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“Hungarian Rhapsody”
ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ – ΟΤΓΓΑΡΙΑ
17 – 21 Ιουλίου, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Η Βουδαπζςτθ είναι θ πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ και είναι ζνα εκνικό
βιομθχανικό, οικονομικό, πολιτιςτικό, εκπαιδευτικό και τουριςτικό κζντρο. Είναι θ
μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ουγγαρίασ, με περίπου 2.000.000 κατοίκουσ. Δεςμεφει δφο
πόλεισ, τον Βοφδα ςτθν δεξιά πλευρά και τθν Ρζςτθ ςτθν αριςτερι πλευρά, οι
οποίεσ ζγιναν μια πόλθ. Η πόλθ προςελκφει περίπου 4,3 εκατομμφρια τουρίςτεσ
ετθςίωσ, κακιςτώντασ τθν ωσ τον 25ο πιο δθμοφιλι προοριςμό ςτον κόςμο και τον
6ο ςτθν Ευρώπθ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα – 17.07 Άφιξθ ςτθ Βουδαπζςτθ. Διαμονι ςε επιλεγμζνο κατάλυμα.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα 18.07 Ρρωινό. Ρροαιρετικι ξενάγθςθ τθσ Βουδαπζςτθσ (Ρλατεία
Ηρώων, Ππερα, Citadel, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Γζφυρα Elisabeth...).
Γεφμα - πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο.
Ρροαιρετικι βραδινι ζξοδοσ ςε παραδοςιακό εςτιατόριο με ηωντανι
μουςικι. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα – 19.07 Ρρωινό. Ρροαιρετικι βόλτα με καραβάκι ςτον Δοφναβθ.
Γεφμα - πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο.
Ρροαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα – 20.07 Ρρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ.
Γεφμα - πακζτο. Ρροαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα – 21.07 Ρρωινό. Αναχώριςθ . Τζλοσ υπθρεςιών.
*Σαξίδι ςτθν Βουδαπζςτθ - Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel GOLDEN PARK****
www.goldenparkhotel.hu
139€
139€
Hotel GRAND HUNGARIA****
Hotel MEDOSZ***+
129€
www.medoszhotel.hu
www.canada-hotel.hu
119€
Hotel CANADA***+
Hotel ORIENTAL***
99€
www.hoteloriental.hu
* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο και δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ
• Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ
•Ειςθτιρια για όλεσ τισ περιθγιςεισ, μουςεία και αξιοκζατα
•Τουριςτικόσ ξεναγόσ ςτθν Βουδαπζςτθ 80-100€ (τιμι ανάλογα με τθν γλώςςα)
•Μεταφορά απο και προσ το αεροδρόμιο
-OW μονι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 30 άτομα - 110€
-OW μονι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 50 άτομα - 120€
•Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ
- Μεταφορά με ποφλμαν 10€ ανα άτομο
- Κοινοβοφλιο 6€,ειςθτιριο
•Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι, θ τιμι περιλαμβάνει και ενα ποτό- € 15
•Βόλτα με καραβάκι ςτον Δοφναβθ - 6€
•Κλαμπ - 6€

ΗΜΕΙΩΗ
•Eπιπλζον χρζωςθ για δίκλινο δωμάτιο € 5 ανα άτομο/μζρα.
•Eπιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανα μζρα):
Hotel Grand Hungaria
21€
Hotel Golden Park
21€
Hotel Medosz
20€
Hotel Canada
18€
Hotel Oriental
15€
•Επιπλζον μζρα (ανα άτομο/μζρα):
Hotel Grand Hungaria
35€
Hotel Goden Park
35€
Hotel Medosz
32€
Hotel Canada
30€
Hotel Oriental
25€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν τθν
άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικών ςυνκθκών.
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