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Budapesta de Week-end 

TOKAJ - BUDAPESTA - GÖDÖLLő  
Vizită cu degustare de vinuri în regiunea viticolă Tokaj - Capitala Regatului 

Maghiar Budapesta - SPA la Băile Rudas - Croazieră cu cină pe Dunăre -  

Palatul Împărătesei Sissi din Gödöllő  

 
Perioada: 03 - 05.03.2023 / 02 - 04.06.2023 

 

ZIUA 1. (VINERI, 03.03.2023): CLUJ-NAPOCA - BAIA MARE - SATU MARE –- TOKAJ - 

BUDAPESTA  

            Ungaria – nesecat izvor de minuni! Ungaria este o țară fascinantă ceea ce o face o destinație de 

top pentru turiștii europeni (și nu numai!), datorită locurilor încărcate de istorie și a culturii variate, a 

gastronomiei duse la rang de artă, și a tradițiilor lăsate din moși-strămoși, care sunt păstrate cu 

sfințenie de locuitorii acestui vechi regat. 

            Ne îmbarcăm la ora 03:00 din Cluj Napoca, Baia-Mare 06;00 – Satu Mare 07:00 și ne 

îndreptăm spre Ungaria.  

            Prima noastră oprire este la Tokaj – unde esența istorie a fost concentrată în licoarea bahică – 

vinul! Tokaj este regiunea superioară a Tisei, o destinație incontestabil renumită.  

            Regiunea istorică viticolă Tokaj-Hegyalja este un peisaj cultural unic, Patrimoniului Mondial 

UNESCO, și leagănul renumitului vin Tokaj Aszú. Regiunea viticolă, cunoscută pentru tradițiile sale 

viticole unice, care datează de cel puțin o mie de ani, are o locație geografică specifică, ce creează un 

microclimat favorabil viticulturii, dovadă fiind numeroasele sisteme de pivnițe. Vizităm Muzeul 

Vinului pentru a afla mai multe despre tradiția locală, apoi mergem la o cramă din zonă pentru a 

degusta celebrul vin de Tokaj însoțit de un preparat culinar tipic unguresc - bab gulyas. 

             Seara ajungem în capitala Ungariei – Budapesta, unde vom avea timp liber pentru cină. 

Cazare la hotel 3* în zona Budapesta. 

 

ZIUA 2. (SÂMBĂTĂ, 04.03.2023): BUDAPESTA  

Budapesta este o destinație foarte interesantă pentru un city break reușit! Capitala Ungariei 

este inclusă în patrimoniul UNESCO, fiind considerată de mulți turiști unul dintre cele mai frumoase 

orașe din Europa. Budapesta a reușit să își păstreze atmosfera istorică și peisajul urban special, 

eclectic, în timp ce noi locuri culturale, sau de divertisment se deschid unul după altul, și viața 

pulsează fără oprire. 

În prima parte a zilei ne vom bucura de mult-așteptatele momente de răsfăț la SPA, la una 

dintre cele mai frumoase băi termale din oraș, la Băile Rudas. Acestea se află amplasate la poalele 

dealului Gellért, între versantul dealului și faleza Dunării, în imediata vecinătate a Podului Elisabeta. 

Este una din cele mai vechi băi termale din Budapesta, fiind construită inițial în 1556 de către turcii 

otomani, după ocuparea Budei. Actualul complex balnear este rezultatul unor reconstrucții și adăugiri 



făcute în secolele trecute, ultima renovare având loc în anul 2019. Partea centrală a complexului o 

constituie bazinul construit în vremea dominației austriece, iar partea de nord este vechea baie 

turcească, monument istoric reprezentativ al arhitecturii otomane din Ungaria. Cea mai modernă 

adăugire a complexului este piscina cu apă termală situată pe acoperișul complexului, o piscină 

panoramică ce îți oferă ocazia de a servi un pahar de șampanie în aer liber, scufundat în apă termală, 

cu o panoramă deosebită asupra Budapestei! 

