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Vă invit la o excursie în BUDAPESTA, într-un grup de maxim 6 persoane. 
SÂMBĂTĂ Transfer Timișoara - Budapesta de la adresă, cu microbus omologat. După o cafea începem un 
periplu lejer și plăcut cunoscând sau redescoperind istoria și arhitectura capitalei Ungariei. Ziua de Sâmbătă 
este dedicată zonei PESTA, cu multe, multe surprize despre istorie & arhitectură. După cină propun o 
plimbare romantică și un pahar de vin sau o sesiune de relaxare la un SPA istoric.  
DUMINICĂ Pentru ziua de azi am rezervat o vizită lejeră în BUDA cu o ieșire la Szentendre. 
Pachetele BASIC & COMPLET includ transfer de la adresa specificată din Timișoara sau Arad la Budapesta și 
retur, ghid și opțional după cum urmează: 
* BASIC - 99€/pers fără cazare, (în cazul în care turistul preferă să-și rezerve și să-și plătească singur hotelul dorit, la prețul dorit. În 

acest caz pe toată durata sejurului, turistul va utiliza mijloacele de transport în comun de la obiective la Hotel și înapoi, microbuzul nu va asigura 
servicii în regim de taxi sau preferențial în Budapesta. Programul turistic este bazat doar pe deplasarea cu mijloacele de transport în comun).  

* COMPLET - 155€/pers cu cazare (în cazul în care turistul preferă să îi fie asigurată cazarea cu/fără mic dejun în pachetul turistic. 
Transportul pe timpul sejurului și în timpul programului turistic sau personal fiind asigurată doar cu mijloacele de transport în comun).   

*  Atenție volumul bagajelor limitat la 1 piesă de 55 x 40 x 23 cm, cu max. 10 kg per persoană. 
Prețul NU include intrarea la obiective turistice, muzee, SPA, transport local, TAXI sau alte servicii. Microbuzul nu 
asigură serviciul de transport-transfer după sosire în Budapesta, întreg programul turistic sau personal al turiștilor fiind efectuat doar cu mijloacele 
de transport în comun. 
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