
 

Преди Коледа в Унгария - Будапеща, Сантендре, Вишеград 

и Естергом 

 

 

 

БУДАПЕЩА отдавна претендира за правото да бъде наричан „Ннай-

красивия град по река Дунав”. Градът е основан сравнително скоро - в края на 

XIX век, когато се обединяват градовете Буда, Пеща и Обуда. Днес градът е 

разположен на двата бряга на река Дунав и обединява живописните хълмове 

на Буда и широките оживени булеварди на Пеща. Особено красива е 

аристократичната столица на Унгария през декември. Столичани отрано 

украсяват града, който блести с хиляди коледни светлинки. Коледните базари 

са весело и вълнуващо преживяване, с усещане за Рождество, мирис на канела 

и греяно вино и множество търговски павилиончета. Будапеща знае как да 

празнува Коледа!   

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН: 

Отпътуване от съответния град в съответния час. Нощен преход. 

 

ВТОРИ ДЕН: 

Преди обяд пристигане в Будапеща - един от най-очарователните дунавски 

градове, възникнал при сливането на Буда и Пеща. Продължаваме с панорамна 

обиколка на града с местен екскурзовод: Парламентът – една от най-големите 

парламентарни сгради в света, смесица от различни архитектурни стилове; 

крепостният хълм Будавар с Рибарските кули, от които се открива чудесна 

панорамна гледка към Дунав и Пеща; катедралата „Св. Матяш”, носеща името 

на най-известния 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. Свободно време по булевард 

„Ракоци” и „Ваци” – една от най-известните търговски улици, където в 

продължение на няколкостотин метра ще се насладите на многобройните 

ресторанти, кафенета и магазини. 

Следобед следва (по желание и срещу допълнително заплащане) миникруиз по 

Дунав. Повечето от забележителностите на Будапеща са разположени по брега 

на реката, затова този круиз е вълнуващо преживяване. Докато хапвате вкусна 

торта и отпивате от шампанското, ще можете да видите Парламента и 



 

Дворцовия хълм, Централният пазар, новата сграда на Националния театър, 

Цитаделата и Рибарските кули. И да направите много снимки за спомен.  

Настаняване в хотела. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН: 

Закуска. Свободно време за самостоятелно разглеждане на града. По желание: 

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; 

крепостта „Вишеград” - някогашна лятна резиденция на унгарските крале и 

старата столица Естергом - католически духовен център, където се намира най-

голямата катедрала в Унгария. Разглеждане на Базиликата – най-голямата 

църква в Унгария, Съкровищницата, Кралския дворец на династията Арпид. 

Връщане в Будапеща.  

Вечерта – посещение на Коледния базар (възможно е ползване на градски 

транспорт). 

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН: 

Закуска. Отпътуване за България. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

2 нощувки със закуски в хотел 3 * в Будапеща или района; 

Панорамна автобусна обиколка на Будапеща с местен екскурзовод; 

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 

евро към ЗАД "Армеец" (с доплащане за лица над 70 г.); 

Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Миникруиз по Дунав, при минимум 20 туристи – 29,40 лв. (15 евро); цената 

включва транспорт, екскурзовод на български език, парче торта и чаша 

шампанско; 

*Целодневна екскурзия “Големият завой на Дунав”, при минимум 20 туристи - 

39,20 лв. (20 евро); 

*Входните такси и билети за музеи, обекти, прояви, посещавани по желаниe; 

*Билети за градския транспорт 

*Сити такса в размер на 2-3 евро на човек на ден. Заплаща се 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офис в България. 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 



 

отговорност 4000 евро за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на 

туристическата програма; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 

1, т.14 от Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

ВАЖНО: 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса 

преди отпътуване! 

*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски 

транспорт. 

*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси. 

*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление. 

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на 

изпълнение на мероприятията по програмата. 

*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни 

документи от страна на туристите или липса на такива; 

*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по 

висока категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора; 

*Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване; 

*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на 

програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност 

и не възстановява вече заплатените суми. 

*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 35 човека. 

 

Такса прекратяване: 

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 



 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

*Лична карта или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата 

на връщане; 

*За деца до 18 год., пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от 

единия или двамата родители. 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, 

Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с 

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен 

паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е 

предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване 

на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено 

или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, 

независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 

сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня 

на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен 

билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 

10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от 

застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. 

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на 

цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резервация.  


