1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

Майски празници в Будапеща и Виена с 6 дни / 3 нощувки - автобусна
екскурзия
екскурзията е 6 дневна и включва 1 нощувка в Будапеща и 2 нощувки във Виена на
база нощувка със закуска в хотели 3 или 2 звезди.
Тип оферта: Автобус
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (0 - 11.99)
Типoве изхранване: BB (Bed & Breakfast)
Описание:
Автобусна екскурзия до Будапеща и Виена 2019 с нощен преход 6 дни / 3 нощувки
от София
Дати за отпътуване : 02.05.2019-07.05.2019 и 22.05.2019-27.05.2019
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Транспорт с лицензиран туристически автобус или микробус;
1 нощувки със закуски в хотел 2*/3* в Будапеща периферно разположен;
2 нощувки със закуски в хотел 2*/3* във Виена периферно разположен;
Водач представител по време на пътуването;
БОНУС: Посещение на най-емблематичните градове в Унгария: Вишеград и
Сентендре;

ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА:
Разходи от личен характер;
Градски, пътни, магистрални и гранични такси по целия маршрут - 30 евро /
58.68 лева на човек / доплащане при резервация и сключване на договор;
Градска такса ( city tax) за 2*/ 3* хотел 1.50 евро на човек на ден ( 4.50 евро
за целия престой) по маршрута;
Медицинска застраховка за всички възрасти с покритие 10 000 евро с Асистанс - ID:
14114;
Панорамна автобусна обиколка на Будапеща;
Разходка с корабче по р. Дунав;
Автобусна нощна обиколка на Будапеща "Светлините на Будапеща";
Пешеходна разходка в центъра на Виена с местен екскурзовод;
Панорамна обиколка на Виена с местен екскурзовод;
Автобусна нощна обиколка на Виена "Светлините на Виена";
Посещение на двореца “Шонбрун”;
Входни такси за Императорската съкровищница (12 EUR), Музея за история на
изкуството (14 EUR), Природонаучния музей (10 EUR), Музея на музикалните
инструменти, рицарското въоръжение и античния град Ефес (12 EUR);
Входна такса за абатството „Светият кръст“ (7,50 EUR);
Градски транспорт: 2,00 EUR (еднопосочен билет), 6,80 EUR (карта за 24 часа);
Входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани по желание и
градски транспорт.
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Етикети: Екскурзии до Виена - Австрия, Екскурзии до Виена, Австрия самолет, Виена
самолет, Самолетни екскурзии до Виена, Почивки в Австрия, Оферти за Австрия, Великден в
Австрия, Екскурзии за Великден във Виена, Екскурзии до Виена за майски празници,
Екскурзии до Виена за Първи май, Екскурзии до Виена за Гергьовден, Екскурзии до Виена за
24-ти май, Екскурзии за Виена - Пролет, Екскурзии през Септември за Виена, Септемврийски
празници във Виена, Самолетни екскурзии до Виена през септември, Екскурзии до Виена
през октомври, Автобусни екскурзии до Виена, от София до Виена, от България до Виена
Програма по дни:
Ден 1
Отпътуване от София в 20.00 часа от паркинга пред Централна ЖП Гара (бивш Трафик
Маркет) по маршрут София - Будапеща. Преминаване през ГКПП Калотина. Нощен преход.
Ден 2
Пристигане сутринта в Будапеща. Настаняване в хотел 2*/3* - Aко има свободни стаи в
момента на пристигане, гостите се настаняват веднага. Ако няма свободни стаи,
настаняването става след 14.00ч. Това е политика на всички хотелиери в световен мащаб.
Eкскурзия по желание: От 08:30ч. панорамна автобусна обиколка на Будапеща: мостовете
на р.Дунав, Парламента, Площада на героите, булевард ”Андраши”, Операта, Оперетата,
Българското училище, катедралата „Св. Ищван”, хълма Будавар, Рибарските кули,
катедралата “Св. Матияш” (носеща името на най-известния унгарски крал, който два пъти е
бил венчан в храма), Цитаделата – издигната от Хабсбургите. Свободно време за разходки в
града.
Екскурзия по желание: Възможност за разходка с корабче по р. Дунав от 15:00 ч.
Екскурзия по желание: 20:30 ч. Автобусна нощна обиколка на Будапеща "Светлините на
Будапеща" (при минимум 25 души) Нощувка.
Ден 3
Закуска - напускане на стаите.
Бонус - 08:30ч. Следва екскурзия до най-емблематичните градове в Унгария за унгарската
история: Вишеград – крепостта от римско време „Понте Навата”, двореца на Матияш Корвин
в стил Ренесанс; Сентендре – изключително живописен град, кръстен на Града на Ангелите
- с барокови къщи, сръбски православни църкви, средиземноморска атмосфера. Отпътуване
за Виена. Пристигане във Виена около обяд. Свободно време. разходки във Виена или
екскурзия по желание.
По желание: Пешеходна разходка в центъра на Виена - площад "Мария Терезия"; дворецът
"Хофбург", където се намират Националната библиотека, Музеят на музикалните
инструменти и оръжейната колекция на императора; улица "Колмаркт", площад "Грабен" сърцето на Стария град; бароковата църква "Св. Петър", готическата катедрала "Св.
Стефан" - един от символите на Виена и най- значителната готическа сграда, съхраняваща
несметни богатства и оживената улица "Кернтнерщрасе". Отпътуване за хотел 2*/3*,
разположен в околията на Виена. Настаняване в хотел. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за разходки или екскурзия по желание.
По желание: Панорамна обиколка на Виена (минимум 3 ч.): дворецът "Белведере" , един от
най-хубавите барокови образци в света, принадлежал на Хабсбургите; Виенската опера,
където ежегодно се провежда оперен бал; булевард "Рингщрасе", изграден на мястото на
старата крепостна стена; дворецът "Хофбург" - зимната резиденция на Хабсбургите;
Парламентът със статуята на Атина Палада; Кметството - внушителна сграда в
неоготически стил; Къщата на Хундертвасер с необичайните си апартаменти, следващи
единствено природните форми; най-старият увеселителен парк в Европа "Пратер" със
символа на Виена - Виенското колело.
По желание: разглеждане на двореца "Шонбрун" - лятната резиденция на Хабсбургите с
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местен екскурзовод. Следобед свободно време във Виена - необходимо е ползване на
градски транспорт или туристическа програма по желание: полудневна екскурзия с местен
екскурзовод (минимум 3 ½ ч.) до красивата южна част на Виенската гора , минавайки през
романтичната долина Хеленентал, с посещение на абатството „Светият кръст“ , където се
пазят мощите на последния владетел от династията Бабенберг; разходка в Баден - основан
от римляните, градът е известен с термалните си извори.
По желание: Автобусна нощна обиколка на Виена "Светлините на Виена".Нощувка.
Ден 5
Закуска
Свободно време във Виена за индивидуално посещение на Музея на музикалните
инструменти, рицарското въоръжение и античния град Ефес, Къщата на Пеперудите в
двореца "Хофбург", Музея за история на изкуството, Природонаучния музей или
Императорската съкровищница, както и разходка по търговската улица
„Марияхилферщрасе”. Отпътуване за България в 16:00 ч. Нощен преход.
Ден 6
Ранно сутрешно пристигане в София.

