TOKAJ – EGER – BUDAPESZT – ZAKOLE DUNAJU –/WĘGRY/
BANSKA SZCZAWNICA /SŁOWACJA/
ŁOPUSZNA /POLSKA/
28 lipca – 2 sierpnia 2018 roku

Dzień 1 / sobota / TOKAJ
Godz. 8.00 wyjazd z Łopusznej /spod Ośrodka NATANEAL/, przejazd przez Słowację do Tokaju.
Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie Tokaju. – stolicy tokajskiego regionu winiarskiego.
W 2002 r. UNESCO wpisało tokajski region winiarski na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego /światowej sławy wino Tokaj Aszu/. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny.
Przejazd na degustacje win. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2 /niedziela/ EGER i BUDAPESZT
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd z przewodnikiem do EGERU. EGER to perła północnych Węgier,
jedno z najchętniej odwiedzanych miast węgierskich, ze względu na swój historyczny charakter oraz
światową sławę wytwarzanych w nim aromatycznych, mocnych czerwonych win /Egri Bikaver/.
Zwiedzanie z przewodnikiem; Bazylika, Pałac Arcybiskupi, Plac Dobo, Liceum, Zamek /Egri Var/,
minaret. Obiad. Przejazd do Budapesztu, zakwaterowanie. Nocleg w centrum Budapesztu niedaleko
Placu Bohaterów. Czas wolny i pierwsze zapoznanie z miastem. /Kolacja we własnym zakresie/.

Dzień 3 /poniedziałek/ ZABYTKI BUDAPESZTU
Śniadanie. Spotkanie z przewodniczką. Zwiedzanie najpiękniejszych miejsc stolicy Węgier; Góra
Gellerta – wspaniała panorama miasta i niezapomniane widoki na Dunaj ze słynnymi mostami
Budapesztu, Cytadela i Pomnik Wolności.
Zwiedzanie BUDY – części wyżynnej stolicy z pięknym położonym Wzgórzem Zamkowym, na którym
znajduje się najstarsza część miasta; Zamek Królewski, który przez wiele lat był siedzibą węgierskich
królów, Baszty Rybackie ze wspaniałym widokiem na Peszt i Dunaj, Kościół Najświętszej Marii Panny
zwanym Kościołem Macieja Korvina – dawne miejsce koronacji i ślubów królewskich.-- >> Miejsca
związane z Księdzem Tischnerem czyli ,,Śladami Księdza Tischnera’’ << Obiadokolacja z muzyką
madziarską. Czas wolny. Nocleg.

Dzień 4 /wtorek/ ZABYTKI BUDAPESZTU, SZENTENDRE i rejs po DUNAJU
Śniadanie. Zwiedzanie PESZTU; Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia i Grobem Nieznanego
Żołnierza, budynek Muzeum Sztuk Pięknych, Aleja Andrassyego, słynny budynek Parlamentu, Bazylika
św. Stefana – przepiękna budowla w której przechowywane są relikwie pierwszego króla Węgier –
św. Stefana, budynek Opery. Przejazd do pobliskiego Szentendre, niezwykle malowniczego
miasteczka nad Dunajem, zwiedzanie. Czas wolny. Obiad. Powrót do Budapesztu i wieczorny rejs
statkiem po Dunaju, podczas którego jeszcze raz zobaczymy poznane wcześniej i pięknie iluminowane
zabytki przy dźwiękach walców Straussa. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 5 /środa / ZAKOLE DUNAJU
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do WYSZEHRADU historycznego miasteczka z ruinami
średniowiecznej twierdzy królewskiej, z której roztacza się wspaniały widok na Przełom Dunaju.
Możliwość udziału w pokazowym turnieju rycerskim w Dolnym Zamku. Przejazd do OSTRZYHOMIA.

Ostrzyhom /Esztergom/- pierwsza stolica Węgier, jedno z najstarszych miast na Węgrzech, miejsce
koronacji św. Stefana, kolebka węgierskiego katolicyzmu. Górująca nad miasteczkiem Bazylika św.
Wojciecha to arcydzieło węgierskiego klasycyzmu i największa świątynia na Węgrzech /jedna z
największych na świecie/. Zwiedzanie wnętrza oraz panoramy z kopułą bazyliki /dla chętnych/.
Prowadzone są rozmowy na temat spotkania z Polonią oraz wykładu pt ,,Węgierskie ślady Księdza
Tischnera’’, jak również możliwość uczestnictwa w Mszy św. Pożegnanie z przewodnikiem i Węgrami.
Przejazd na Słowację do BAŃSKIEJ SZCZAWNICY. Po drodze krótki postój przy pomniku króla Jana III
Sobieskiego po Słowackiej stronie Dunaju w. ŚTUROVIE, postawionego dla upamiętnienia zwycięstwa
nad Turkami w bitwie pod Parkanami w 1683 r. Przejazd do BAŃSKIEJ SZCZAWNICY .Obiadokolacja.
Nocleg.

Dzień 6 /czwartek/ BAŃSKA SZCZAWNICA i powrót do ŁOPUSZNEJ /Polska/
Śniadanie. Wykwaterowanie. Spotkanie z przewodnikiem. BAŃSKA SZCZAWNICA - miejski rezerwat
zabytków. Jeden z klejnotów Słowacji, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powrót do
ŁOPUSZNEJ /uczestnicy zadecydują w jaki sposób wycieczka zostanie zakończona/.

Ilość miejsc ograniczona, a koszt uzależniony jest od kompletu uczestników i waha się
w granicach 1500 zł. Wysoki standard zarówno hotelowy jak przewodnicki. Posiadamy jeszcze kilka
miejsc wolnych a dodatkowych informacji udzieli Kazimierz Tischner /tel.728883525/ lub e-mail:
kaztischner@gmail.com . Dodatkowe zgłoszenia w/g kolejności do 31.01.2018 r, gdyż wiąże się to z
rezerwacją miejsc hotelowych. Jeśli chcesz przeżyć piękne i nie zapomniane chwile to zapraszamy do
wspólnego marszu ,,Śladami Księdza Tischnera’’ i nie mów że życie jest szare, bo to tylko zależy od
Ciebie . Jeśli masz wątpliwości to popytaj tych, którzy już uczestniczyli w wspólnych wędrówkach.
ZAPRASZAMY!

