BUDAPESTA
Este capitala Ungariei şi centrul politic, industrial, economic şi administrativ a ţării.
Oraşul este situat pe ambele maluri ale Dunării. În partea estică a Dunării se află Pesta, iar în
partea vestică se află Buda.
Oraşul se întinde pe o suprafaţă de 525 km2 şi are cca 1,7 milioane de locuitori.

AQUAWORLD RESORT BUDAPEST 4*+
Unul dintre cele mai mari aquaparcuri acoperite din Europa
Localizare: hotelul cu atmosferă orientală, deschis pe tot parcursul anului, este situat lângă
autostrada M 0, în partea nordică a oraşului, are o suprafaţă de 8,6 hectare şi este unul dintre
cele mai mari aquaparcuri acoperite din Europa. Şi-a deschis porţile în decembrie 2008.
Cazare: este asigurată în 309 camere dotate cu grup sanitar propriu, aer condiţionat, sat. TV,
internet wireless, telefon, minibar, seif, uscător de păr. Hotelul dispune de camere speciale
pentru persoane cu handicap locomotor.
Camere DBL standard (25-29 m2): sunt dotate cu pat matrimonial sau cu două paturi
separate, baie cu duş, vedere la parc sau la munţii Budai. Grad maxim de ocupare: 2 adulţi sau
2 adulţi + 1 copil până la 7 ani.
Junior suite (43 m2): sunt dotate cu pat matrimonial sau cu două paturi separate şi canapea
extensibilă, baie cu cadă sau cu duş, vedere la parc sau la munţii Budai (cu balcon). Grad
maxim de ocupare: 2 adulţi, 3 adulţi sau 2 adulţi + 2 copii până la 14 ani.
Suită (53 m2): sunt dotate cu dormitor cu pat matrimonial şi living cu canapea extensibilă,
baie cu duş sau cu cadă, vedere spre munţii Budai, balcon. Grad maxim de ocupare: 2 adulţi, 3
adulţi sau 2 adulţi + 2 copii până la 14 ani.
Apartament cu 2 camere (50-56 m2): sunt dotate cu dormitor cu pat matrimonial şi living cu
canapea extensibilă, baie cu duş sau cu cadă. Grad maxim de ocupare: 2 adulţi, 3 adulţi sau 2
adulţi + 2 copii până la 14 ani.
Apartament cu 3 camere (90-95 m2): sunt dotate cu două dormitoare cu pat matrimonial şi
living cu canapea extensibilă, baie cu duş sau cu cadă. Grad maxim de ocupare: 4 adulţi sau 4
adulţi + 2 copii până la 14 ani.
Cameră familială (2 x 25-29 m2): sunt alcătuite din două camere DBL conectate, o cameră
este cu pat matrimonial şi baie cu duş, iar cealaltă cameră cu două paturi separate şi baie cu
cadă, vedere la parc sau la munţii Budai. Grad maxim de ocupare 4 adulţi sau 4 adulţi + 2
copii până la 13 ani.
Apartamentele se află într-o clădire separată, care este conectată de hotel şi de Aquaworld,
printr-o pasarelă se poate ajunge la Aquaworld.
Masă: mic dejun sau demipensiune.
Restaurantul hotelului oferă meniuri cu specific unguresc şi internaţional.
Facilităţi: bar, pub, restaurant, biliard, darts. Centru de fitness, wellness şi spa: piscină pentru
relaxare, saună, băi cu aburi, sală de fitness, salon de înfrumuseţare, masaj, cameră de joacă,
aerobic, teren de tenis, terenuri de squash, centru de conferinţe pentru 1000 de persoane,
parcare cu 1000 de locuri.
Aquaworld cu 17 piscine (din care 15 funcţionează pe toată perioada anului), piscină pentru
surf, piscină cu valuri, saună, facilităţi pentru copii (piscine pentru copii, tobogane), volei,
fitness, cabină cu aburi, aromacabină, infrasaună, biosaună, teren de joacă pentru copii.
Check in: 14:00, check out: 10:00.

OFERTĂ SPECIALĂ 3=4 ÎN VACANȚA COPIILOR

Tarife în EUR/persoană/ 4 nopţi cazare cu demipensiune – ofertă 3=4
Tip cameră

06.01-14.01.2019

Cameră single

375

Cameră dublă

246

Suită Junior pt.1 pers.

480

Suită Junior pt.2 pers.

299

Cameră familială pt. 3 pers

288

Apartament cu 2 camere pt. 2 pers.

336

Apartament cu 3 camere pt. 4 pers.

235

Pat suplimentar pt. copii 0-6,99 ani

Gratuit

Pat suplimentar pt. copii 7-13.99 ani

120

Pat suplimentar peste 14 ani

180

Supliment vedere spre munţii
Budai/cameră/noapte

12

Garaj/zi/autoturism

8

Animale de companie

17

Tarifele includ: 4 nopţi cazare cu demipensiune, intrare nelimitată la Aquaworld, intrare la
sauna world, intrare la centru fitness, wellness şi spa (piscine, saune, cabine cu aburi, sală de
fitness), halat de baie, internet wireless, parcare. Taxa de staţiune.
Notă: hotelul îşi rezervă dreptul de a cere garanţie de la client la sosire pentru
eventualele cheltuieli care pot apărea pe durata sejurului.

