
 

 

Lato 2017 
- jedno z największych i najcieplejszych jezior Europy, gdzie temperatura 

wody 26 st. C nie należy w lecie do rzadkości!, a w szczytowej części sezonu 

urlopowego osiąga nawet 27 /28ºC. Ma ono aż 77 km długości, a w najszerszym 

miejscu jego szerokość przekracza 14 km. Jest to doskonałe miejsce dla  

wielbicieli kąpieli. Na południowym brzegu woda jest płytka, a dno opada 

bardzo łagodnie. Dzięki temu plaże doskonale nadają się do bezpiecznej kąpieli 

nawet dla najmłodszych dzieci.  
                      

  

  

1 DZIEŃ przyjazd do Hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, sprawy organizacyjne, nocleg 

2 - 10  DZIEŃ : 
 

RAMOWY PROGRAM POBYTU PRZEWIDUJE 
 

CAŁODZIENNA WYCIECZKA do BUDAPESZTU 
 

 

Stolica WĘGIER - ponad 2 – milionowe miasto położone malowniczo 

po obu stronach DUNAJU, zostało zbudowane z wielkim rozmachem, 

posiada swój własny styl. Oficjalnie istnieje od 1873 roku, ale historia 

zasiedlenia tych terenach sięga drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. 

Swój urok miasto w dużym stopniu zawdzięcza dobrze zachowanym 

pamiątkom przeszłości. 

W  PROGRAMIE m.in.  Plac Bohaterów,  Pomnik Milenium, Zamek 

VAJDAHUNYOD , Góra Gelerta, Góra Zamkowa, kościół św. 

Macieja, Pałac Królewski, Baszty Rybackie, Bazylika św. Stefana , Synagoga, Parlament (z zewnątrz). 

Niezapomniane wrażenia pozostawia  BUDAPESZT  NOCĄ  i REJS statkiem po Dunaju.  

 Obiad na słynnej ulicy VACI w Budapeszcie 

 kolacja regionalna w Csárdzie  węgierskiej, k/Budapesztu   
 przyjazd do Hotelu w godzinach nocnych,  nocleg. 

 

CAŁODZIENNA WYCIECZKA ; Heviz  -  Sümeg 
 Heviz - u stóp wzgórza Keszthely wybija jedno z najsłynniejszych 

źródeł termalnych tego regionu. Jest to rodzaj gejzeru, którego krater 

tworzy jeziorko wypełnione ciepłą wodą o właściwościach 

leczniczych. Temperatura wody w gejzerze Heviz dochodzi do 38 

stopni. Kwitnienie lilii wodnych przywiezionych z Indii i 

pływających na tafli jeziora pozwala cieszyć się malowniczym 

widokiem. Jest to jedyne miejsce w Europie, w którym kwiaty te  

rosną na świeżym powietrzu. W programie – miasteczko i spacer 

k/krateru z jeziorkiem.   
  

 Sümeg – Zamek z XVII wieku, piękne lasy, wielkie pola i 

cudowny krajobraz w otoczeniu tylko natury, ale dla nas  

największą atrakcją będzie jedyne w swoim rodzaju 

spotkanie u   Pułkownika CAPARI’EGO,  właściciela 

stadniny i jedynej sfory myśliwskich psów na Węgrzech. W 

programie ; zwiedzanie Stadniny Zamkowej, przejażdżka 

zaprzęgiem konnym, poczęstunek, zabawa z końmi i psami, 

dla chętnych jazda konna w padoku pod                                                                      

………………………………………...opieką instruktora i w toczku jeździeckim. 
 
 

WYCIECZKA  Autokarowo – Promowo – Piesza z objazdem 

atrakcyjnego widokowo brzegu BALATONU 
   

 Szántód (Szántódrév) – Tihany 
(Tihanyrév) przepłyniecie promem przez Balaton na trasie: z północnego 

brzegu na południowy brzeg (Szántódrév – Tihanyrév). 