Етикети: Екскурзии до Виена - Австрия, Екскурзии до Виена, Австрия самолет, Виена
самолет, Самолетни екскурзии до Виена, Почивки в Австрия, Оферти за Австрия, Великден в
Австрия, Екскурзии за Великден във Виена, Екскурзии до Виена за майски празници,
Екскурзии до Виена за Първи май, Екскурзии до Виена за Гергьовден, Екскурзии до Виена за
24-ти май, Екскурзии за Виена - Пролет, Екскурзии през Септември за Виена, Септемврийски
празници във Виена, Самолетни екскурзии до Виена през септември, Екскурзии до Виена
през октомври, Автобусни екскурзии до Виена, от София до Виена, от България до Виена
Цени
Цена на човек в двойна стая от 366.00 лв.
SNGL
02.05.2019-07.05.2 575.00 лв.
019
22.05.2019-27.05.2 575.00 лв.
019

DBL

DBL + EXB

732.00 лв.

1098.00 лв.

DBL+CHD (0 11.99)
1025.00 лв.

732.00 лв.

1098.00 лв.

1025.00 лв.

Допълнителни услуги:
Градски, пътни, магистрални и гранични такси по целия маршрут - 30 евро / 58.68
лева на човек - 58.68 лв.

Градска такса ( city tax) за 2*/ 3* хотел 1.50 евро на човек на ден ( 4.50 евро за
целия престой) по маршрута - 8.80 лв.

