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Oferta zilei 
 

CITY BREAK BUDAPESTA 
 

Budapesta, capitala Ungariei este unul dintre oraşele cu cea mai frumoasă aşezare din lume. Dacă în 

urmă cu ceva vreme Dunărea despărțea cele două așezări, Buda cu munţi şi văi și Pesta de şes, astăzi, 

pare mai degrabă că le unește prin cele 9 poduri superbe, oferind imaginea uneia dintre cele mai 

frumoase capitale europene, numită “Perla Dunării”. Buda vă va încânta cu casele medievale, bisericile 

și catedralele sale, iar Pesta, cu bulevardele elegante și clădiri impresionante. Panorama de pe malul 

Dunării a fost declarată de UNESCO parte a Patrimoniului Universal, încă un motiv care face din 

Budapesta una dintre cele mai apreciate destinații de city break.  

 

Info Sejur: 

▪ Destinaţie: Budapesta 

▪ Durata sejur: 4 zile  

▪ Tarif de la: 270 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane.  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  

▪ Perioada: 24.07 – 27.07.20 

 

Top Obiective turistice din Budapesta: 

 

• Natură şi Peisaje: Fluviul Dunărea 

 

• Artă şi arhitectură: Piața Eroilor, Muzeul de Arte Frumoase, Galeria de Artă, Palatul 

Parlamentului, Castelul Buda, Muzeul Național de Istorie a Budapestei, Muzeul de Artă 

Contemporană, Galeriile Naționale, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas, Podul Arpad, Podul 

cu Lanțuri, Podul Elisabeta, Podul Libertății, Podul Margareta, Podul Megyeri, Podul Petőfi, 

Podul Rákóczi, Podul Feroviar de Nord 

 

• Experienţe şi Distracţii: Croazieră pe Dunăre 

 

Ziua 1 / 24.07.2020:  Bucureşti – Budapesta 

Plecare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Budapesta cu compania LOT Polish Airlines, 

zbor LO 2654  (06:00 / 06:25). Veți avea ziua întreagă la dispoziție pentru explorarea metropolei 

maghiare, să faceți cumpărături sau să vă răsfăţaţi la băile termale Gellert. Seara puteți să participaţi, 

opţional, la un spectacol de muzică tradiţională maghiară. Cazare la Hotelul CITY INN 4*. 

http://www.daltravel.ro/


                                                                                                          Agentia de Turism D.A.L. TRAVEL 

                                                             Str. George Enescu, Nr. 33, Sector 1, Bucuresti                                   

                                                                                             Telefon / Fax: +40 (0) 21/ 319 70 62 /63 /64 

                                                                 GSM: 0722.620.738; 0744.346.246; 
                          www.daltravel.ro; e-mail:contact@daltravel.ro           

 

 
     

Nr. Reg. Com.: J40/6232/2000, Cod fiscal: RO 13168309, Licenta 82/2018 BANCA TRANSILVANIA 

Cont bancar: RO97BTRLRONCRT0528363701 / LEI; RO47BTRLEURCRT0528363701 / EUR 

 

Ziua 2 / 25.07.2020:  Budapesta 

Mic dejun. Zi liberă dedicată explorării orașului pe cont propriu. Budapesta abundă de monumente și 

construcții străvechi. Vă recomandăm un tur panoramic și pietonal, prilej a descoperi cele mai 

importante atracții ale orașului: Piața Eroilor care este listată în Patrimoniul Universal UNESCO, cu cele 

două clădiri importante ce mărginesc piața, Muzeul de Arte Frumoase și Galeria de Artă; Palatul 

Parlamentului, una dintre cele mai frumoase clădiri legislative din Europa, a treia clădire ca mărime din 

lume ce găzduiește un Parlament naţional, o clădire construită în stil neo-gotic inaugurată în anul 1886, 

ce adăpostește 691 de camere, numeroase coridoare impresionante și scări care împreună însumează în 

jur de 19 km lungime (se poate vizita și interior). Nu trebuie să ratați vizitarea celei mai mari biserici din 