După-amiază facem o plimbare prin centrul orașului și mergem la vânătoare de suveniruri pe 

Váci Utca, strada comercială cea mai importantă a capitalei. Începem plimbarea noastră de la Piața 

Centrală, trecem prin Piața Elisabeta, apoi prin fața Podului cu Lanțuri pentru a admira priveliștea spre 

Cartierul Cetății, apoi vom ajunge la Bazilica „Sf. Ștefan”. 

Seara încheiem cu o croazieră pe Dunăre, unde vom degusta preparate culinare foarte variate, 

de la salate reci, la gulyas, sarmale, la preparate din pește, toate acestea pe tonuri de muzica de vals 

vienez.  

Cazare la hotel 3* în zona Budapesta. 

 

ZIUA 3. (DUMINICĂ, 05.03.2023): BUDAPESTA – GÖDÖLLő – SATU MARE – BAIA 

MARE – CLUJ NAPOCA 

Părăsim Budapesta, și ne îndreptăm spre casă. Facem o oprire pentru a vedea un palat baroc, 

cel mai mare din Ungaria, în care îți petrecea Împărăteasa Sissi sejururile în Regatul Maghiar: Castelul 

Grassalkovich. Vom vizita exponatele interesante ale muzeului, vom gusta prăjiturile tradiționale din 

cafenea și vom face o plimbare în parcul plin de copaci umbroși, având o atmosferă intimă, atât vara, 

cât și iarna. 

Pornim mai departe, urmând ca în cursul serii să ajungem acasă, în funcție de trafic și de 

formalitățile vamale. 

 

Data plecarii Loc in camera dubla Supliment single 

03.03.2023 230 euro/ persoana                                           50 euro 

02.06.2023 230 euro/ persoana 50 euro 

* Tariful este calculat la un grup de minim 30  persoane. Suplimentul pentru grup de 15 persoane, este de  euro. 

Turistii vor fi instiintati de acest supliment cu 7 zile inainte de plecare. 

** La inscriere se achita un avans de minim 30%  , diferenta cu minim 21 de zile inainte de plecare. 

*** Ordinea ocuparii locurilor in autocar este ordinea achitarii avansului. 

TARIFUL INCLUDE:       

● Transport cu autocar modern cu scaune rabatabile si aer conditionat, cu toate taxele de drum si 

parcari incluse; 

● 2 nopti de cazare cu mic dejun la hotelurile din oferta;  

● croaziera pe Dunare cu cina festiva; 

● asistența turistica pe traseu din partea unui insotitor de grup din Romania. 

TARIFUL NU INCLUDE: 

● asigurare storno + medicala de sanatate  

● biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, asezaminte de cult etc.) si nici 

eventualii ghizi pentru acestea – tarifele de vizitare ale obiectivelor turistice au caracter 

orientativ, acestea putand suferi modificari ulteriore realizarii programului; 

● alte mese decat cele inscriese in program; 



● taxele de sejur, acestea se achită direct la recepțiile hotelurilor (între 3 și 5 

euro/persoană/noapte, în funcție de categoria hotelurilor și de țară); 

● Tarife aprox. intrari obiective: Palat Godollo: Adult: 11 €, Muzeul Vinului din Tokaj: Adult: 5 

€, Student: 3 €, Pensionari: 3 €; Pranz cu degustare de vinuri in Regiunea Tokaj: 10 €/persoana; 

Intrare la Baile Rudas: 16 €/persoana/zi. 

 

NOTA: 

● copii mai mici de 14 ani nu sunt acceptati la Baile Termale Rudas; 

● pentru bai este nevoie de costum de baie, papuci de schimb, prosop, casca de protectie pentru 

par (acestea pot achizitionate si de la fata locului, contra cost); 

● plata la Baile Rudas se va face personal, plata se poate face cash doar in forinti maghiari (nu se 

accepta euro), sau cu card. 

 

 


