
BUDAPEST JA UNGARI
22.05 – 27.05.2017

1.päev        Väljasõit. Sõidame läbi Läti, Leedu ja Poola. Ööbima jõuame Poola hotelli.

2.päev Jätkame sõitu läbi Poola ja Slovakkia ning peaaegu terve päeva veedame bussis. Naudime
bussiaknast ilusaid vaateid Slovakkia maastikule. Õhtuks jõuame Budapesti ööbima. Käime Gellerti mäelt
õhtust linna vaatamas. 

3.päev Linnaekskursioon Budapestis. Käime suursugusel Varhegy kindlusmäel – Ungari kunagise
kuningakoja asupaigas, kus imetleme Kalurite bastioni tornikesi ja astume sisse värvikirevasse St. Mattiase
kirikusse.  Jätkame tiiruga teisele poole Doonaud, kus kõnnime mööda jalakäijate tänavat ning tutvume
suveniiripoekeste  väljapanekutega.  Teeme  meeleoluka  laevasõidu Doonaul,  sõiduriistaks  on  klaasist
katusega konditsioneeriga laev, kus kõrvaklappidest saame kuulata eestikeelset Budapesti esitlust.  Käime
Kangelaste  väljakul,  kus  seisavad  Ungari  suurmeeste  kujud  läbi  aegade.  Läheme  suplema  erineva
temperatuuri ja koostisega termaalvetesse Szechenyi termaalbasseinides. 

4.päev  

Väljasõit  mööda kaunist  Balatoni  järve äärt:  Herend -  vaatame Ungari  maailmakuulsat  käsitsimaalitud
portselani.  Külalised saavad käia muuseumis ja vaadata töötamas mõnda 600-st kohalikust kunstnikust.  .
Sõit  Balatoni  äärde Tihanyi  poolsaarele.  Kena  puhkusepaik  ja  armas  kirik  meelitavad  poolsaarele
hulgaliselt huvilisi. Jalutame peatänaval ja astume sisse kirikusse. Õhul sõidame Budapesti äärelinna, kus
meid ootab lõbus söögi, veini ja muusikaga folklooriõhtu.  

5.päev    Alustame tagasisõitu. Ööbimine Poolas hotellis.  

6.päev   Sõit läbi Poola ja Baltimaade. Õhtuks jõuame koju.

REISI HIND (grupile 40  ) 295.- 
REISI HIND SISALDAB:
-sõit kõigi mugavustega bussis ja kõik bussiga seotud kulud, teemaksud
-ööbimised koos hommikusöökidega
-reisijuht-giidi teenus
- bussijuhtide ja giidi ööbimiskulud
- käibemaks

INFORMATSIOON LISAKULUTUSTE KOHTA:

St. Mathiase kirik õpil. 300 HUF/täisk. 600 HUF
Ujumine esialgne sissepääs on 1700 HUF, sellest saab välja tulles 800 HUF tagasi, kui olete 
ujulas kuni 2 tundi
Laevasõit Doonaul 3900 HUF
Õhtusöök koos muusikaga u. 4500 HUF

NB! Igal reisijal peab olema reisil kaasas kehtiv pass või ID kaart.

Soovitame vormistada reisi- tervisekindlustuse.



Reisibüroo PEREREISID
Tartu, Ülikooli 12, tel./fax 7 420 339, 6313 645
e-mail : pere@kiirtee.ee   www.perereisid.ee

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ungari reisi eest maksta

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda
 EE461010402018003001

Selgitus -  Ungari reis
Summa  295 .- eurot 

Palun teha maksmise  kuni  10.aprill
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