Предколедна екскурзия до БУДАПЕЩА
Настаняване в четиризвездния “Danubius Arena” с включена закуска
Разположена от двете страни на река Дунав, Будапеща съчетава в едно
цветните обширни хълмове на Буда с широките урбанистични булеварди на Пеща.
Въпреки, че местността е населявана още от I век, градът е създаден много
по-късно - през 1873 г., когато градовете Обуда, Пеща и Буда се обединяват. От
тогава Будапеща се превръща в културното, политическо, интелектуално и
комерсиално сърце на Унгария.Будапеща е ”Унгарското бижу”, което днес е дом
на 20% от населението на страната и привлича множество туристи с
красотата и забележителната си история.
Коледният базар на площад Вьорьошмарти в Будапеща е най-старият и голям
базар, разположен на просторния площад в края на улица "Ваци" в сърцето на
унгарската столица. Освен традиционните щандове с коледна украса, меденки и
греяно вино, около Коледа на площад Вьорьошмарти се разполагат и две сцени на
открито за по-добро коледно и предновогодишно настроение. Около 200 програми
за деца и възрастни ще бъдат представени на тазгодишния фестивал.
Ежегодният коледен базар и зимен фестивал ще бъде отворен между 11 ноември
2017 и 6 януари 2018.
Период на провеждане:
08.12.2017 – 11.12.2017 / 3 нощувки
15.12.2017 – 18.12.2017 / 3 нощувки
Цени:
Дати

На човек в стая
с 2 легла

На човек в
стая с 1
легло

08.12.17-11.12.17
15.12.17-18.12.17

760лв.
760лв.

1060лв.
1060лв.

2 възрастни
и 1 дете
(2-11.99г.) в
една стая
620лв.
620лв.

Програма
ДЕН 1 - София – Будапеща:
Събиране на летище София 20:35 ч.Отпътуване от летище София за Будапеща с
полет на Авиокомпания Wizz Air. Пристигане в Будапеща около 21:10 ч. вечерта.
Трансфер до хотела. Настаняване в хотела. Нощувка.
ДЕН 2 Будапеща:
Закуска. Панорамна обиколка на Будапеща с екскурзовод на български език.
Свободно време за разходки. Нощувка.
ДЕН 3 Будапеща
Закуска. Свободно време или по желание: Круиз по река Дунав. 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 4 Будапеща
Унгарски ренесанс - София: Закуска. Свободно време или по желание целодневна
екскурзия Унгарски ренесанс с посещение на градовете Естергом, Вишеград и
Сентендре. Свободно време. Напускане на хотела и трансфер до летището за полет
Будапеща – София на авиокомпания Wizz Air. Кацане в София в 23:55 ч. местно
време.
Цената 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 Arena 4*;
 Трансфер летище – хотел – летище;
 Панорамна обиколка на Будапеща;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
 Водач от България за цялото пътуване.
Цената не включва :
 Допълнителни екскурзии.
 Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание.
Допълнителни ексурзии ( по желание на клиента +допълнително заплащане) :
Круиз по река Дунав – Разходката с кораб по река Дунав ще Ви даде възможност
да видите най-пленяващата част от историческия център на Будапеща.
Минимален брой за провеждане: 20 пълноплащащи.
Цена: 50 лв. за възрастен / 25 лв. за дете. Цената включва: транспорт,
напитка, десерт и екскурзовод на български език.

Вечеря в традиционен ресторант „Бор Kатакомба“ и кратка вечерна обиколка
на Будапеща - 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 4-степенно
меню и отлични унгарски вина и се забавлявайте.
Минимален брой за провеждане: 20 пълноплащащи
Цена: 92 лв. за възрастен / 46 лв. за дете. 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.
Целодневна екскурзия Унгарски ренесанс - 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.
Минимален брой за провеждане: 20 пълноплащащи.
Цена: 91 лв. възрастен / 45 лв. за дете. Цената включва транспорт и
екскурзовод на български език.
Полетно разписание:
София – Будапеща: Излита в 20:35 / Каца в 21:10
Будапеща – София: Излита в 21:45 / Каца в 23:55
***Минимален брой за провеждане на пътуването няма. Седалките в полета и
стаите в хотела са гарантирани. Възможна е промяна на полетното разписание,
като клиентите ще бъдат уведомени своевременно. Туроператора си запазва
правото да прави промени в програмата.
Условия за 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 сума.

