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בהפסקת התרעננות בשוק אותו נתחיל , מורחב בעיר בודפשטסיור יציאה ל  מפגש בשדה התעופה וטיסה בבוקר לבודפשט.
מרכז העיר ומשם  -כיכר אסטוריה   -.  משם נחלוף על פני המוזיאון הלאומי  המפורסם בו נוכל גם להחליף כספיםהמקורה 

"השאנז אליזה" של בודפשט. נראה את בית האופרה המפואר, את כיכר אוקטגון  המיוחדת , את נמשיך דרך שדרות אנדרשי 
 מוזיאון הטרור ונגיע לכיכר הגיבורים. נוכל להתרשם מעמוד הנצחון שבכיכר ומהמוזיאונים שמקיפים אותו. 

אות את תחנת הרכבת המפורסמת נוכל לר נראה את מרחצאות סצני, גן החיות והקרקס הבודפשטי. –נמשיך לפארק המילניום 
נראה את הגשרים המפורסמים ונעלה לגבעת גלרט לתצפית מרהיבה על העיר   -של בודה  . משם נחצה את הדנובה לצד קלטי

לאחר סיום מלחמת  –הנקראת הציטדלה ואת פסל השחרור שנבנה על ידי הרוסים  –שם נוכל לראות את המצודה האוסטרית  -
 העולם השניה.

 ונו של הנשיא ההונגרי, שבשעריו ניצבים חיילי המשמר הנשיאותי. דה למתחם הארמון, נוכל לראות את מעבבונעבור 
הגעה בשעות  –נסיעה למלון משם נמשיך רגלית לכיכר השילוש הקדוש , שם נוכל לראות את כנסיית מתיאש ומצודת הדייגים.

 .גלי ברחובות הסמוכים למלוןבערב יציאה לסיור ערב ר קבלת חדרים, זמן חופשי. –אחה"צ 
 

 שישי: 2יום 
 

  רגלי בעיר.ארוחת בוקר במלון ויציאה לסיור 
נוכל לראות את בית הכנסת המפורסם , משם נמשיך לראות את פסל הערבה הבוכייה  –את הסיור נתחיל ברובע היהודי 

בר ובהווה, נמשיך רגלית דרך טיילת )מבחוץ(, נמשיך דרך סמטאות הרובע היהודי, נשמע את סיפורי הקהילה היהודית בע
בנין משם נמשיך לאורך הדנובה לראות את  טאחד המונומנטים החזקים בבודפש –, לאנדרטאת הנעליים בלגרד על הדנובה

משרד  –שנחשב לבנין הפרלמנט המרשים ביותר באירופה. לאחר מכן נמשיך לכיכר הנצחון שבה ממוקמים  –הפרלמנט 
ונגרי והבורסה לניירות ערך. לאחר מכן נמשיך לבזיליקת אישטבן. ונסיים במרכז העיר בכיכר הבנק הלאומי הה האוצר,

 משולב  יציאה לסיור לילה –בערב  שעות בערך( 4עד  3 -דאקפרנצטר )סיור רגלי שאורכו כ
 

 שבת: 3יום 
 

 ארוחת בוקר במלון.
 .בריכות מרפא וכולל בריכה רגילה וגג עם בריכה כולל – RUDASיציאה לבילוי כייפי במרחצאות העיר 

  .ובו נראה את העיר בלילה כאשר כל האורות דולקים לשייט על הדנובהרגלית  21:30יציאה בשעה  – בבער
 

 ראשון: 4יום 
 

 .יום טיול מחוץ לבודפשט –פינוי חדרים ויציאה יציאה מהמלון לאחר  11:00בשעה  ארוחת בוקר במלון.
ור בעיירת האומנים המפורסמת סנט אנדרה, נשוטט בסמטאות ונוכל לראות את המבנים העתיקים, נתחיל את הביק

המפורסם, שבו תוכלו לראות דמויות היסטוריות ומבנים  נראה את הכיכר המרכזית, נבקר במוזיאון המרציפן 
 וטנטיים שבמקום. בודות היד האעממרציפן, ותוכלו לשוטט בין דוכני   רבות ההונגרית מפוסליםחשובים מהת

בירתה הראשונה של העם ההונגרי מהמאה העשירית,  –לאחר זמן חופשי בעיירה , נמשיך צפונה לעיר אסטרגום 
ביקור בבזיליקה, לאחר מכן נעמוד על  -בזיליקת אסטרגום   -בה ניצבת הבזיליקה השניה בחשיבותה בהונגריה  

שמעברה נמצאת סלובקיה. לאחר מכן נוכל  –י של הונגריה מרפסת תצפית שמשקיפה על הדנובה וזהו הגבול הצפונ
את אישטבן למלך הונגריה. בסיום  11-מכתיר בראשית המאה ה 2-סילבסטר השל  לראות את פסל ההכתרה

משיך לעיירה וישגראד שהיתה במשך מספר שנים בירתה של הונגריה. נעלה לתצפית על נ –הביוקר באסטרגום 
 .BOB SLIDEבילוי כייפי במגלשות  –שיך להרפתקאה ייחודית ומדליקה עיקול הדנובה המפורסם. נמ

בארוחת ערב במסעדת אבירים  כשכל אורח מקבל כתר  –וכמובן נסיים את היום בדרך האופיינית ביותר להונגרים   
 לראשו וסינר ומשתה גולש וארוחה מלאה.

 העברה לשדה התעופה וטיסה חזרה ארצה –בתום הביקור 

 


