PROGRAM WYCIECZKI
I dzień – 6.05.2019
Wyjazd godz.6.oo, z parkingu MOK , ul Piastowska 1
przejazd przez Słowację, dojazd do Miskolca, pobyt na basenach Miskolc – Topolca
Na Słowacji walutą jest euro.
Baseny mają od 1 do ok 1,5 metra. Woda ma od 26 do 36 stopni w zależności od basenu.
Najchłodniejsza jest w tzw. rzece na samym wejściu gdzie są co jakiś czas włączane
sztuczne prądy wodne. Pozostałe są bardzo ciepłe, a nawet gorące.
Do bagażu podręcznego przygotować rzeczy niezbędne do kąpieli w basenach
termalnych: kostium kąpielowy, ręcznik, klapki.
Przejazd do Doliny Pięknej Pani - obiadokolacja, degustacja wina, zakwaterowanie,
nocleg.
II dzień – 7.05
Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Egeru, spacer po pięknym barokowym
miasteczku ( twierdza z zewnątrz), plac Dobo, bazylika, minaret, barokowe kamienice,
rynek )
Przejazd do Budapesztu I etap zwiedzania – Plac Bohaterów, pomnik Millenium,
zamek Vajdahunyad
Bazylika św. Stefana ( wnętrza ), Czas wolny na ulicy Vaci, hala targowa.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.
Wieczorny rejs po Dunaju.
III dzień – 8.05
Śniadanie, przejazd na stronę Budy – pobyt na wzgórzu Zamkowym ( Baszta Rybacka,
punkty widokowe , kościół św. Macieja ( z zewnątrz ),reprezentacyjne place w obrębie
wzgórza, pałac królewski.
Wjazd na wzgórze Gellerta – panorama miasta, Cytadela , pomnik Wolności
Impreza regionalna w czardzie węgierskiej.
Powrót do hotelu, odpoczynek
IV dzień – 9.05
Śniadanie, wykwaterowanie.
Przejazd do Szentendre – miasto artystów i malarzy, spacer po barokowych uliczkach,
panorama na Dunaj. Wyjazd w drogę powrotną, Postój na posiłek na Słowacji
Uwaga: Proszę przygotować 3-5 euro na osobę.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Zakwaterowanie w hotelach wyposażonych w ręczniki. Brak czajników elektrycznych
w pokojach
WALUTA-: Forint
100 forintów po kursie międzybankowym to dziś około 1.3 zł
1000 forint 13,7 zł
10000 forint 137 zł
Płatność kartą na Węgrzech

W dużych sieciach supermarketów, większych hotelach czy restauracjach w miastach
turystycznych spotkamy terminale umożliwiające płatność kartą. Akceptowane są zarówno
karty MasterCard, jak i Visa. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze jest to norma i powinniśmy
wcześniej sprawdzić możliwość płatności kartą np. w hotelu.
Warto jednak pamiętać, że płacąc kartą zapłacimy także za przewalutowanie, które
w przypadku forinta może być bardzo niekorzystne.
W przypadku kart kredytowych oraz kart tzw. wypukłych nie powinniśmy mieć żadnych
problemów w miejscach posiadających terminale. Honorowane są karty MasterCard oraz
Visa. Jeśli nie jesteśmy pewni, warto zapytać sprzedawcy - najpierw powinniśmy sprawdzić
logotypy przy wejściu, następnie warto upewnić się raz jeszcze u sprzedawcy.
Bankomaty Niektóre z polskich kart płatniczych pozwalają na wypłatę gotówki z
bankomatu, warto wcześniej sprawdzić to w oddziale naszego banku. W Budapeszcie oraz
miejscach typowo turystycznych nie powinniśmy mieć żadnych problemów ze znalezieniem
bankomatu czynnego 24 godziny na dobę i wypłatę gotówki, trudniej może być w
mniejszych miejscowościach.
W przypadku karty kredytowej również nie powinno być problemu, chociaż taka wypłata
może wiązać się z automatycznym naliczeniem procentów kredytowych.
.

