
 

 

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В БУДАПЕЩА 

28.04 - 01.05 

Хотел Danubius Flamenco 4* 
 

4 дни / 3 нощувки 

 

Цените са на човек в ЛЕВА, с включени летищни такси. Ранни записвания до 15.02.2017г. 

Дата Човек в двойна / 

Тройна стая 

Единична стая Дете 2-11.99г в стая с 

2 възрастни 

28.04 - 01.05 580 730 550 

 

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 Flamenco 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; 

 Вечеря в традиционен ресторант „Бор Kатакомба“ и кратка вечерна обиколка на 

Будапеща - 92 лв. за възрастен / 46 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. 

 

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: 100лв 

 от 30 до 22 дни: 300 лв 

 под 22 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сума 

 

Часове на полетите за дата: 14.04 - 17.04 

 София – Будапеща: Излита в 09:15 / Каца в 09:40 

 Будапеща – София: Излита в 10:15 / Каца в 12:35 

 

Забележки 

 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. 

 Минимален брой за провеждане на допълнителните екскурзии е 20 пълноплащащи. 



 

 

 Туроператора си запазва правото да прави промени в програмата. 

 

 

 

 

 

 

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 - 12г) 

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 - 12г) 

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 

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 – 12г) 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ 

Danubius Flamenco 4* 

 
 

 http://www.danubiushotels.com/our-hotels-budapest/danubius-hotel-flamenco/picture-gallery 

 

Местоположение 
Danubius Flamenco 4* е разположен в озеленената южна зона на Будапеща.В близост до 

ботаническата градина на града.С отлична локация-хотелът предлага лесен достъп до центъра на 

града с линия на метро M4 METRO от спирка Móricz Zsigmond Square. 

 

Стаите 
Всички 347 стаи и 8 апартамента са климатизирани и разполагат с пленителна панорамна гледка. В 

помещенията има:  

 Климатична система 

 Баня  

 Хладилник 

 Мини Бар 

 Wi-Fi интернет сигнал  

 Сейф – в някои от стаите 

 Телефон 

 Телевизор със сателитни програми 

 Сешоар. 

 

Бар и ресторант 

Danubius Flamenco 4* предлага на своите гости международна и унгарска кухня с богато 

разнообразие. През летните месеци ресторантът отваря врати и на лятната тераса, която е много 

популярна сред гостите.  

 

Удобства в хотела 

 Бизнес център, 

 Обслужване по стаите 

 Пране и гладене  

 Сауна 

 Магазин за сувенири  

 Вестници  

 Сейф 

 Паркинг – срещу допълнително заплащане.  

 Безплатен Wi-Fi интернет в хотела 

 

Бизнес удобства 
Хотелът предлага функционални и климатизирани зали за до 200 души с всички необходими удобства 

и оборудване  за провеждането на празненства и бизнес срещи.  

http://www.danubiushotels.de/
http://www.danubiushotels.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

ДЕН-1 

София – Будапеща  
Събиране на летище София.Отпътуване от летище София за Будапеща с полет на Авиокомпания Wizz 

Air. Пристигане в Будапеща. Трансфер до хотела. Настаняване в хотел “Danubius Flamenco” 4*. 

Панорамна обиколка на Будапеща с екскурзовод на български език.Нощувка. 

 

ДЕН-2 

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-3 

Будапеща – Унгарски ренесанс 
Закуска. Свободно време или по желание целодневна екскурзия Унгарски ренесанс с посещение на 

градовете Естергом, Вишеград и Сентендре.Нощувка.  

 

ДЕН-4 

Будапеща – София  
Закуска. Свободно време. Напускане на хотела и трансфер до летището за полет Будапеща – София 

на авиокомпания Wizz Air.  
 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                          
 

mailto:office@demi-travel.bg
http://www.demi-travel.bg/

