
                                                                                                                               
Poznań, dnia 21 luty 2013r 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 
 

W związku z kontynuacją prowadzenia szkoleń wyjazdowych 
informujemy, iż zaplanowaliśmy w dniach 08-12 maja 2013 r. szkolenie 
połączone z wyjazdem turystycznym do Budapesztu. Szczegóły oferty 
przedstawiamy w załączeniu. Tematyka szkolenia związana jest z rozliczaniem 
kosztów zużycia wody i centralnego ogrzewania, oszczędnościami energii 
cieplnej oraz  ubezpieczeniami nieruchomości przy ich zarządzaniu. Szkolenie 
obejmuje 12 godzin edukacyjnych.  

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 
15.03.2013r. telefonicznie, faxem, lub drogą mailową do biura stowarzyszenia. 
Potwierdzeniem zgłoszenia będzie dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 
200,00 zł. Ilość miejsc jest ograniczona (42), tak więc ważna jest kolejność 
zgłoszeń wraz z dokonaną wpłatą. Po tym terminie oferta zostanie rozesłana do 
innych Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN.  

 

WYCIECZKA DO BUDAPESZTU 
 08 V – 12 V 2013 

dla  członków  Wielkopolskiego Stowarzyszenia  Zarządców 
Nieruchomości w Poznaniu 

 

   

 
 

 



PROGRAM: 
DZIEŃ I –  8 V 2013 - środa – godzina 22.00 – nocny przejazd do Budapesztu. 
DZIEŃ II –  9 V 2013 – czwartek – Po przyjeździe – krótki odpoczynek w hotelu,  
pozostawienie bagaży. Przejazd na Wzgórze Gellerta – piękna panorama Budapesztu. 
Spacer do Mostu Elżbiety – przejście przez most do najpiękniejszej ulicy Budapesztu 
– Vaci. Przerwa na kawę. Przejazd ul Andrassiego do Placu Bohaterów. Spacer do 
Kąpieliska Termalnego – Szechenyi. Relaks na kąpielisku. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja. Czas wolny. Nocleg. 

                                                     
DZIEŃ III – 10 V  2013 – piątek -  Po śniadaniu – zwiedzanie Budapesztu z 
przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe, Kościół Macieja, Baszty Rybackie, Bazylika św. 
Stefana, Parlament Węgierski, z zewnątrz.. Powrót do hotelu.. Odpoczynek  Wyjazd 
na „Wieczór Węgierski” w czadzie: potrawy węgierskie, muzyka, wino, tańce.. 
DZIEŃ IV – 11 V 2013 - sobota – Po śniadaniu wycieczka w okolice Budapesztu: 
Zakole Dunaju: zwiedzanie twierdzy wyszechradzkiej z przepięknym widokiem na 
Dunaj, Esztergam – dawna stolica Węgier, gdzie znajduje się największa bazylika na 
Węgrzech, Szentendre – miasteczko pełne muzeów i galeryjek. Muzeum Marcepana – 
zakup pysznych marcepanów. 
Powrót do Budapesztu. Obiadokolacja. Rejs statkiem po Dunaju Nocleg. 
DZIEŃ V – 12 V 2013 – niedziela – Po śniadaniu – przejazd na Vaci – pożegnanie z 
Budapesztem. 
Wyjazd w drogę powrotną ok. 13.00. 
Przyjazd do Poznania ok. 23.00 
 
Cena: 1075,00 zł (dla członków WSZN 800,00 zł) obejmuje: przejazd autokarem, trzy 
noclegi w Hotelu Inn Millenium: pokoje dwuosobowe z łazienkami, wyżywienie 
zgodnie z programem, usługi przewodnika, pilota, koszty wieczoru węgierskiego, 
ubezpieczenie. 
 Dodatkowo płatne: pobyt na Kąpielisku Termalnym: 4.300 ft., Twierdza 
Wyszechradzka:1.700 ft,     Muzeum Marcepana: 500 ft. O wszystkich dodatkowych 
wejściach decyduje każdy osobiście. 
Statek: 7 euro,  

Uwaga: 1000 forintów to kwota ok.15.80zł 
Adres Hotelu:  
Hotel Tulip Inn Budapest Millenium 
Ulloi ut.94, 1089 Budapeszt 
Tel +3614778000                                                    
                          Z koleżeńskim pozdrowieniem                               
Zbigniew Pogorzelski – vice prezes 


