodnik licencjonowany – Wiedeń.
11) Bilety wstępu Morawski Kras ( przejazd kolejką, spływ rzeką Punkvią, wjazd kolejką na przepaść
Macocha).
12) Opieka licencjonowanego pilota w czasie trwania całego wyjazdu.
13) Ubezpieczenie.
14) Transport z/do Wałcza.

