
 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Între 2-7 nopţi 

 
 
 

Individual 
 

 
 

Minim 50 % 
 
 
 
La frontiera  este obligatorie detinerea unui 
act de identitate sau pasaport valabil minim 6 
luni.  
Asigurarea medicala de calatorie  este 
obligatorie. Pentru a putea iesi din tara, copiii 
sub 18 ani trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: sa calatoreasca cu cel 
putin un adult insotitor, sa aiba asupra lor 
acordul ambilor parinti (sau al parintelui care 
nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul 
care ii insoteste, in cazul in care nu este unul 
dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar 
pe care sa il prezinte la frontiera. 

 

 
BUDAPESTA 
Este numit „Oraşul băilor”, deoarece este 
capitala cu cele mai multe izvoare cu apă 
termală din lume. Aici s-au construit circa 
50 de băi dintre care unele sunt băi 
turceşti conservate în forma lor originală 
iar altele sunt ştranduri în aer liber sau 
spa-uri luxoase. Un loc important este 
Muntele Gellert, de unde după ce se 
întunecă priveliştea este de neuitat. 
Oraşul a primit aspectul actual în anul 
1890 cănd, pentru aniversarea de 1000 de 
ani s-au construit printre altele 
Monumentul Mileniului din Piaţa Eroilor, 
Parcul Central, aleea spre Operă şi primul 
metrou de pe continent. Grădina 
Zoologică deschisă în 1866 este printre 
primele din lume, iar arhitectura clădirilor 
reprezintă o combinaţie a stilurilor art 
nouveau maghiar, romantism şi elemente 
orientale. 
Clădirea Parlamentului este una dintre 
cele mai frumoase clădiri legislative din 
Europa. Are o structură simetrică, o 
lungime de 268 m şi o lăţime de 123 m. 
Palatul Regal: construirea palatului a 
început în secolul al XIII-lea în stil gotic 
şi a continuat şă fie extins timp de 300 de 
ani. Astăzi găzduieşte trei muzee: Muzeul 
de Istorie, Galeria Naţională şi Muzeul de 
Arte Contemporane. 
Bastionul Pescarilor: a fost construit în 
anul 1905 şi are 7 turnuri, căte unul 
pentru fiecare dintre triburile maghiare. 
Deşi este numit un bastion, de fapt este o 
terasă cu o privelişte deosebită. 
Biserica Matyas: se află în Buda şi se 
numără printre cele mai importante 
obiective turistice din Budapesta. 
Interiorul este decorat cu diverse forme 
geometrice şi ornamentaţii florale care 
amintesc de moscheia care a existat aici. 
Piaţa Eroilor: este parte a Patrimoniului 
Unesco. Este construită din semicercuri 
deasupra cărora este aşezată simbolurile 
păcii şi războiului, al muncii şi a 
bunăstării, al cunoaşterii şi al gloriei. În 
mijlocul pieţei se află o coloană înaltă de 
36 m iar în vărful coloanei se află statuia 
Arhangelului Gabriel. 
 

 

Basilica Sf. Ştefan : este o relicvă sfăntă 
dedicată primului rege al Ungariei. 
Basilica găzduieşte mâna dreaptă 
mumificată a lui Sf. Ştefan. 
Podul cu Lanţuri : face legătura peste 
Dunăre între Pesta şi Buda. Podul este 
numit după István Széchenyi, care a 
finanţat construcţia podului. La finalizare 
podul a fost privit ca una dintre minunile 
lumii. 
 
* Locuri de vizitat în apropiere de 
Budapesta: 
 
Esztergom : se află la 60 km de 
Budapesta. În Evul Mediu a fost capitala 
regatului Ungar. Catedrala este cea mai 
înaltă clădire din Ungaria iar orga este a 
treia orgă ca dimensiune din lume. 
Visegrád: este un oraş istoric, pe malul 
Dunării. Se pot vizita ruinele vechii 
citadele, Turnul lui Salamon şi Palatul 
Regal, care este fosta reşedinţă a 
împăraţilor maghiari.  
Szentendre : cu clădiri istorice de 
arhitectură barocă oferă turiştilor galerii 
de artă şi muzee. Skanzen-ul este cel mai 
mare muzeu al satului din Ungaria. 
Gödöllő: se află la 30 km de Budapesta. 
Castelul baroc din oraş este unul dintre 
cele mai frumoase din ţară. 
 

 

 

 
 

 

AQUAWORLD 
RESORT BUDAPEST 

4* superior 

Durata 

Plecari  

Avans la inscriere 

Formalitati 



 
 AQUAWORLD RESORT BUDAPEST 4* superior 

 

 

