
 

PÓŁNOCNE WĘGRY 
GÓRY BUKOWE i ewentualnie bezkresne krajobrazy węgierskich stepów - tutaj największą atrakcją są nie 

zabytki, ale kultura, muzyka, brzmienie języka i styl życia. 
Termin: 18 -20.10.2019 

 
 
Dzień 1 
Cieszyn (ok.04.30/5.00)  
Przejazd do Egeru (jedno z najładniejszych miast Węgier, ze średniowiecznymi zabytkami 
min: jeden z najstarszych węgierskich zamków, barokowe kościoły, bazylika, minaret 
turecki, brukowane uliczki - miasto to słynie również w całym świecie z wina "Egri Bikavér"). 
Spacer przez zabytkową część, czas wolny.  
Przejazd do miejsca zakwaterowania – obiadokolacja. 
Wyjazd do Doliny Pięknej Kobiety (znana jest wszystkim miłośnikom węgierskich win z 
regionu Eger – atrakcją miejscowości są liczne piwniczki winne, z cygańską muzyką i 
typowymi węgierskimi zakąskami).  
Możliwa organizacja degustacji wina dla całej grupy w jednej z piwniczek + gulasz 
węgierski i deska serów 
Powrót na nocleg. 
 
Dzień 2 
Śniadanie 
Przejazd do Miszkolca a następnie do Lillafured miasteczka zwanego cudem Gór 
Bukowych. 
Z Miszkolca dojazd do Lillafured autobusem kursowym z Miszkolca a powrót z 
Lillafured zabytkową kolejką wąskotorową. 
Spacer po urokliwym, malutkim kurorcie: jezioro Hamori, wiszące ogrody, najwyższy na 
terenie Węgier wodospad Szinva spadający z wysokości 20m, zwiedzanie jednej z 
malutkich jaskiń Lillafured: jaskini Anna lub jaskini Szent Istvan. Powrót ok. południa z 
Lillafured zabytkową kolejka wąskotorową przez tunele i mosty do Miskolca.. 
 

Przejazd na baseny w MiszkolcTapolca (czas na kąpiel w basenach w jaskini)  
 

Zamienie za któryś punkt programu możliwa realizacja wyjazdu do Puszty w Hortobago 
(Park Narodowy Węgier wpisany do UNESCO). Przejazd wozami traperskimi przez 
bezkresne prerie Puszty. Atrakcją podczas takiej wycieczki jest specjalny pokaz csikósów 
przebranych w stroje ludowe hajduków i prezentujących tradycyjne formy powożenia 
wozami ciągniętymi przez osły i szare byki. Zobaczyć można również popis jeźdźców 
dosiadających koni rasy nónius, ukazujących niezwykłe umiejętności swoje i swoich 
rumaków w specjalnie przygotowanym show. Jego punktem kulminacyjnym jest "poczta 
węgierska", czyli pokaz powożenia zaprzęgiem konnym złożonym z pięciu zwierząt. 
Spacer przez kamienny 180 letni most. 
 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 3 
śniadanie 
Zwiedzanie zamku Diosgyor w okolicy Miskolca. 
Przejazd na Słowację na teren Narodowego Parku Słowacki Kras, zwiedzanie jaskini 
Domica (rejs łódką podziemnym korytem rzeki Styks uzależniony od poziomu wodu) 
wpisanej do UNESCO będącej częścią wielkiego, 25 kilometrowego systemu 
jaskiniowego Aggtelek. Podziemny labirynt rozdziela granica państwowa 
Słowacji (jaskinia Domica) i Węgier (jaskinia Baradla). 
Powrót do kraju w godz. wieczornych. Na trasie przejazdu możliwy czas na 
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indywidualny lub zorganizowany posiłek. 
 
 
Cena:  
650zł/os przy 40 uczestnikach płacących + 1000HUF bilet na kolejkę wąskotorową (powrót z Lilafured) 
620zł/os przy 45 uczestnikach płacących + 1000HUF bilet na kolejkę wąskotorową 
 
Świadczenia: 
- przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe 
- 2 noclegi w Mezokovesd 
- 2 śniadania bufetowe,  
- 2 obiadokolacje + napój do obiadokolacji 
- bilet na autobus kursowy z Miszkolca do Lilafured  
- obsługa pilota 
- ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna bez chorób przewlekłych 
- podatek VAT Marża 
 
Wstępy płatne wg wyboru i zainteresowania:  
Zamek w Egerze 1700HUF + 400HUF tourgiude w języku polskim 
Minaret Turecki – 400HUF 
Muzeum Marcepanów i ognia 1600HUF 
Degustacja wina w Dolinie Pięknej Kobiety + węgierski gulasz i deska serów: ok. 3200HUF 
Jaskinia w Lilafured 1200HUF 
Pociąg z Lilafured do Miskolca i powrót ok. 1000HUF 
Baseny w Miscolc Tapolca 4400HUF na cały dzień lub 3100HUF na 4h 
Zamek Diosgyor 1400HUF 
Jaskina Domica (6 euro bez płynięcia łódka – rejs uzależniony od poziomu wody, 12 euro z łódką) 

 
Wycieczka możliwa również do realizacji w terminie 11 – 13.11.2019 wtedy cena niższa o 45zł/os. 
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