Майски празници в Будапеща

4 дни / 3 нощувки
Полет
София –
Будапеща
Будапеща –
София

Полети
Излита / час
Каца / час

Авиокомпания

12:55

13:20

Wizz Air

13:50

16:10

Wizz Air

Настаняване в хотел hotel Budapest 3 *
Период на
пътуването
1 – 4 май 2020
година

Двойна стая
729 лева

Единична стая Трети възрастен
989 лева

729 лева

Туристическа програма

ПЪРВИ ДЕН – Будапеща
Отпътуване от Терминал 1 на летище София в 12.55 ч. с полет на авиокомпания
"Wizz Air" за Будапеща. Кацане в Будапеща в 13.20 ч. Транфер до хотела.
Настаняване. Свободно време. По желание вечеря с музика и танци във винарна
"Bor Katakomba". Нощувка.
ВТОРИ ДЕН – Будапеща
Закуска. Панорамна обиколка на Будапеща с местен екскурзовод (минимум 3
ч.): Парламентът – една от най-големите парламентарни сгради в света; крепостният
хълм Будавар с Рибарските кули; църквата "Св. Матяш", носеща името на найизвестния унгарски крал, който два пъти е бил венчан в храма; Цитаделата,
издигната от Хабсбургите, за да защитава "перлата на Дунава" от
нападения; Площадът на героите – огромен ансамбъл от паметници, построени в
чест на 1000 години от създаването на Унгария. По желание разходка с панорамно
корабче по р. Дунав (продължителност 1 час). Свободно време по булевард "Ракоци"
и улица "Ваци" – една от най-известните търговски улици, където в продължение на
няколкостотин метра ще се насладите на многобройните ресторанти, кафенета и
магазини. Туристическа програма по желание: Пешеходна разходка в центъра на
Будапеща с местен екскурзовод (мин. 2 часа): Парламентът с известния площад
"Лайош Кошут"; прочутата базилика „Св. Стефан” в неоренесансов стил, носеща
името на първия крал на Унгария, чиято мумифицирана дясна ръка се съхранява
там; една от най-големите действащи в света синагоги - Голямата синагога
в историческия еврейски квартал, която е част от комплекс, включващ Храмът на
героите, еврейско гробище, паметник на Холокоста и Еврейски музей. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН – Егер
Закуска. Свободно време в Будапеща за индивидуално посещение на Националната
галерия, Унгарския национален музей или Зоологическата градина
(необходимо е

ползване на градски транспорт). Нощувка.
Туристическа програма по желание (избира се една от двете екскурзии): 1.
Целодневна екскурзия до Големия завой на Дунав с местен екскурзовод:
романтичното градче Сентендре, основано от сръбски заселници, с тесни живописни
улички, многобройни магазинчета за сувенири, галерии и музеи; старата столица
Естергом – католически духовен център, където се намира най-голямата катедрала в
Унгария. Връщане в Будапеща късния следобед. Нощувка. 2. Целодневна екскурзия
до Егер – бароковата перла на Унгария, град, известен с производството на
висококачествено унгарско вино. Пешеходна разходка в Егер: римокатолическата
базилика, която със своите размери се нарежда на второ място в Унгария;
кметството, Площадът на Добо; Църквата на миноритите; крепостта – в исторически
план тук е спечелена една от най-важните военни битки на унгарския народ.
Ръководени от легендарния командир Ищван Добо, храбрите защитници на Егер
спират турската армия през 1552 г., с което възпрепятстват завладяването на
Унгария. Свободно време. Отпътуване към Долината на хубавите жени. Дегустация
на 3 сорта местно вино и гулаш. Връщане в Будапеща вечерта.
ДЕВЕТИ ДЕН – Завръщане в България
Закуска. Трансфер до летището за полет на авиокомпания "Wizz Air" до София в
13:50. Кацане на летище София в 16:10 ч.

Цената включва:
* Самолетен билет София - Будапеща - София с включени летищни такси на
авиокомпания "Wizz Air":
-1 брой ръчен багаж до 10 кг (с размери 40/30/20 см);
- Чекиран багаж до 10 кг;
* Групов трансфер летище - хотел – летище;
* 3 нощувки със закуски в хотел hotel Budapest 3*+ (или подобен) в Будапеща;
* Панорамна обиколка на Будапеща с местен екскурзовод;
* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" на застрахователна компания
"Армеец" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 EUR
* Водач от България

Цената не включва:
* Чекиран багаж до 20 кг – 90 лева;
* Чекиран багаж до 32 кг – 120 лева;
* Входна такса за Голямата синагогата и Еврейския музей (5000 HUF / 31лева);
* Входна такса за Крепостта в Егер: 2000 HUF / 31лева;
* Градски транспорт: 350 HUF / 2.20 лева (еднопосочен билет), 1650 HUF / 10.36
лева (еднодневна карта);
* Входни такси за Исторически музей на Будапеща (2400 HUF / 16 лева
)Националната галерия (3200 HUF / 20 лева), Унгарския национален музей (2600
HUF / 17 лева), Зоологическата градина (3300 HUF / 21 лева , за деца до 14 г. - 2200
HUF / 14лева);
* Входни такси и билети за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание;
* Разходи от личен характер;
* Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази
застраховка!)

Допълнителни екскурзии:
Разходка с панорамно корабче по р. Дунав (цената включва парче торта и чаша
шампанско), при минимум 18 туристи
• Възрастен - 38лв.
• Пешеходна разходка в центъра на Будапеща с местен екскурзовод (мин. 2 часа),
при минимум 14 туристи
• Възрастен - 25лв.
• Екскурзия до Големия завой на Дунав с местен екскурзовод, при минимум 14
туристи (Цената включва транспорт и екскурзоводско обслужване)
• Възрастен - 89лв.
• Дете до 12 г. - 69лв.
• Целодневна екскурзия до Егер с включена дегустация на вина, с местен
екскурзовод, при минимум 15 туристи (Цената включва: транспорт; екскурзоводско
обслужване; пешеходна разходка в Егер; дегустация на 3 вида вина, гулаш).
В цената не е
включена

входн
• Възрастен - 129лв.
• Дете до 12 г. - 90лв.
• Вечеря с музика и танци във винарната "Bor Katakomba", с включен трансфер
(гулаш; пиле с гъбен сос и картофи; шомлой галушка - традиционен унгарски
десерт; чаша вино; малка ракия; вода; кафе), при минимум 14 туристи
• Възрастен - 85лв.
• Дете до 12 г. - 50лв.

