
Koło SITPChem  

Grupa Azoty 

Polskie Konsorcjum  

Chemiczne Sp. z o.o.   
   

zaprasza na 3 dniową wycieczkę: 

Węgry – winnym szlakiem 
 
 

Termin:  14-16.10.2022 r. 

 

Ramowy program: 
 
1 dzień - (14.10.  - piątek)– Tarnów – Tokaj - Eger 

Wyjazd z Tarnowa o godz. 6.00, (stacja BP ul. Krakowska 57 – róg Krakowskiej i Pułaskiego)) przejazd do 
Tokaju, nazywanego węgierską Toskanią, miasta położonego u zbiegu rzek Bodrog i Cisy, u podnóży 
wulkanicznej góry Tokaj. Zwiedzanie miasteczka, w programie m.in. Plac Kossutha z fontanną Bachusa, 
degustacja win w Piwnicy Rakoczego, następnie jednio daniowy obiad  
w karczmie Lebuj, po obiedzie ok.14.30 wyjazd do Egeru ok.16.30 zakwaterowanie w hotelu Minaret - czas 
wolny, następnie przejazd ok.19.15 do Doliny Szépasszony - Doliny Pięknej Pani - znanej miłośnikom 
węgierskich win z regionu Eger, gdzie w wulkanicznych skałach wydrążono dziesiątki piwnic, a ich głębokość 
świadczy o zamożności winiarza. W każdej można spróbować wyjątkowego trunku – zwiedzanie winnych 
piwniczek oraz degustacja we własnym zakresie. Ok. 22.30 powrót do hotelu na nocleg. 
 
2 dzień - (15.10.- sobota) -  Eger 
Śniadanie,  spacer po Egerze, znanym z produkcji win, a przede wszystkim słynnego „Egri Bikaver” czyli 

„byczej krwi”. Zwiedzanie centrum: Bazylika - druga co do wielkości  na Węgrzech, Dobó István tér – 
zabytkowy plac, przy którym znajduje się barokowy Kościół Minorytów, (tutaj znajdują się relikwie św. 
Jadwigi), pomnik Istvana Dobó i miejski ratusz. Dobó utca – wąska brukowana uliczka prowadząca w kierunku 
zamku pełna restauracji i kawiarenek, Zamek - warownia z XIII wieku górująca nad Egerem i widoczna prawie 
z każdego miejsca miasta. Minaret - pozostałość po meczecie tureckim – wieża o wysokości 40m na którą 
prowadzi 97 bardzo wąskich i stromych schodów. Z balkonu roztacza się fenomenalny widok na całe Eger  
i pobliskie łagodne zbocza Gór Bukowych. Po zwiedzaniu wyjazd do winiarstwa Korona – zapoznanie się  
z winiarstwem i degustacja wina. Następnie Degustacja wina w Piwnicy Sike Tamás. Ok.19.15 przejazd do Doliny 

Szépasszony - Doliny Pięknej Pani na uroczystą kolację przy muzyce cygańskiej w karczmie Kulacs Csárda - 
kolacja z degustacją wina. 
Ok. 22.30 powrót do hotelu na nocleg. 

3 dzień - (16.10.- niedziela) –  Eger - Jaskinie Aggtelek - Koszyce – Bardejov - Tarnów  
Po śniadaniu przejazd do Aggtelek gdzie znajduje się wpisany na listę UNESCO kompleks jaskiniowy. 

Zwiedzanie jaskini BARADLA, następnie przejazd do Koszyc, miasta, które zachowało węgierski charakter, 

mimo, że dziś położone jest na terenie Słowacji. Spacer po mieście, w programie m.in. Herb miejski Koszyc, 

najstarszy herb miejski w Europie, Katedra Św. Elżbiety węgierskiej z grobowcem Franciszka II Rakoczego 

oraz Kaplicą Św. Michała, Wieża Urbana, Park z grającą fontanną i „grającym drzewem”, Teatr Państwowy, 

Krzyż Morowy, kamienica, w której znaleziono Skarb Koszycki, następnie w miarę wolnego czasu przejazd do 

w znajdującego się na liście UNESCO  Bardejova krótki spacer po starówce i powrót do Tarnowa ok.20.oo  

Cena:   
 
35 – 39 os – 710 zł  
30 – 34 os – 725 zł 
 
Uwaga: kwota w PLN płatna w biurze,  

Dodatkowo obligatoryjnie koszt biletów wstępu, obiadów w Tokaju i Egerze, uroczystej kolacji, przewodnika 

miejscowego płatny u pilota w forintach ok. 40 000 HUF 

Powyższa cena zawiera: 

• transport autokarem  
•     2 noclegi ze śniadaniami w pokojach 2,3 os z łazienkami,  Hotel Minaret  w Egerze 
•     opłatę miejscową w hotelu w wysokości 1,70€/dzień 

      •     obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP)  
w wysokości 20 zł, 

• ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna  

• opiekę pilota, 
 

Cena nie zawiera obligatoryjnie płatnych:  

Dodatkowo obligatoryjnie koszt biletów wstępu, degustacji wina, obiadów w Tokaju i Egerze, uroczystej 

kolacji, przewodnika miejscowego płatnych u pilota w forintach 40 000 forintów. (ok. 500 zł) 

 
 
 



Cena nie zawiera dodatkowych kosztów. 

• obiadokolacji w Dolinie Pięknej Pani w dniu 14.10 (piątek) – we własnym zakresie 

• napojów do obiadokolacji płatnych we własnym zakresie 

• innych kosztów nie wymienionych w ofercie płatnych we własnym zakresie 

• ewentualnych testów PCR lub antygenowych, jeżeli takie będą wymagane płatnych we własnym zakresie 
 

Uwagi: 
- Ewentualna dopłata dla chętnych do pokoju 1-os  ok. 290 zł 
- Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

- Istnieje możliwość ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki (ubezpieczenie  KIT  Signal Iduna 

rozszerzone  o klauzulę COVID-19 + kwarantanna + choroby przewlekłe)  za dodatkową opłatą w 

wysokości:  5,78% ceny imprezy,  płatne najpóźniej do 5 dni od wpłaty zaliczki 
- Dla członków SITPChem - po uzgodnieniu - możliwe będzie dofinansowanie  (wysokość zostanie określona) 

 

Informacje i zapisy u koleżanki Edyty Kossowskiej-Szerszeń  tel. 14 637 37 46  tel. zakł.  3746  

Zaliczka w kwocie: 150 zł płatna u koleżanki Edyty Kossowskiej-Szeszeń (PKCH) do dnia 22.08.2022r. 
Całkowita dopłata do wycieczki do dnia 16.09 2022 r. na konto SITPChem. 

Nr konta: 14 1020 4955 0000 7402 0066 2544   

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
          