Ceny podstawowych produktów w sklepach
– Cena bułki śniadaniowej – około 15.00 – 79.00 HUF (0.21 – 1.11 PLN).
– Cena kajzerki – 15.00 HUF (0.21 PLN).
– Cena 100 g czekolady (Milka) – 279.00 HUF (3.91 PLN).– Cena opakowania słodkiej
papryki mielonej (250 g) – 1 190.00 HUF (16.66 PLN).
– Cena półtoralitrowej butelki wody mineralnej – 116.00 HUF (0.37 EUR; 0.42 USD;
1.60 PLN).
– Cena małej butelki wody Perrier 0,33 litra – 235.00 HUF (0.74 EUR; 0.84 USD; 3.20

PLN).
– Cena półlitrowej butelki piwa lokalnego – 243.00 HUF (0.77 EUR; 0.87 USD; 3.30
PLN).
– Cena małej butelki piwa importowanego 0,33 litra – 349.00 HUF (1.10 EUR; 1.30
USD; 4.80 PLN).
– Cena butelki wina ze średniej półki – 1 500.00 HUF (4.70 EUR; 5.40 USD; 20.00
PLN).–
-Cena wina Tokaj (różne rodzaje) – 2 590.00 – 3 990.00 HUF (36.26 – 55.86 PLN).
CENY W LOKALACH
– Cena obiadu w taniej węgierskiej restauracji – 1 800.00 HUF (5.70 EUR; 6.40 USD;
25.00 PLN).).
– Cena zestawu obiadowego w fast-foodzie (Zestaw w restauracji McDonald’s) –
1 500.00 HUF (4.70 EUR; 5.40 USD; 20.00 PLN).
– Porcja frytek – 1.60 EUR (1.80 USD; 6.80 PLN).
– Cena kanapki cheeseburger – 450.00 HUF (1.40 EUR; 1.60 USD; 6.10 PLN).
– Langosz z szynką, śmietaną i serem – cena: 750.00 HUF (około 10.50 PLN).
– Langosz z boczkiem, śmietaną i cebulą – cena: 700.00 HUF (około 9.80 PLN).
– Langosz z sosem węgierskim – cena: 850.00 HUF (około 11.90 PLN).
– Langosz z kapustą – cena: 650.00 HUF (około 9.10 PLN).
– Langosz z ketchupem – cena: 450.00 HUF (około 6.30 PLN).
–Cena węgierskiej zupy gulaszowej – 890.00 HUF (około 12.46 PLN).
– Cena węgierskiego gulaszu z suma z papryką – 2 890.00 HUF (około 40.46 PLN).
– Cena węgierskich naleśników Hortobagy (2 sztuki) – 1 790.00 HUF (około 25 PLN).
– Cena ragout – 990.00 HUF (około 13.86 PLN).
– Cena smażonego sera camembert z brzoskwiniami oraz żurawiną – 1 790.00 HUF
(około 25.06 PLN).
– Pogacze (węgierskie słone bułki) – cena: 210.00 HUF (około 2.94 PLN).
– Cena kawy cappuccino – 437.00 HUF (1.40 EUR; 1.60 USD; 6.00 PLN).
– Cena kawy espresso – 306.00 HUF (0.97 EUR; 1.10 USD; 4.20 PLN).
– Cena małej butelki wody mineralnej (0,33 litra) – 210.00 HUF (0.66 EUR; 0.75 USD;
2.90 PLN).
– Cena małej butelki Coca-Coli lub Pepsi (0,33 litra) – 301.00 HUF (0.95 EUR; 1.10
USD; 4.10 PLN).
– Cena 0,5 litra piwa beczkowego lokalnego – 470.00 HUF (1.50 EUR; 1.70 USD; 6.40
PLN). – Cena małej butelki piwa importowanego (0,33 litra) – 500.00 HUF (1.60 EUR;
1.80 USD; 6.80 PLN).
– Cena butelki piwa Ottakringer – 440.00 HUF (około 62.16 PLN).
– Cena piwa Soproni (0,5 litra) – 550.00 HUF (około 7.70 PLN).

Podstawowe zwroty w języku węgierskim
dzień dobry (rano) - jó reggelt [jou reggelt]
dzień dobry (w ciągu dnia) - jó napot kívánok [jou nopot kiwanok]
do widzenia – viszontlátásra [wisontlataszro]
proszę - kérem [kirem]
dziękuję - köszönöm [kesenem]
przepraszam - bocsánat [boczianot]
ile to kosztuje? - ez mennyibe kerül ? [ez mennibe keryul?]
gdzie jest...? - hol van...? [hol won...?]
która jest godzina? - hány óra? [hań oro?]
jak się nazywasz? - hogy hívnák? [hodź hiwnak?]
nazywam się... - a nevem... [o newem...]
Wejście – bejárat [bejarot]
Wyjście – kijárat [kijarot]
Otwarte – nyitva [nitwa]
Zamknięte – zárva [zarwa]
tak - igen [igen]
nie - nem [nem]
nie rozumiem - nem értem [nem irtem] (bardzo przydatny zwrot)
bank - bank [bank]
poczta - posta [poszto]
jestem z Polski - Lengyel vagyok [Leńdziel wodziok]
Polska - Lengyelország [leńdzielorsag]
Węgry - Magyarország [madziarorsag]

