
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

БУДАПЕШТ – МІЙ НАЙКРАЩИЙ ВІКЕНД 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
16:30 - збір групи  м. Львів, площа 

Двірцева. Головний залізничний 
вокзал. 

17:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону. Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Будапешт. 
Оглядова екскурсія по Будапешту (включена у вартість).  
Безліч чудових міст розкинулося на берегах Блакитного Дунаю, але 
лише одне з них відоме у всьому світі як його неоціненна перлина − 
це Будапешт. З висоти пташиного польоту столиця Угорщини схожа на 
гігантський амфітеатр, у який закохуються з першого погляду. На обох 
берегах Дунаю постають шедеври світової архітектурної спадщини: 
Королівський палац і Середньовічний квартал, резиденція королів − 
Будайська фортеця, найбільший храм міста − собор Святого Матяша, 
знаменитий Рибальський бастіон, що захоплює мільйони туристів 
прекрасною панорамою на Дунай і протилежний берег, який 
відкривається з його тераси, величний будинок Парламенту, Площа 
Героїв, проспект Андраши, романтичний замок Вайдахуняд, ... і це ще 
не все, що чекає тебе у величавому Будапешті.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

 Безкоштовний трансфер у купальні Сечені, вхідний квиток 
оплачується додатково, орієнтована вартість денного квитка 
16€. 

 Купальня Рудаш, вхідний квиток орієнтовно 20-22€ на цілий 
день купання. Біля підніжжя гори Геллерт на березі Дунаю 
розташувалася, мабуть, одна з найцікавіших купалень 
Будапешта – купальня Рудаш. Заснована ще турками в 
далекому XVI столітті, вона досі дотримується традиційних 
«чоловічих», «жіночих» і «спільних» днів. А її розкішні інтер’єри 
з 10-метровим куполом, кам’яними колонами і арками у 
поєднанні з цілющими термальними водами творять унікальну 
атмосферу для твого незабутнього відпочинку. 

Також факультативно пропонуємо за бажанням:  
 Душа і серце Будапешта 15€/10€. Запрошуємо на екскурсію 

"Душа і серце Будапешта", під час якої ти відчуєш шарм життя 
вишуканої еліти величного Будапешта, неквапливо 
прогуляєшся пішохідними променадами у самому серці 
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Будапешта, що пропонують гостям колоритні сувенірні 
крамнички, мальовничі площі та сквери, культові кафе і, 
звичайно, розкішну архітектуру собору Святого Іштвана та 
парламенту Угорщини. Уяви, можливо, десь у паралельній 
реальності повз тебе проходить вулицею Ваци сама 
імператриця Сісі, легко опираючись на руку коханого Франца 
Йосифа... А з гори Ґеллерт побачиш чудовий Будапешт з висоти 
пташиного польоту - як на долоні, куполи і шпилі храмів, 
будиночки, мости і Дунай із іграшковими корабликами... 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

 Трансфер в торговий центр Кампона 12€/7€. Рекомендуємо 
відвідати торговий центр "Кампона". Тут ти зможеш повністю 
поринути у світ шопінгу в гіпермаркеті "Теско" та понад 150 
магазинах, відпочити в затишних кафе чи ресторані, а також 
матимеш унікальну можливість побувати в океанаріумі-
тропікаріумі, де на тебе чекають 8 величезних залів, у яких 
зустрінеш безліч представників дикої і екзотичної природи! Ти 
зможеш прогулятися в тропічних джунглях, у величезному 
тунелі-акваріумі, де познайомишся з морськими хижаками, 
тисячами маленьких рибок і побачиш всю красу кольорового 
коралового рифу! Також у тебе буде нагода познайомитися зі 
справжнім скатом, який радо запрошує до себе всіх 
відвідувачів, а також дозволяє до себе доторкнутися! 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год. 

 Прогулянка на кораблику по Дунаю 28€/23€. Рекомендуємо 
прогулянку на кораблику по Дунаю. З келихом іскристого 
шампанського в руці, забувши про щоденні клопоти і метушню, 
ти вдосталь насолоджуватимешся найкрасивішою панорамою 
Будапешта. Тут немає нічого зайвого: кожна будівля, кожен 
міст, кожна вуличка гармонійно вписані творцями в цій галереї 
на картинах, що змінюють одна одну. І саме з кораблика можна 
роздивитись всі деталі Парламенту, Рибацького Бастіону, 
Королівського палацу, загадати бажання, пропливаючи під 
мостами, якими так пишається Будапешт. Незабутні емоції, 
свято для тіла і душі та фантастичні фото на згадку про чарівну 
"перлину Дунаю" гарантовані!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 

Збір групи. Переїзд в готель. Ночівля на території Угорщини.  

 
ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Вільний час, щоб 
насолодитись містом самостійно. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Містечко Сентендре 18€/13€. Рекомендуємо відвідати містечко 
Сентендре, яке перенесе Тебе у час середньовіччя — вузенькі 
вулички, безліч сувенірних крамничок, старенькі сербські 
церкви... 
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Ну і звичайно, музей марципанів із фігурками Майкла 
Джексона та Принцеси Діани, музей вина з таємницями 
місцевих виноробів, музей унікальної кераміки та музей тисяч 

новорічних іграшок! Мальовниче, атмосферне, малолюдне 
передмістя Будапешта (20 км від столиці) завдяки художникам, 
ремісникам, кулінарам перетворилося у найбільш відвідуване 
романтичне містечко Угорщини. Саме тут ти сповна відчуєш, як 
живе ця колоритна країна. Запрошуємо у світ романтики і нових 
вражень! 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год.  

 Відпочинок в аквапарку Aquaworld Budapest 14€/9€ 
(трансфер). Пропонуємо вам трансфер до аквакомплексу 
Aquaworld Resort Budapest Waterpark & Resort. 19 басейнів в 
приміщенні та відкритому повітрі, віндсерфінг, сауна, 11 гірок 
та багато інших розваг очікує вас! Вартість квитка становить 
5200 HUF / 2600 HUF (3 години). Температура води у басейнах: 
28-32°C. 

Збір групи. Переїзд у Львів. 
По дорозі факультативно пропонуємо відвідати: 

 Дегустацію егерських вин з гуляшем 20€. Запрошуємо на 
дегустацію еґерських вин з гуляшем, адже неможливо уявити 
Угорщину без вина, так як і без купалень. Теплі води Угорщини 
гріють наше тіло, а вино - душу. Один з найвідоміших і 
найбільш відвідуваних регіонів - Еґер, де унікальний 
мікроклімат і 300 сонячних днів на рік дають змогу вже більше 
шести століть виготовляти чудове вино. Мальовниче село з 
відомою назвою Долина Красунь згадане не в одній легенді, 
саме тут розташовано близько 200 винних погребів із 
неоціненними скарбами. Скуштуй відомі тутешні вина «Бича 
кров», «Еґерська дівчина», «Сніжний виноград» і отримай 
гастрономічну насолоду від неперевершеного угорського 
гуляшу.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Перетин кордону. Нічний переїзд у Львів. 

 

ДЕНЬ 4-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 12:00. 
 