Медицинска застраховка за всички възрасти с покритие 10 000 евро с Асистанс 12.00 лв.
Медицинска застраховка с Асистанс 2 лева на ден; (заплаща се допълнително към
екскурзионния пакет общо 12 лева);
Панорамна автобусна обиколка на Будапеща - при мин. 20 човека - 30.00 лв.
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Панорамна автобусна обиколка на Будапеща: мостовете на р.Дунав, Парламента, Площада
на героите, булевард ”Андраши”, Операта, Оперетата, Българското училище, катедралата
„Св. Ищван”, хълма Будавар, Рибарските кули, катедралата “Св. Матияш” (носеща името на
най-известния унгарски крал, който два пъти е бил венчан в храма), Цитаделата – издигната
от Хабсбургите. Свободно време за разходки в града.
Разходка с корабче по р. Дунав в Будапеща - 30.00 лв.

Автобусна нощна обиколка на Будапеща "Светлините на Будапеща" при мин. 20
човека - 30.00 лв.

Пешеходна разходка в центъра на Виена с екскурзовод при минимум 20 души 30.00 лв.
Пешеходна разходка в центъра на Виена с екскурзовод - площад "Мария Терезия"; дворецът
"Хофбург", където се намират Националната библиотека, Музеят на музикалните
инструменти и оръжейната колекция на императора; улица "Колмаркт", площад "Грабен" сърцето на Стария град; бароковата църква "Св. Петър", готическата катедрала "Св.
Стефан" - един от символите на Виена и най-значителната готическа сграда, съхраняваща
несметни богатства и оживената улица "Кернтнерщрасе".
Панорамна обиколка на Виена - 30.00 лв.
Панорамна обиколка на Виена със екскурзовод (минимум 2 ч.): дворецът "Белведере" , един
от най-хубавите барокови образци в света, принадлежал на Хабсбургите; Виенската опера,
където ежегодно се провежда оперен бал; булевард "Рингщрасе", изграден на мястото на
старата крепостна стена; дворецът "Хофбург" - зимната резиденция на Хабсбургите;
Парламентът със статуята на Атина Палада; Кметството - внушителна сграда в
неоготически стил; Къщата на Хундертвасер с необичайните си апартаменти, следващи
единствено природните форми; най-старият увеселителен парк в Европа "Пратер" със
символа на Виена - Виенското колело.
Посещение на двореца "Шонбрун" за лица до 18г , при минимум 20 туристи - 30.00
лв.
Посещение на двореца "Шонбрун" за лица до 18 г., при минимум 20 туристи (цената
включва посещение с билет и местен екскурзовод): 20 лв
Посещение на двореца "Шонбрун", при минимум 20 туристи - 60.00 лв.
Посещение на двореца "Шонбрун", при минимум 20 туристи (цената включва посещение на
двореца с екскурзоводско обслужване)
Автобусна нощна обиколка на Виена - "Светлините на Виена" при мин. 20 човека 30.00 лв.

Условия:
Задължително се доплащат екскурзоводско обслужване, пътни, магистрални и
гранични такси
Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи /гориво/,
летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 5% на валутния курс в
периода м/у датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено
покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно
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наложителни случаи.
Програмата се осъществява при минимум записани 45 души. Срок за уведомление,
ако тази бройка не е набрана – 7 дни преди отпътуване, когато се обявява и
доплащането за транспорта, ако туристите не са 45.
Допълнителни изисквания: При резервация се заплаща депозит в размер на 30% от
пакетната цена.
Туристите пътуват с международен паспорт или лична карта с валидност минимум 6
месеца след датата на екскурзията;
Записването за екскурзията става след сключване на договор, представяне на
фотокопие на първите страници на международния паспорт или лице на личната
карта.
За деца под 18 години, непридружавани от единия или от двамата родители, е
необходимо нотариално заверено родителско разрешение /копие и оригинал/.
Агенцията си запазва правото да промени последователността на изпълнение на
програмата.
Всички допълнителни екскурзии се осъществяват при събран определен
минимален брой записани туристи!

Полезна информация:
Етикети: Екскурзии до Виена - Австрия, Екскурзии до Виена, Австрия самолет, Виена
самолет, Самолетни екскурзии до Виена, Почивки в Австрия, Оферти за Австрия, Великден в
Австрия, Екскурзии за Великден във Виена, Екскурзии до Виена за майски празници,
Екскурзии до Виена за Първи май, Екскурзии до Виена за Гергьовден, Екскурзии до Виена за
24-ти май, Екскурзии за Виена - Пролет, Екскурзии през Септември за Виена, Септемврийски
празници във Виена, Самолетни екскурзии до Виена през септември, Екскурзии до Виена
през октомври, Автобусни екскурзии до Виена, от София до Виена, от България до Виена

Цените и условията са валидни към 21.07.2019. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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