Budapesta, Biserica Sfântul Ştefan, dedicată primului rege al Ungariei, Sfântul Ştefan, care adăpostește 

cea mai sacră comoară a Ungariei, mâna dreaptă mumificată a Sfântului Ștefan. Pe celălalt mal al 

Dunării veți găsi Castelul regilor din Ungaria sau Castelul Buda, un vechi castel ridicat în sec. al XIII-

lea; în aceeași zonă veți putea vizita Muzeul Național de Istorie a Budapestei, Muzeul de Artă 

Contemporană și Galeriile Naționale; Bastionul Pescarilor, poate cea mai vizitată atracție turistică din 

Budapesta fiind cel mai înalt punct de observație și Biserica Matyas. Budapesta e renumită drept 

Capitala celor 9 Poduri, fiecare în parte un monument: Podul Arpad, Podul cu Lanțuri, Podul Elisabeta, 

Podul Libertății, Podul Margareta, Podul Megyeri, Podul Petőfi, Podul Rákóczi și Podul Feroviar de 

Nord. Un alt motiv pentru care vă recomandăm Budapesta este pentru cele aproximativ 118 izvoare 

termale care i-au dat renumele de Orașul Spa-urilor. Veți avea ocazia să faceți o baie perfectă la una 

dintre cele mai cunoscute băi termale Gellert, Lukacs și Szecheny. Cazare la Hotelul CITY INN 4*. 

Ziua 3 / 26.07.2020:  Budapesta – Croazieră pe Dunăre – Budapesta 

Mic dejun. Dimineața, timp liber pentru activități individuale sau opțional, croazieră pe Dunăre. Având 

în vedere că Dunărea este un reper turistic al Budapestei, în mod cert, experiența dumneavoastră nu ar 

putea fi completă fără o croazieră de neuitat. Fluviul este traversat de nenumărate poduri care se întrec 

în frumusețe și grandoare, între care Podul cu Lanţuri este una dintre cele mai edificatoare expresii ale 

ingineriei arhitecturale din sec. al XIX-lea. Alte atracţii ar fi Insula Margareta şi Insula Hajogyari, care 

pot fi vizitate. De asemenea, veți avea prilejul să admirați clădirile impozante ce s-au ridicat pe faleza 

Dunării, precum Parlamentul Ungar. Cazare la Hotelul CITY INN 4*. 

Ziua 4 / 27.07.2020:  Budapesta – București  

Mic dejun. Plecare spre Bucureşti cu compania LOT Polish Airlines, zbor LO 2651 (13:00 / 15:20). 

               
TARIFUL INCLUDE: 

- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Budapesta și Budapesta – Bucureşti cu compania LOT Polish 

Airlines  

- taxele de aeroport 

- un bagaj de cală / persoană 

- 3 nopţi de cazare la hotel de 4*  

- mesele conform program 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- transfer privat aeroport – hotel – aeroport: 35 euro / persoană 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  

http://www.daltravel.ro/


                                                                                                          Agentia de Turism D.A.L. TRAVEL 

                                                             Str. George Enescu, Nr. 33, Sector 1, Bucuresti                                   

                                                                                             Telefon / Fax: +40 (0) 21/ 319 70 62 /63 /64 

                                                                 GSM: 0722.620.738; 0744.346.246; 
                          www.daltravel.ro; e-mail:contact@daltravel.ro           

 

 
     

Nr. Reg. Com.: J40/6232/2000, Cod fiscal: RO 13168309, Licenta 82/2018 BANCA TRANSILVANIA 

Cont bancar: RO97BTRLRONCRT0528363701 / LEI; RO47BTRLEURCRT0528363701 / EUR 

 

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de 

partenerul local 

 

ACTE NECESARE: 

- Carte de identitate sau paşaportul valabil la întoarcerea în ţară.   

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, 30 iunie ora 10:00 şi se încheie la ora 17:00 

-  pentru efectuarea rezervării este necesară plata unui avans min. de 50% din tarif  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 14 zile înainte de data plecării 

- Oferta zilei este valabilă în ziua respectiva in limita disponibilitatii locurilor în momentul rezervării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 

a-i permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu trei ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare 

respectă standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 

se rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din 

raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, pandemii, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste 

cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 

numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un 

adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să 

aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme 

de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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