НОВА ГОДИНА 2018 В БУДАПЕЩА
ДАТА: 29.12 – 01.01
4 дни/ 3 нощувки
ХОТЕЛ: DANUBIUS HOTEL ARENA 4*
Будапеща е един от най-древните и най-красивите градове в Европа. Той с право се счита за
дунавска столица, защото надминава Виена по броя на жителите си, по темпове на
икономическо развитие. Седалище е на Дунавската комисия, а река Дунав пресича града през
най-представителната му част, като огромна и внушителна главна улица.
Няма друг град по реката, по-живописно разположен на двата бряга. Най-северните и части
започват от остров Сентендре, а южните включват остров Чепел.

ПРОГРАМА
ДЕН 1 /29.12/ София – Будапеща
Събиране на летище София, Терминал 1 два часа преди полета. Отпътуване от летище София
за Будапеща с полет на Авиокомпания Wizz Air. Пристигане в Будапеща около 21:00 ч.
вечерта. Трансфер до хотела. Настаняване в хотела. Нощувка.
ДЕН-2 /30.12/ Будапеща
Закуска. Свободно време или по желание:
 Панорамна обиколка на Будапеща с екскурзовод на български език.
Свободно време за разходки. Вечерта по желание:
 Вечеря в традиционен ресторант „Бор Катакомба“ с жива музика и танци и кратка
вечерна обиколка на града.
Нощувка.
ДЕН 3 /31.12/ Будапеща – Унгарски ренесанс
Закуска. Свободно време или по желание:
 Целодневна екскурзия Унгарски ренесанс с посещение на градовете Естергом,
Вишеград и Сентендре.
Посрещане на Нова Година 2018. Нощувка.
ДЕН 4 /01.01/
Будапеща – София
Закуска. Свободно време или екскурзия по желание:
 Круиз по река Дунав.
Напускане на хотела и трансфер до летището за полет Будапеща – София на авиокомпания
Wizz Air. Кацане в София в 23:55 ч. местно време.
Цените са на човек в ЛЕВА, с включени летищни такси, за резервации направени до
31.10.2017г.
Дата
Човек в двойна /
Единична стая
Дете 2-11.99г в стая с
Тройна стая
2 възрастни
29.12 - 01.01

740

990

650

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
 Самолетен билет София - Будапеща – София с авиокомпания Wizz Air;
 Голям салонен ръчен багаж до 15 кг с размери 56/45/25 см.;
 3 нощувки със закуски в хотел Danubius Hotel Arena 4* или подобен 4*;
 Трансфер летище – хотел – летище;
 Панорамна обиколка на Будапеща;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
 Водач от България за цялото пътуване.
В цената не е включено:
 Круиз по река Дунав – 50 лв. за възрастен / 25 лв. за дете;
 Новогодишна вечеря в традиционен ресторант „Бор Kатакомба“ и кратка вечерна
обиколка на Будапеща - 180 лв. за възрастен / 100 лв. за дете ;
 Целодневна екскурзия Унгарски ренесанс - 91 лв. възрастен / 45 лв. за дете;




Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Лични разходи

Резервации:
- Депозит: 300 лв при записване
- Доплащане: 22 дена преди дата на тръгване
Условия за анулации:
-до 60 дни преди датата на полета: без неустойка
-от 60 до 30 дни: 300 лв
-от 29 до 20 дни: 50% от общата стойност на пътуването
-от 19 до 14 дни: 80% от общата стойност на пътуването
-под 14 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сумa
Полетно разписание:
Превозвач: Wizz Air
 София – Будапеща: Излита в 20:35 / Каца в 21:00
 Будапеща – София: Излита в 21:45 / Каца в 23:55
Забележки:
 Минимален брой за провеждане на пътуването няма. Полетът и стаите в хотела са
гарантирани.
 Туроператора си запазва правото да прави промени в програмата.
 Минимален брой туристи за провеждане на допълнителните екскурзии – 20.
 Препоръчва се предварителна резервация от България за допълнителните екскурзии
по програмата.
 Възможна е промяна на полетното разписание, като клиентите ще бъдат уведомени
своевременно.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:
Панорамна обиколка на Будапеща
Включена в цената
Обзорна екскурзия на Будапеща с местен, професионален екскурзовод на български език.
Цената включва: транспорт и екскурзовод на български език
Круиз по река Дунав
50 лева / 25 лева (дете 2 – 11,99г)
Разходката с кораб по река Дунав ще Ви даде възможност да видите най-пленяващата част от
историческия център на Будапеща. Град, който често е наричан „ Перлата на Дунав“ или „
Париж на Изток“. Без съмнение речният круиз е един от акцентите в екскурзиите на
Будапеща.
Цената включва: транспорт, напитка, десерт и екскурзовод на български език
Вечеря в традиционен ресторант „Бор Катакомба“ и кратка вечерна обиколка на града
92 лева / 46 лева (дете 2 – 11,99г)
Разходка с автобус из нощна Будапеща с възможност за разглеждане на забележителностите
на града, минавайки покрай внушителния комплекс на Парламента, Рибарския бастион,

Кралския дворец, Цитаделата, хълма “Гелерт”, остров Маргит, ефектно-осветените
мостове между Буда и Пеща. Вечерта ще завърши с фолклорна вечеря в традиционен
унгарски ресторант с жива музика и танци. Забавлявайте се в ритъма на вихрена циганска
музика и горещи танци в типичен унгарски ресторант. Опитайте местни специалитети с 4степенно меню и отлични унгарски вина и се забавлявайте
Цената включва: транспорт до и от ресторанта с екскурзовод на български език, вечеря с
типично унгарски специалитети, фолклорна програма – музика и танци от циганска фолк
група
Унгарски ренесанс
91 лева / 45 лева ( дете 2 – 11,99г)
Отпътуване от хотела след закуска. Посещение на Естергом , един от най-старите градове в
Унгария и някогашна столица на унгарските крале, където се намира най-голямата катедрала
в страната – Естергомската базилика. Посещение на Вишеград и по желание, посещение
на крепостта „ Вишеград“. Отпътуване за един от най-известните градове в Унгария сред
туристите – Сентендре и по желание възможност за разглеждане на Музея на марципана.
Цената включва: транспорт и екскурзовод на български език
Важно: Очаквайте допълнителна информация за възможните опции за Новогодишна
вечеря!

ХОТЕЛ
DANUBIUS ARENA 4*
Местоположение:
Danubius Arena 4* е луксозен хотел в сърцето на град Будапеща. Хотелът се намира на 5 мин.
разтояние с метро от централната част на града и на 15 мин. с градски наземен транспорт.
Отличната локация и удобна транспортна връзка на хотел Danubius Arena 4* го прави отличен
избор за разглеждане на забележителностите на Будапеща ,както и за комфортна почивка.
Стаите:
Всички 379 стаи и 8 апартамента са климатизирани и разполагат с пленителна панорамна
гледка. В помещенията има:
 Климатична система
 Баня
 Хладилник
 Мини Бар
 Wi-fi
 Сейф – в някои от стаите
 Телефон
 Телевизор със сателитни програми
 Сешоар.
Бар и ресторант:
Danubius Arena 4* предлага на своите гости международна и унгарска кухня с богато
разнообразие. Хотелът предлага богата и вкусна закуска на блок маса.
Удобства в хотела:
 Бизнес център















24 –часова рецепция
Обслужване по стаите
Пране и гладене
Фризьорски салон
Фитнес център
Джакузи и спа услуги
Кафене
Бар
Ресторант
Магазин за сувенири
Сейф
Паркинг
Безплатен Wi-Fi интернет в хотела

