
Туристична компанія «Тревел Рум» 
www.travelroom.lviv.ua 
79013 м. Львів,  
вул. Нечуя-Левицького 2, офіс 2 
тел. +38 032 244-44-27 
mail@travelroom.com.ua  

 Travel agency «Travel Room» 
www.travelroom.lviv.ua 

79013 Ukraine, Lviv, Nechuya-
Levytskoho street 2. office 2 

tel. +38 032 244-44-27 
mail@travelroom.com.ua 

Тур на Формулу 1 в Будапешті 
Гран-прі Угорщини-2019 

 

Маршрут туру:  
Львів – Будапешт (2 ночі) – Егер –  Львів 

Дати туру Ціна для 1 особи Готелі 

01.08.2019 – 05.08.2019 170€   Central Green 3* 

01.08.2019 – 05.08.2019 180€   Silver  3* 
 

«Родзинки» туру: 
Гран-прі Угорщини — один з етапів чемпіонату Світу з автоперегонів в класі 

Формула-1, який проводиться на автодромі Хунгарорінг. Запорука успіху в Гран-прі Угорщини 
— це успішна кваліфікація та стратегія піт-стопів. Проте, на Гран-прі Угорщини 1989 року 
Найджел Менселл на Ferrari зміг перемогти, стартувавши з 12 місця. Цей рекорд був 
перевершений на Гран-прі Угорщини 2006 року — в дощовій гонці свою першу перемогу в 
Гран-прі Формули-1 отримав Дженсон Баттон, стартувавши з 14 місця. 

У світі існує безліч спортивних змагань на автомобілях. У всіх куточках земної кулі 
люди змагаються на "залізних конях" в швидкості, витривалості, міцності і хоробрості. Сама ж 
"Формула-1", або, як ще її називають, королева автогонок - це спорт, пов'язаний з великим 
ризиком. Тут і високі швидкості, і сильні фізичні навантаження. Будь-яка, навіть найменша 
похибка, може коштувати перемоги! Ми відчуємо її смак разом з переможцем! 

 
Програма туру: 

День 
1 

Львів. 18:30 збір групи на залізничному вокзалі. 
19:00 – виїзд зі Львова. Проходження кордону.  
Переїзд по території Угорщини. Нічний переїзд в Будапешт. 

День 
2 

Прибуття в Будапешт. 
11:00 – Прибуття на Hungaroring. Формула 1. Гран-прі Угорщини-2019 
Детальна програма тут 
17:30 - Трансфер і поселення в готель. Ночівля в готелі.  

День 
3 

Сніданок.  
09:00 – Прибуття на Hungaroring. Формула 1. Гран-прі Угорщини-2019 
Детальна програма тут 
16:30 – Трансфер в центр Будапешту. 
17:30 – Оглядова екскурсія «Багатогранний Будапешт». Він суворий і могутній, як 
кочівний воїн; обожнює розкіш і задоволення, як східні монархи; монументальний та 
витончений, адже був частиною Австро-Угорської імперії,  елегантний та стильний, бо 
слідкує за модними трендами. А ще він казковий: кожного вечора Будапешт запалює 
тисячі вогнів… і щоразу – це магія! 
21:00 – Рекомендуємо екскурсію «Магія вечірнього Будапешту» (25€) – прогулянка 
нічним містом на кораблику. Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. Виселення з готелю. 
10:00 – Прибуття на Hungaroring. Формула 1. Гран-прі Угорщини-2019 
Детальна програма тут 
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18:30 – Переїзд в Егерський виноробний регіон. Святковий вечір з дегустацією вин, 
угорським гуляшем (20€) 
Повернення в Україну. Нічний переїзд. 

День 
5 

Прибуття у Львів орієнтовно о 09:00. 
До нових зустрічей! 

 

Наші базові готелі: 
 
Central Green hotel 3* розташований у самому серці Будапешта поруч з 

проспектом Андраші. Для гостей сервірують сніданок "шведський стіл". Всі номери в готелі 
обладнані телевізором, міні-холодильником, сейфом та феном. У кожному номері є окрема 
ванна кімната.  

Сайт готелю:  www.centralgreenhotel.hu/uk-ua  
 
Silver Budapest City Centre hotel 3* розташований у центрі міста поруч зі станцією 

метро Веросмарті, Октоґон та проспектом Андраші, також від готелю можна дійти пішки до 
численних пам'яток міста. Готель розміщений у надбудованих над історичною будівлею 
поверхах. До послуг гостей номери з телевізором і безкоштовним доступом до Інтернету.  

Сайт готелю:  www.silverhotelbudapest.hu 
 
Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру 

 Проживання в готелі відбувається в 2- або 3- місних номерах. Якщо Ви подорожуєте 
самі, то доплата за одномісне розміщення є не обов’язковою. Ми знайдемо Вам 
компанію) Якщо ж Ви бажаєте замовити одномісний номер – це також є можливим, 
за доплату. 

 Запланований готель є вказаний в програмі туру, тому Ви можете підготуватись до 
подорожі заздалегідь і  спланувати свій вільний час 

 Місцем збору для виїзду на екскурсії і трансфери на Hungaroring – є площа Героїв. 
Прибуття туристів від готелю до площі Героїв відбувається самостійно в назначений 
керівником групи час. 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- трансфер від готелю до місця змагань 
- проживання в готелі 3* зі сніданками  
- супровід керівника групи 
- страхування 

Додатково оплачуються: 
- квитки на змагання  
https://tickets.formula1.com/en/3277-hungary-fom/ 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення (за бажанням) 
- особисті витрати, обіди і вечері 
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