NEW BALKAN TOURS
БУДАПЕЩА с организирано тръгване от ВАРНА
4 дни / 3 нощувки
29 април – 2 май 2022
ПРОГРАМА:
Първи ден:
Сборен час 05.30 на Антим I. Отпътуване за полет Бургас - Будапеща 10.05 - 10:45ч. Трансфер от
летището до хотела. Пешеходна обиколка на ПЕЩА - обиколката започва от ул. Ваци най-важната
търговска улица. Продължаваме към Базиликата Св. Стефан - посветена на първия крал на Унгария
Стефан I. Неговата мумифицирана дясна ръка се пази в мощехранителница. Тя е една от най – високите
сгради в Будапеща 96 м придвижване с метро до Операта, оттам още един път с метрото до Площада
на героите - един от основните площади в Будапеща, който е с огромно историческо и политическо
значение. Продължаваме към Варошлигет – градският парк с неговите забележителности, Замъкът
Вайдахуняд, зоологическата градина, баня Сечени - Будапеща е известна с баните и горещата вода,
която извира от над сто извора. Това са най-известните открити бани за плуване в целия град.
Изградени са в нов бароков стил и са отворени целогодишно. Обиколката трае около 4 часа с
екскурзовод на български език. Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
Втори ден:
Обиколка на БУДА комбинирана пеша и с градски транспорт – Обиколката започва от хълмът Гелерт с
преминаване през Цитаделата, статуята на свободата, Юбилейния парк, панорамата към северните
хълмове Сечени и Харомхатар, панорамата към южна Буда, Пеща и остров Чепел, минералната баня
Рудаш и Гелерт. През парка Табан се придвижваме към Будайския хълм, панорамна обиколка из
района на Рибарските кули - представлява тераса със седем кули с невероятен изглед към парламента.
Проектиран е и построен в периода от 1895 до 1902 г. от Фригис Шулек. През 1947 – 1948г. синът му
Янос Шулек възстановява разрушенията, направени през Втората световна война, конната статуя на
Ищван І, пл. Света Троица, Музей на марципана, Парадният площад и панорамата към Парламента,
Водния град и остров Маргит. Обиколката трае около 4 часа с екскурзовод на български език. Свободно
време. Нощувка.
Трети ден:
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.
ИЛИ
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. Нощувка.
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Четвърти ден:
Ранен трансфер в 4.30 ч до летище. Полет Будапеща – Бургас 07.00 - 09.40 ч. Трансфер до Варна пристигане около 12.30 ч.
Цена: 489 лева
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
трансфер Варна - летище Бургас - Варна
самолетен билет Бургас - Будапеща - Бургас
ръчен багаж с максимален размер 40х20х25 см.
3 нощувки със закуски в хотел 3* в ТОП центъра на Будапеща
застраховка Помощ при пътуване в чужбина, включително COVID-19 с лимит 10 000 EUR
водач
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Чекиран багаж – до 20 кг.
Пешеходна обиколка на Пеща – 25 € на човек при минимум 6 човека
Обиколка на Буда – 25 € на човек при минимум 6 човека
Целодневна екскурзия до Големия завой на Дунав – 79 евро при минимум 8 човека
Целодневна екскурзия до Егер с включена дегустация на вина, с местен екскурзовод – 119 евро
Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание, градски транспорт
Застраховка Помощ при пътуване в чужбина за лица над 65 г. - 10 лв
Застраховка Отмяна на пътуване
Капаро 250 лева.
Доплащане до 1 април.

www.NBTA.bg
0888 452 341

