
Угорські пригоди  
205 євро 

 

Київ - Мукачево - Егер - Будапешт (Сентендре, Балатон) - Мішкольц-Тапольца - Токай - Мукачево – 

Київ 

 
У вартість входить: 

3 ночі в Будапешті в готелі 3*-4* зі сніданками (туристи, які 
подорожують наодинці, можуть бути розселені в дво- або 
тримісні номери (у разі якщо будуть люди на підселення); 

Проїзд комфортабельним автобусом єврокласу; 
Супровід гіда по всьому маршруту; 

Екскурсії за програмою. 

У вартість не входить 
Проїзд поїздом Київ-Мукачево-Київ: Квитки купуються 

туристами самостійно 
Вхідні квитки; 

Факультативні 
екскурсії; 

Оформлення страховки. 5 євро (до 60 років) або 10 євро (60-75 
років). 

 
 

День 1 Київ – Мукачево 

Виїзд із Києва до Мукачева поїзд №29 (відправлення о 21:08). 
 

День 2 Мукачево - Егер – Будапешт 

Прибуття в Мукачево о 8:05. Посадка в автобус. Проходження українсько-угорського кордону. 

Прибуття в Егер. Для бажаючих є можливість спробувати національну страву - гуляш і знаменити 

егерськи вина в Долині красунь (15 євро). Переїзд у Будапешт. Ніч у готелі. 

 

День 3 Будапешт (Сентендре) 

Сніданок. Оглядова екскурсія Будапештом. За бажанням: самостійне відвідування термальних 

купалень графа Сечені (18 євро) або зоопарку (10 євро), «Будапешт з гори Геллерт» (6 євро). 

Факультативна екскурсія в Сентендре (15 євро). Вечір. Романтична прогулянка по Дунаю на 

кораблику «Легенда» (20 євро – дорослий, 15 євро – дитина). Ніч у готелі 

День 4 Будапешт (Тиханьское абатство - оз. Балатон, Кестхей - оз. Хевіз) 

Сніданок.  Вільний день для прогулянок Будапештом.  Факультативно: екскурсія навколо Балатону (40 

євро, група від 15 осіб). Відвідування найпопулярнішого курортного міста Балатофюред. Переїзд на 

півострів Тихань. Відпочинок на березі термального озера Хевіз. Купання в озері (вхідний квиток 10 

євро). Переїзд в місто Кестхей. Огляд розкішного палацово-паркового ансамблю сімейства Фештетич ( 

«Угорський Версаль»). 

 

День 5 Будапешт - Мішкольц-Тапольца - Токай – Мукачево 

Сніданок. Виїзд з готелю. Переїзд в курортне містечко Мішкольц-Тапольца для відвідування 

печерних купалень (вхідний квиток 10 євро). Переїзд в Токай. Дегустація вина з угорським гуляшем (18 

євро). Посадка на поїзд №29, відправлення о 23:19. 

 

День 6 Мукачево – Київ 

Прибуття у Київ за розкладом о 10:13. 

 
Додаткова інформація: 
 
Готель на дату 20.08.2020 Ibis Styles Centre 3* - 225 євро; 
Готель на дату 26.10.2020 Green Hotel Budapest 4* - 205 євро. 

*Вартість туру залежить від дати виїзду. 
Всі готелі знаходяться в центрі Будапешта! 

 

 


