
 TÎRGUL DE CRĂCIUN  
LA BUDAPESTA 

 

11. noiembrie 2018. – 01. ianuarie 2019. 
 

 
 
Bucurați-vă de atmosfera unică de Advent din Budapesta pe Piața Vörösmarty, ales 
dintre 10 târguri cele mai frumoase din Europa! Artizanat și arte gastronomice, meserii , 
produse, spectacole de gală. Vă așteaptă experiența reală de Crăciun .  
Numeroase programe de nivel înalt ; folk, jazz, crossover, alternativ, blues, concerte 
soul în timpul perioadei de sărbătoare. 
 
Târgul de Crăciun de la Budapesta a devenit cel mai important program în perioada de 
iarnă, cunoscută şi renumită la nivel internaţional. Reprezentanţi ai artei populare şi 
decorative îşi vând bunurile, în special sub formă de cadouri de Crăciun  
realizate din materiale naturale prin tehnici artizanale originale.  
Calitatea mărfurilor este garantată de Uniunea Internaţională a Asociaţiilor pentru 
Folclor. Atmosfera este, de asemenea, festivă, în stil tradiţional, cu aromă de turtă dulce, 
scorţişoară, vin fiert şi brad. 
 
 

Vă asteptăm cu drag la Budapesta! 
 

 

 

 



HOTEL 4*  

2 BB = 38-46 €/pers    

supl. SGL 2 BB = 30 €/pers 

PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 
• 2 nopti cazare 
• mic dejun buffet 
• taxa de sejur 

     REDUCERI PT. COPII: 
 Intre 0-2 ani GRATIS 
 Intre 2-12 ani  50% reducere (cu 2 adulti intr-o camera) 

 
Sejurul poate fi prelungit cu 1-2 nopti!!! 
 

HOTEL 3*  

2 BB = 28-36  €/adulti  

Supl. SGL 2 BB = 22 €/pers.  

 
PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 
 2 nopti cazare 
 mic dejun buffet 
 taxa de sejur 

      REDUCERI PT. COPII: 
 Intre 0-2 ani GRATIS 
 Intre 2-12 ani  50% reducere (cu 2 adulti intr-o camera) 

 
Sejurul poate fi prelungit cu 1-2 nopti!!!  

PRETURILE SUNT VALABILE LA O REZERVARE DE MIN. 20 PERS. 

 

 

http://www.mellowmood.hu/mellowmood_gallery/34_expo_hotel.html
javascript:;


 

PROGRAME  OPTIONALE 
 

 Croaziera pe Dunare cu vaporul,(vas de croaziera in exclusivitate 30 €/pers 
 pentru grup ) cu Cina Festiva, sampanie,vin, racoaritoare etc, 
 si Budapesta by night .(dureaza 2-3 ore ) 
 
 Crama Borkatakomba  Seara de Folclor cu Cina festiva  

ungureasca ,degustare de vin, muzica lautareasca in cel 
mai mare labirint cu vinuri ( 88 Km lungime )             28 €/pers   
Costul serii de folclor depinde de numarul de efectiv. 
 
 Tur de oras cu ghid vb. de lb romana      60 €/grup 

 
 Excursie in defileul Dunarii (Szentendre, Visegrád, Esztergom) 
(posibilitate de masa de pranz la Visegád, sau masa festiva cu jocuri cavaleresti) 
 
 Excursie la Gödöllő, vizitarea castelului Reginei Elisabeta, program de echitatie 

si masa bogata taraneasca la parcul Fratiilor Lazar. 
 

 