 
Hotelul este situat în partea de nord a Budapestei, în zona Pesta, în apropiere de Podul 
Megyeri, într-o zonă verde. Aeroportul se află la 30 minute cu autoturism iar Piaţa 
Eroilor  este accesibila cu shuttle busul - gratuit. 
Facilităţile camerelor: hotelul dispune de 309 camere standard, junior suites, camere 
interconectate pentru familii şi apartamente. 
Camera standard (25-29 m2 ): pat matrimonial sau 2 paturi cu grup sanitar propriu 
(duş sau cadă). Camera este dotată cu aer condiţionat, televizor, pay-tv, radio, telefon, 
minibar, internet wi-fi, seif, uscător de păr, halat de baie. Posibilitate de pat 
suplimentar pentru un copil pănă la 7 ani. 
Junoir suite (43 m2): pat matrimonial sau 2 paturi, canapea extensibilă (1 adult sau 
max. 2 copii) cu grup sanitar propriu (duş sau cadă). Camera este dotată cu aer 
condiţionat, televizor, pay-tv, radio, telefon, minibar, seif, uscător de păr, halat de baie.  
Apartament (53 m2): dormitor, cameră de zi şi grup sanitar propriu (duş şi cadă). 
Apartamentul este dotat cu aer condiţionat, televizor, pay-tv, radio, telefon, minibar, 
internet wi-fi, seif, uscător de păr, halat de baie. În camera de zi se pot caza 1 adult sau 
max. 2 copii.  
Family room este 2 camere standard interconectate cu  grup sanitar propriu (duş sau 
cadă). Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, televizor, pay-tv, radio, telefon, 
minibar, internet wi-fi, seif, uscător de păr, halat de baie. 
Apartament prezidenţial (79 m2): dormitor şi cameră de zi cu canapea, grup sanitar 
propriu (duş şi cadă) şi 2 toalete. Apartamentul este dotat cu aer condiţionat, 2 
televizoare, pay-tv, radio, telefon, minibar, internet wi-fi, seif, uscător de păr, halat de 
baie.   
Apartament cu 2 încăperi (50-56 m2): dormitor, cameră de zi cu canapea (pentru 1 
adult sau max. 2 copii) şi cu grup sanitar propriu (duş şi cadă). Apartamentul este dotat 
cu aer condiţionat, televizor, pay-tv, radio, telefon, minibar, internet wi-fi, seif, uscător 
de păr, halat de baie.  
Apartament cu 3 încăperi (90-95 m2): 2 dormitoare, cameră de zi cu canapea (max. 2 
adulţi) şi 2 grupuri sanitar (unul cu duş şi celălalt cu cadă). Apartamentul este dotat cu 
aer condiţionat, televizor, pay-tv, radio, telefon, minibar, internet wi-fi, seif, uscător de 
păr, halat de baie.  
Facilităţile hotelului: Restaurant Danube, Restaurant Colorado, lobby bar, cafenea, 
Oriental bar, restaurant fast food (la Aquaworld), Oriental Spa (băi exotice, piscină, 
baie cu aburi, saună, cosmetică, masaj, coafor, solar, tenis, squash, sală de fitness), casă 
de joacă pentu copii, parcare, garaj, centru de conferinţe. 
Aquaworld este cel mai mare aquaparc acoperit din Europa. Pentru distracţie parcul 
oferă: pod suspendat, turnuri, un templu Angkor Wat, palmieri, 17 piscine interioare şi 
exterioare, tobogane, piscină pentru surf, volei, teren de joacă pentru copii, piscină 
pentru copii. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

TARIFE 2017  - demipensiune 
 

 
 

Tarif/cameră/noapte 

25.06-14.07.2017 
31.07-03.09.2017 
22.12-30.12.2017 

Min. 2 nopți 

08.01-26.03.2017 
05.11-22.12.2017 

Min. 2 nopți 

26.03-14.04.2017 
17.04-25.06.2017 
03.09-05.11.2017 

Min. 2 nopți 
Cameră standard dublă în 
regim single 

176 EUR 127 EUR 148 EUR 

Cameră standard dublă 215 EUR 166 EUR 187 EUR 
Junior suite pentru 1 persoană 213 EUR 164 EUR 185 EUR 
Junior suite pentru 2 persoane 252 EUR 203 EUR 224 EUR 
Apartament pentru 2 persoane 289 EUR 240 EUR 261 EUR 
Apartament prezidenţial 
pentru 2 persoane 

352 EUR 303 EUR 324 EUR 

Apartament cu 2 încăperi 
pentru 2 persoane 

279 EUR 230 EUR 250 EUR 

Family room (3 persoane) 345 EUR 296 EUR 317 EUR 
Apartament cu 3 încăperi (4 
persoane) 

372 EUR 323 EUR 344 EUR 

Pat suplimentar 0-6,99 ani Gratuit  Gratuit  Gratuit  
Pat suplimentar 7-13,99 ani 39 EUR 39 EUR 39 EUR 
Pat suplimentar peste 14 ani 63 EUR 63 EUR 63 EUR 
Supliment vedere spre Buda 26 EUR 26 EUR 26 EUR 
Reduceri: 
-4=5 în perioadele 25.06-14.07.2017, 31.07-03.09.2017 
-3=4 în perioadele 08.01-26.03.2017, 05.11-22.12.2017, 03.09-15.10.2017 

 
 
 

Servicii incluse : 
Cazare cu demipensiune, 
welcome cocktail, acces 
la Oriental Spa (piscină, 
băi exotice, saună, baie cu 
aburi, sală de fitness), 
acces la Aquaworld, halat 
de baie, internet wi-fi, 
parcare, taxa locală 
Tariful nu include : 
Asigurare medicală de 
călătorie şi asigurarea 
storno; garaj subteran: 8 
EUR/autoturism/zi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


