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WĘGRY MNIEJ ZNANE – PÓŁNOCNY - WSCHÓD 

Północno-wschodnie Węgry są bardzo ciekawe 

pod względem krajoznawczo-turystycznym i historycz-

nym. W ramach kilkudniowej wycieczki, proponujemy 

Państwu obejrzenie trzech, bardzo atrakcyjnych parków 

narodowych: 

1. Parku Narodowego Aggtelek z przepięknymi jaski-

niami zaskakującymi odwiedzających swym ogro-

mem, kolorystyką i fantastycznymi kształtami two-

rów krasowych; 

2. Największego i jednocześnie pierwszego węgier-

skiego Parku Narodowego Hortobágy z rezerwatem 

słynnej puszty (stepu węgierskiego), z tabunami 

koni, szarego bydła węgierskiego, owiec, trzody 

chlewnej… 

3. Parku Narodowego Gór Bukowych z bogatą florą 

i fauną, pięknymi widokami, jaskiniami i oczywiście, 

ciekawą historią. 

 

W programie wycieczki przewidziane jest także zwiedzanie bogatego w historię i ciekawe 

obiekty architektoniczne, miasta Debreczyn – kolebki nauki, szkolnictwa i będącego jedno-

cześnie stolicą węgierskiego kalwinizmu. 

Nie zapomnimy oczywiście o degustacji, należących do najlepszych na świecie, win tokajskich 

w piwnicach wydrążonych w zboczu góry Tokaj. 

Posiłki składać się będą wyłącznie z najsmakowitszych dań tradycyjnej kuchni węgierskiej. 

Wszystkie szczegóły i dokładne koszty będą ustalone w przypadku konkretnego zaintereso-

wania naszą ofertą, po uwzględnieniu wymaganych terminów oraz wielkości grupy. 

 

Wycieczka nie jest ograniczona sezonowo i jej program może być zrealizowany w dowolnym 

terminie. 

PRZYKŁADOWO: 

a) 1 - 5 maj (środa - niedziela); 

b) Boże Ciało (30 maja – 3 czerwca/ czwartek - niedziela); 

c) 8 – 11 listopada (piątek - poniedziałek). 

  

Jaskinia Baradla w Aggtelek 
(fot. Balazs) 

https://picasaweb.google.com/LamboBoy25/20081004AggtelekiCseppkBarlang#slideshow/5266762880311517522
https://picasaweb.google.com/LamboBoy25/20081004AggtelekiCseppkBarlang#slideshow/5266762880311517522
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TRASA I RAMOWY PROGRAM 

 

1. dzień:  

1. Aggtelek: 

 Spotkanie z grupą (ok. 10.00); 

 Zwiedzanie jaskini Baradla; 

 Posiłek regeneracyjny  

 Wyjazd do Miskolca (56 km).  

 

2. Miskolc: 

 Zwiedzanie zamku w Diósgyör; 

 Miskolc – Stare Miasto – kolacja – nocleg;     

 

2. dzień:  

 śniadanie w hotelu;  

 Miskolctapolca, baseny termalne w jaskini;  

 Wyjazd do Tokaju (63 km).  

 

3. Tokaj; 

 Degustacja wina z poczęstunkiem; 

 Spacer po miasteczku; 

 Wyjazd do Nyíregyháza (34 km); 

 Kolacja, nocleg.  
 

3. dzień:  

4. Nyíregyháza: 

 śniadanie w hotelu;  

 Czas wolny (spacer po mieście, małe zakupy); 

 Wyjazd do Debreczynu (50 km). 

 

5. Debreczyn:  

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Czas wolny; 

 Wyjazd do rezerwatu pusty – Hortobagy (39 km) 

 

6. Hortobágy:  

 Zwiedzanie rezerwatu na furmankach, pokazy jeźdźców, bydło węgier-

skie, mangalice, rácka… 

 Posiłek; 

 Wyjazd do Lillafüred (135 km), wieczór pożegnalny.  
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4. dzień:  

7. Lillafüred:  

 Śniadanie w hotelu; 

 Spacer po okolicy, jezioro, pstrągi, wodospad, Góry Bukowe…; 

 Zwiedzanie jaskini Anny (opcjonalnie); 

 Wyjazd do Polski. 

 

UWAGI OGÓLNE 

KOSZTY: 

Koszt wycieczki dla grupy co najmniej 40 osobowej: ??? €. 

W przypadku zgłoszeń mniejszych grup, pojedynczych osób lub zmiany programu, koszty 

imprezy zostaną odpowiednio przekalkulowane. 

Wyżej wymieniona kwota pokrywa następujące koszty: 

1. Noclegi i wyżywienie; 

a. 3 kolacje HB (w tym bogata kolacja pożegnalna w Lillafüred); 

b. 3 śniadania (szwedzki stół); 

c. 3 noclegi w dwuosobowych pokojach o standardzie ***; 

d. 3 posiłki dodatkowe: 

 w Aggtelek; 

 w Tokaju; 

 w Hortobágy; 

e. degustację wina z poczęstunkiem w Tokaju; 

2. Usługi przewodników; 

a. przewodnika-opiekuna grupy (przez cały czas trwania wycieczki); 

b. przewodników w poszczególnych obiektach; 

c. lokalnego przewodnika w Debreczynie; 

3. Wstępy do następujących obiektów; 

a. jaskinia w Aggtelek; 

b. zamek w Diósgyör; 

c. wstęp na baseny w Miskolc-Tapolca; 

d. zwiedzanie rezerwatu puszta (stepów węgierskich); 

e. jaskinia Anny w Lillafüred. 
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TERMINY I PROGRAM: 

1. Przez cały czas pobytu na Węgrzech, zapewniamy fachową opiekę tłumaczy i prze-

wodników. 

2. Wycieczka terminowo nie jest związana ani z najważniejszymi świętami, ani z porą 

roku. Może być zorganizowana w dowolnym terminie wybranym przez chętnych 

do wzięcia w niej udziału. Zapraszamy serdecznie! 

3.  przypadku skrócenia czasu trwania wycieczki, będzie konieczna zmiana jej programu 

i rezygnacja z niektórych atrakcji. 

4. Istnieje, na żądanie zamawiającego, możliwość przedłużenia czasu trwania imprezy. 

Propozycje takie należy składać najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

5. Propozycje wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez ProtaSoft KFT można 

zgłaszać najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 

 

Budapeszt, 27 grudnia 2014 

 

Józef Tita Protasiewicz 

ProtaSoft BK
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