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 Рецепт ідеального вікенду: 
Будапешт, вино і терми 

Маршрут туру:  
Львів → Ужгород → Егер → Долина Красунь → Будапешт → Сентендре → Закрут Дунаю → 

Мішкольц-Тапольце → Львів 

 

Комфортний тур без нічних переїздів.  
Три ночі в Будапешті для максимально яскравих вражень. 
Ми проведемо час за дегустаціями угорських вин, покупаємось в термальних басейнах і хоч 
до ранку будемо гуляти містом. Будапешт прекрасний завжди. Але є одна мить, яка змушує 
серце битися частіше, мить, коли перехоплює подих: кожного вечора Будапешт запалює 
тисячі вогнів… і щоразу – це магія! Запрошуємо у Європу, на яку ми чекали! 

Програма туру: 

День 
1 

Львів. 07:00 – виїзд зі Львова. Нас чекає переїзд через Карпати.  
Проходження кордону. 
Переїзд в Егер – затишне містечко, оточене гірськими масивами, яке вже давно стало 
улюбленим місцем відпочинку для туристів, які хочуть не просто цікаво провести час, 
але і оздоровитись. Славу відомого бальнеологічного курорту принесли Егеру 
термальні лікувальні джерела. 
А далі нас чекає Долина Красунь (15€), де ми будемо дегустувати егерські вина і 
смачний гуляш. Закінчуємо наш тур на найвищій ноті. 
Переїзд в Будапешт. Поселення і ночівля в готелі. 

День 
2 

Сніданок. 09.00 – 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. Поселення в готель. 
14:00 – Рекомендуємо екскурсію в марципанове містечко Сентендре (25€) – 
здається, що воно з’явилось зі сторінок казки, в якій добро перемагає зло. Затишне і 
багате на щасті, бо саме тут ми зможемо його купити. Повернення в Будапешт. 
Коли б Ви не знайомились з Будапештом, він прекрасний завжди. Але є одна мить, 
яка змушує серце битися частіше, мить, коли перехоплює подих: кожного вечора 
Будапешт запалює тисячі вогнів… і щоразу – це магія! 
21:30 – Рекомендуємо екскурсію «Магія вечірнього Будапешту» (25€) – прогулянка 
на кораблику під тихий шепіт хвиль Дунаю і вальси Штрауса. Ночівля в готелі. 

День 
3 

Сніданок. Вільний день в Будапешті. Рекомендуємо на вибір: 
– екскурсію у Вишеград і Естергом (30€). Ми побачимо місце, в якому могутня річка 
Дунай робить красивий поворот, який назвали Закрут Дунаю. Ми відвідаємо музей у 
фортеці Вишеград і дізнаємось більше про побут угорців. А ще відвідаємо 
найбільший католицький храм в Угорщині – базиліку в Естергомі. 
– екскурсію «Мелодія величної Відня» (50€). Відень запрошує на вальс в атмосферу 
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помпезності, шику, блиску і величі. Тут є все, починаючи із залишків стін Великої 
римської Імперії, ошатних середньовічних вуличок і храмів, вишуканих паркових 
ансамблів до фешенебельних магазинів і кав’ярнею. Відень вражає і надихає… 
Ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Час поплавати в термальних купальнях Мішкольц-Тапольце (10€), які розташовані у 
справжній карстовій печері. Водний масаж, джакузі і кілька басейнів з різною 
температурою води допоможуть відпочити і покращити своє здоров’я. 
Повернення в Україну орієнтовно о 23:30. 

 
 
 

Вартість туру: 130€ 

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. 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- проживання в готелі 3* зі сніданком  
- супровід керівника групи 
- страхування 
- оглядова екскурсія в Будапешті та Егері 

Додатково оплачуються: 
 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення (за бажанням) 
- особисті витрати, обіди і вечері 
- проїзд в громадському транспорті 
 


