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Muzyczny Budapeszt przed Świętami 

Mówi się, że Budapeszt to drugi Wiedeń. Faktycznie, dla wielu w nieznacznym 
stopniu ustępuje słynnej metropolii nad Dunajem. Budapeszt zachwyca położeniem 
i oświetlonymi nocą mostami. Melomanów przyciąga piękną operą i doskonałymi 
orkiestrami. A w ostatnich latach stał się również mekką miłośników dobrej kuchni 
– i to nie tylko tej tradycyjnej węgierskiej. Dziś w stolicy Węgier można odwiedzić
restauracje szczycące się rekomendacją przewodnika Michelin. I to wszystko chcemy
Państwu pokazać. Zapraszamy zatem do Budapesztu!

Opera, filharmonia i świąteczny jarmark

 5–8 grudnia 2019

 5190 PLN

 Wyjazd prowadzi 
Wojciech Giebuta

Dzień 1 Węgierska kuchnia 
Na wyjazd wyruszymy w godzinach porannych z Krakowa. Po doje-
chaniu do stolicy Węgier zakwaterujemy się w czterogwiazdkowym 
hotelu, położonym w centrum miasta, po stronie Pesztu. Wieczorem 
będziemy mieli okazję po raz pierwszy skosztować węgierskiej kuch-
ni w nieco innym, bardziej nowoczesnym stylu. Kolacji towarzyszyły 
będą wina znad Balatonu oraz z Szekszárdu i Egeru. Po kolacji chęt-
nych zaprosimy na wieczorny spacer wzdłuż naddunajskiego corso, 
czyli najpiękniejszej promenady miasta z widokiem na wspaniale 
podświetlone wzgórze zamkowe i mosty. Nocleg w Budapeszcie.

Dzień 2 Zaułki miasta i Dziadek do Orzechów
Drugiego dnia zaprosimy Państwa na zwiedzanie Budapesztu nieco inny-
mi ścieżkami. Przejdziemy obok parlamentu, zajrzymy do katedry Św. Ste-
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fana i przejedziemy się najstarszą linią metra na kontynencie europejskim. 
W przerwie zatrzymamy się przy słynnej Café Gerbeaud, gdzie chętni będą 
mogli wypić doskonałą, sprowadzaną prosto z Wiednia kawę i skoszto-
wać wyśmienitych deserów. Tak pokrzepieni przejedziemy na wzgórze 
zamkowe. Podczas spaceru zobaczymy zamek, kościół Macieja i Basztę 
Rybacką, a przede wszystkim zapierający dech w piersiach widok na Dunaj 
i potężną bryłę parlamentu. Obiad tego dnia zjemy w restauracji na zam-
ku w Budzie. Wieczorem – najważniejsza część wyprawy, czyli niezwy-
kle kolorowe, efektowne i baśniowe przedstawienie baletowe Dziadek 
do Orzechów w nowo wyremontowanej Operze Budapesztańskiej. Póź-
nym wieczorem – dla chętnych – spacer i kawa w New York Café. Nocleg 
w Budapeszcie.

Dzień 3 Piwnice Törley i muzyka
Przed południem wybierzemy się do położonych na obrzeżach mia-
sta piwnic, w których w dziewiętnastym wieku Franciszek Törley wzo-
rując się na francuskiej Szampanii rozpoczął produkcję tradycyjnych 
win musujących. Odwiedzimy niewielkie muzeum poświęcone firmie, 
zapoznamy się z procesem powstawania win naturalnie musujących 
i przespacerujemy się długimi korytarzami piwnic, w których dojrzewają 
wina. Wizytę zakończy degustacja siedmiu rodzajów win musujących. 

Po takim, dość rozbudowanym aperitifie, przejedziemy na budańskie 
wzgórza, do ukrytej wśród zwykłych domów restauracji prowadzonej 
przez jednego ze słynnych szefów kuchni do spółki ze znanym winiarzem 
Josefem Bockiem. Obiadowi będą towarzyszyły wyśmienite wina z Villá-
ny. Wieczorem zaprosimy chętnych na fakultatywny koncert lub spektakl 
operowy w Teatrze Erkela. Nocleg w Budapeszcie.

Dzień 4 Marcepan w Szentendre
Zanim wrócimy do Polski zatrzymamy się jeszcze w uroczym mia-
steczku Szentendre. Za czasów habsburskich była tu kolonia spo-
łeczności serbskiej. Dzisiaj niewielką barokową starówkę zamieszkują 
artyści i ludowi twórcy. Mieści się tu również jedyne w swoim rodza-
ju Muzeum Marcepanu oraz sklep, w którym można zrobić ostatnie 
przedświąteczne zakupy. Do Krakowa przyjedziemy przed godziną 20.

Gwarantujemy:
3 noclegi w pokojach 2-osobowych (pokoje 1-osobowe za dopłatą 245 
EUR) w hotelu****, połączone z degustacjami obiady lub kolacje wg 
programu, zwiedzanie winiarni i degustację, przejazdy na miejscu, bilet 
na spektakl w operze, ubezpieczenie KL i NNW. 
Dodatkowo płatne: bilet na spektakl w operze w klasie premium; dopła-
ta za fakultatywny spektakl lub koncert.
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