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PIELGRZYMKA NA MIĘDZYNAROWODY 
KONGRES EUCHARYSTYCZNY  

BUDAPESZT – ESZTERGOM – WYSZEHRAD – 
SZENTENDRE – EGER 

19-22.09.2020  

 
Dzień 1  19.09.2020   (sobota) 
5:30 – wyjazd do BUDAPESZTU, 17:00 - Msza św. przed Parlamentem zakończona procesją 
eucharystyczną, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 
 
Dzień 2  20.09.2020   (niedziela) 
Po śniadaniu Msza św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Statio  Orbis), 
przejazd na Wzgórze Zamkowe, zwiedzanie m.in.: Plac św. Trójcy z kościołem św. Macieja, fortyfikacje 
(Baszta Rybacka), wjazd na Górę Gellerta z przepiękną panoramą miasta, wizyta w Bazylice św. Stefana z 
największą relikwią Węgier - zmumifikowaną prawicą króla Stefana, Plac Tysiąclecia, Zamek Vajdahunyad, 
słynne, zabytkowe kąpielisko Sechenyi, kolacja, powrót do hotelu, nocleg. 
 
Dzień 3  21.09.2020   (poniedziałek) 
Po śniadaniu, przejazd do ESZTERGOMU /OSTRZYHOM/ - rodzinnej miejscowości założyciela państwa – 
Św. Stefana, krótkie zwiedzanie, m.in. Pałac Prymasów, pomnik św. Stefana, fragmenty Pałacu 
Królewskiego, Bazylika – najpotężniejsza świątynia Węgier, Msza św., następnie przejazd do pobliskiego 
WYSZEHRADU, gdzie w 1335 roku odbyło się pierwsze środkowo-europejskie spotkanie na szczycie - 
panorama Zakola Dunaju ze Wzgórza Zamkowego, pozostałości pałacu Króla Macieja, Wieża Salomona, 
przejazd do  SZENTENDRE – malownicze miasteczko artystów, przypominające Kazimierz Dolny, krótkie 
spacer, powrót do Budapesztu, kolacja, wieczorny rejs po Dunaju, nocleg. 
 
Dzień 4  22.09.2020   (wtorek) 
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do EGERU, zwiedzanie miasta: zamek, barokowy kościół 
minorytów, XIX-w. Bazylika, minaret będący pozostałością po dawnym meczecie, w trakcie zwiedzania Msza 
św.,  następnie wizyta w Dolinie Pięknej Pani - skupisko piwnic, w których przechowuje się i serwuje 
produkowane w okolicy wina, obiad połączony z degustacją wina – możliwość zakupu lokalnych trunków 
wyjazd w drogę powrotną do Polski, po drodze obiadokolacja. Przyjazd do Buska-Zdroju w późnych 
godzinach nocnych. 
 
 

Cena: 1.300 zł/os. + 135 euro/os.  (kalkulacja na 35 osób) 

Cena: 1.245 zł/os. + 130 euro/os.  (kalkulacja na 40 osób) 

Cena: 1.220 zł/os. + 125 euro/os.  (kalkulacja na 45 osób) 
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Cena obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (WC, video, klimatyzacja), 

- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 3* (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), 

- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje (zupa, danie główne, deser, woda), 

- opiekę pilota,  

- opiekę duchową kapłana, 

- usługi lokalnych przewodników, 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po Dunaju, wynajem radioodbiorników, 

- opłatę rejestracyjną za udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym,  

- realizację programu jw.,  

- ubezpieczenie KL+choroby przewlekłe/NNW (koszty leczenia i transportu – 20.000 EUR, trwały uszczerbek 

na zdrowiu – 15.000 PLN, bagaż – 1.000 PLN  - SIGNAL IDUNA). 

 

Cena nie obejmuje: 

- ofiar składanych w kościołach, 

- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości ubezpieczenia (należy wykupić w dniu 

wpłaty zaliczki). 

 

Dopłata do pokoju 1-os.: 275 zł. 

 

 
UWAGA 

Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków lokalnych lub uzgodnień z pilotem. Cena 
imprezy może ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmiany kursu walut, podwyżki cen paliw lub podatków.  

Minimalna liczba uczestników: 35 osób. 

Termin wpłaty zaliczki, decyduje o kolejności zajmowania miejsc w autokarze.  
Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego (min. 90 dni od daty 

powrotu). 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  
 
 
 
 
 
 
 
Cena obejmuje: 
- transport komfortowym busem (klimatyzacja/ogrzewanie, video), 
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu**** w Budapeszcie (pokoje 2-os.), 1 nocleg w hotelu*** w Veszprem 
(pokoje 2-os.), 
- wyżywienie: 3x śniadanie w formie bufetu, 1x obiad (przystawka/zupa, danie główne, woda, lampka wina), 
1x obiad w postaci zimnej płyty (grillowane mięsa, panierowane warzywa, świeże warzywa, mazarella, 
pieczywo, przekąski do wina, wino), 2x kolacja (przystawka/zupa, danie główne, deser, lampka wina), 1x 
kolacja (nieograniczone spożycie: zupy, przystawki, sałatki, dania główne, desery, wino czerwone, białe, 
musujące, piwo lokalne, napoje bezalkoholowe, woda, kawa), 1 x obiadokolacja (zupa, danie główne, deser, 
woda, kawa/herbata), 
- opiekę pilota/przewodnika w Budapeszcie, 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (kościół św. Macieja, bazylika św. Stefana, Parlament),  
- zwiedzanie piwnic winnych oraz degustacja 7 gatunków wina, 
- 1 miejsce gratis, 
- realizację programu jw.,  
- ubezpieczenie KL/NNW (koszty leczenia i transportu – 20.000 EUR, trwały uszczerbek na zdrowiu – 15.000 
PLN, bagaż – 1.000 PLN  - SIGNAL IDUNA). 
 
Cena nie obejmuje: 
- wstępu na kąpielisko: 6.200 HUF/os. – bilet z kabiną lub 5.700 HUF/os. – bilet z szafką. 
 

Dopłata do pokoju 1 os.: 400 zł/os. 
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*Kompleks basenów i term (w budynku i na zewnątrz) Széchenyi jest największym tego typu w Europie. 

Pierwszy obiekt wybudowano w 1881r., korzystając ze studni artezyjskiej sięgającej 970m w głąb ziemi, co 

było prawdziwą sensacją technologiczną w owym czasie. Wody lecznicze Széchenyi charakteryzują się 

wysoką zawartością sodu, wapnia, magnezu i fluoru. Kąpiele w nich polecane są przede wszystkim osobom 

z chorobami narządów ruchu, zwyrodnieniami stawów, schorzeniami ortopedycznymi i po zabiegach 

operacyjnych. Wodę z artezyjskich studni można również spożywać, co zaleca się osobom cierpiącym na 

dolegliwości żołądkowe i woreczka żółciowego. 

 

 
 
 
 
 

UWAGA 

Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków lokalnych lub uzgodnień z 
pilotem. Cena imprezy może ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmiany kursu walut, podwyżki cen paliw 

lub podatków. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu. 

 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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