 Półwysep  TIHANY  
– jest jednym z najbardziej znanych atrakcji nad Balatonem, stanowi osobliwą 

enklawę przyrody z dwoma jeziorami wulkanicznymi, stożkami gejzerowymi i 

wygasłymi wulkanami, miejsce urokliwe o niepowtarzalnej atmosferze nad 

całym jeziorem. W programie osobliwe atrakcje  ; bazaltowe formy, pola 

lawendowe  i wydrążona w skałach osada pustelników, Jezioro Zewnętrzne i 

Wewnętrzne 

 Siófok – spacer po węgierskim odpowiedniku Rimini słynącego z dyskotek! 

- to perła południowego wybrzeża Balatonu, największy kurort i letnia 

stolica Węgier. Swój urok zawdzięcza bujnej roślinności śródziemnomorskiej 

i wspaniałej wakacyjnej atmosferze, a przede wszystkim 17- kilometrowej, 

zaopatrzonej we wszelkie wakacyjne atrakcje plaży, zwanej Złotym  i 

Srebrnym Brzegiem. W malowniczym porcie  cumują żaglówki, statki rejsowe 

i wycieczkowe, jak również parowce dyskotekowe. Znajduje się tu największy 

kompleks dyskotekowy Węgier - Palace, Coke Club oraz promenada ciągnąca 

się wzdłuż Złotego Wybrzeża z pięknym Ogrodem Róż, który tętni życiem 

zarówno w dzień jak i w nocy! 

W programie; (z zewnątrz) Plac Wolności i Rynek Miasta, zabytkowa wieża ciśnień, 

port jachtowy, centra handlowe, Oulu Park z charakterystycznym 

Kościołem Ewangelickim . 

 Fonyód – miasteczko z 1000 letnią tradycją zbudowane wokół 

dwóch pięknych wzgórz z dużą ilością ścieżek spacerowych i 

rowerowych, w każdą środę i sobotę przyciąga turystów na 

największym targ w regionie Balatonu.  

W programie: wycieczka piesza na Wzgórze Zamkowe pochodzenia 

wulkanicznego – panorama Balatonu, największy port i uroczy park. 

 Balatonboglar - wyprawa do Punktu obserwacyjnego – 

zobaczymy słynną "Kulę" - symbol Balatonu oraz.... oczywiście 

niezapomniany widok na Balaton, podobno najpiękniejszy po tej 

stronie jeziora! 

 KeszthelY - jest najstarszym miastem spośród miast w okolicach 

Balatonu. Wiele z jego ulic wiernie zachowała nastrój małych 

miasteczek ubiegłego wieku. Do rozwoju i kultury miasta 

Keszthely przez wiele stuleci decydująco przyczyniła się obecność 

Festeticsów,  jednej z  najbogatszych rodzin arystokracji węgierskiej. 

Ich wspaniały barokowy pałac, dziś muzeum, jest najpiękniejszym 

zabytkiem regionu Balatonu. W  jego parku, w lśniących salach 

latem, co tydzień organizowane  są koncerty. Stałymi imprezami 

miasta są Festiwal Balatoński, oraz Balatońska jesień. 

               W programie: barokowy pałac i ogrody (z zewnątrz), molo. 
  

 Balatonfoldvar – najpiękniej ukwiecony kurort nad Balatonem, 

wyróżnia się wysadzanymi starymi drzewami, parkami i alejami, 

ocienioną platanami promenadą nad jeziorem, willami  z przełomu 

XIX/XX w. oraz ważnym portem jachtowym. W programie: 

czerwona kaplica, spacer po najpiękniejszym deptaku nad 

Balatonem, porcie  jachtowym.  

 PARK WODNY  
KEHIDA WATERPARK – ponad 2.400m
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powierzchni wody, zjeżdżalnia o długości  

ok.100 m, wewnątrz światło i efekty 

dźwiękowe, 13 basenów krytych i na 

świeżym powietrzu, zabawne wodne bańki 

i przedmioty dla pływaków, woda o temp. 

od 28
o
 C. 

 
 


