ВИПУСКНИЙ 2019 – Будапешт та Відень
Львів • Будапешт • Відень • Львів
✔екскурсії у Будапешті та Відні
✔подорожує лише Ваша група

✔можливість провести вечірку на кораблику
✔фотосесії під час усього туру

При групі 30+1 – 130 євро
40+2 – 110 євро
50+2 – 90 євро
Бажаєте долучитись до іншої групи – 90€

①
②

18:30 – збір групи на залізничному вокзалі.
19:00 – виїзд зі Львова. Перетин українсько-угорського кордону. Нічний переїзд.

Прибуття в Будапешт.
Оглядова екскурсія у Будапешті (автобусно-пішохідна екскурсія • орієнтовно 2
год). Побачимо: Королівський палац і Середньовічний квартал, Будайську фортецю,
церкву Матяша, Рибацький бастіон, де відкривається прекрасна панорама на Дунай і
протилежний берег, Парламент, Площу Героїв, поспект Андраши, замок Вайдахуняд.
Вільний час орієнтовно 6 годин.
Рекомендуємо відвідати:
• містечко Сентендре та музей марципанів! Запрошуємо у світ нових вражень! (15 €)
• торговий центр “Кампона” та океанаріум-тропікаріум (трансфер 9 €, вхідний квиток
8€/дор, 6€/дит)

Запрошуємо на вечірку на кораблику по Дунаю (35€, тривалість близько 3 год) –
корпоративна вечірка зі стильною фотозоною лише для Вашої групи з крутою музикою
та необмеженою кількістю шампанського/соку (інші напої та продукти можна взяти з
собою). Ти матимеш нагоду насолоджуватись неймовірними вогнями Парламенту та
загадати бажання, пропливаючи під мостами Дунаю, зробити круті stories в Instagram та
отримати стильні фото з вечірки.
Така випускна вечірка запам’ятається назавжди.
Поселення у готель

③

Сніданок.
Переїзд
у Відень (пішохідна
екскурсія
•
орієнтовно
2
год).
Побачимо: пам’ятник імператриці Марії Терези, позолочену постать Іоганна Штрауса,
Віденську оперу, Хофбург – офіційну імператорську резиденцію, Кільцевий бульвар,
Ратушу, Парламент, собор святого Стефана.
Вільний час орієнтовно 5 годин.
Рекомендуємо відвідати:
• Палац Шенбрунн (10 € – трансфер). Для династії Габсбургів він служив літньою
резиденцією. Поряд з палацом Шенбрунн розкинувся прекрасний парк, закладений 1705
року чоловіком імператриці Марії Терезії.

• екскурсію “Легенди вишуканого Відня” (12 €) Ти побачиш інший Відень –
середньовічний, величний, надихаючий. Старий єврейський квартал; найдавніша церква
Святого Рупрехта; будинок Моцарта і, звичайно-ж, «танцюючий годинник» Анкерур.
• Опісля запрошуємо у парк Пратер – найвідоміший віденський парк розваг, що розкинувся
на площі аж 6-ти кілометрів! Тут Ти знайдеш велетенське оглядове колесо, американські
гірки, печери страху, ігрові зали, місця для пікніку, банджі-джампінг зі 152-метрової вежі
Донаутурм та безліч інших розваг, які будуть до душі саме Тобі! (вхідні квитки. від 2 євро)
Збір групи. Перетин українсько-угорського кордону. Нічний переїзд до Львова.

④

Прибуття до Львова орієнтовно 12:00.

У вартість включено

Додаткові опції

✔проїзд автобусом згідно маршруту
✔оглядові екскурсії в Будапешті та Відні
✔проживання у готелі 3*,сніданок (2-3-місні
номера)
✔послуги фотографа та фотозвіт з туру
✔супровід керівника групи
✔медичне страхування

✖додаткове харчування для групи
✖термальні купальні Сечені у Будапешті
✖парк розваг у Відні – Пратер
✖вечірка на кораблику по Дунаю

Рекомендуємо взяти з собою
➜ документи – діючий закордонний паспорт, на який здійснювалось бронювання туру (для дітей до 16
р. додатково: свідоцтво про народження, дозвіл на виїзд за кордон, якщо подорож відбувається не з
обома батьками), страховий поліс (надається туроператором в автобусі)
➜ плед та дорожню подушку, зручне взуття (мін 2 пари), зручний та теплий одяг, предмети особистої
гігієни
➜ аптечку, питну воду, вологі та сухі серветки, антибактеріальний спрей для рук;
➜ фен для волосся, парасолю
➜ рюкзак, куди можна покласти особисті речі
➜ стильний одяг для випускної вечірки
www.tastour.com.ua

