
Concert Ennio Morricone la Budapesta 

`Papp Laszlo Arena` | Budapesta, 23 ianuarie 2019 
 

 
 

de la 139 EUR/ persoana/ pachet (loc in camera tripla) 

   

Variante cazare Categorie Loc in DUBLA Camera SINGLE Loc in TRIPLA 

Royal Park Boutique 4* BEST DEAL* 149 EUR 179 EUR 139 EUR 

Carlton 4* CENTRAL* 165 EUR 205 EUR 159 EUR 

Atrium Fashion 4* DELUXE* 175 EUR 219 EUR 175 EUR 

Servicii incluse: Nu sunt incluse: 

- 2 nopti cazare la unul dintre hotelurile de mai sus, in 
perioada 22 – 24 ianuarie 2019; 
- mic dejun; 
- bilet concert Ennio Morricone la Budapesta (cat. 8 – loc 
pe scaun | inel superior, culoarea VERDE pe harta); 
- taxa de procesare a biletelor de concert (bilete 
electronice); 

- transportul din/ spre Romania (se poate asigura la cerere); 
- transferuri aeroport – hotel – aeroport: 24 EUR/ persoana (dus-
intors); 
- supliment bilet de categorie superioara; 
- excursii si servicii optionale (a se vedea `Servicii optionale`); 
- asigurare TURIST PLUS (include asigurare medicala de calatorie 
si asigurare STORNO); 

*Legenda: `BASIC`= cazare in hoteluri/ pensiuni de calitate mai slaba, dar care ofera un pret accesibil/ `STANDARD`= cazare in hoteluri/ pensiuni de 
calitate medie, fara pretentii dar si fara batai de cap/ `ARENA` = cazare in hoteluri pozitionate in imediata apropiere a locului de desfasurare a 
evenimentului promovat/ `CENTRAL`= cazare in hoteluri de calitate medie, cu pozitionare centrala/ `BEST DEAL`= cazare in hoteluri care ofera cel mai bun 
raport calitate-pret-pozitionare (recomandarea noastra)/ `DELUXE`= cazare in hoteluri ce ofera servicii ireprosabile, dar la preturi peste medie. 
   
 

 
 
 



Suplimente pentru bilete de categorie superioara la concert Ennio Morricone la Budapesta: 
- categorie 7 (loc pe scaun | culoare ROZ pe harta): +10 EUR/ persoana; 
- categorie 6 (loc pe scaun | culoare MOV pe harta): +20 EUR/ persoana; 
- categorie 5 (loc pe scaun | culoare VERDE pe harta): +40 EUR/ persoana; 
- categorie 4 (loc pe scaun | culoare MARO pe harta): +50 EUR/ persoana; 
- categorie 3 (loc pe scaun | culoae ALBASTRU pe harta): +80 EUR/ persoana; 
- categorie 2 (loc pe scaun | culoare ROSU pe harta): +110 EUR/ persoana; 
- categorie 1 (loc pe scaun | culoare GALBEN pe harta): +175 EUR/ persoana; 
 
Servicii optionale (excursii, tururi si transferuri): 
- transferuri aeroport – hotel – aeroport : +24 EUR/ persoana (dus-intors); 
- tur panoramic de oras cu autocar: +16 EUR/ persoana; 
- Borkatakomba + cina: +23 EUR/ persoana; 
- croaziera pe Dunare + cina: +38 EUR/ persoana; 
 

 
Ponturi de vacanta: 
* O zi de relaxare la faimoasele bai ale Budapestei! Una dintre atractiile Budapestei provine din subteranul capitalei 
maghiare: orasul este recunoscut pentru numeroasele izvoare minerale. Si atunci ce poate fi mai placut dupa o zi intreaga 
in care ati vizitat Budapesta decat cateva ore de relaxare la una dintre baile orasului. Sugestia noastra se indreapta spre 
baile Gellert – exemplu de arhitectura din perioada belle époque; 
 
* Eveniment: Festivalul `Sziget` este organizat in fiecare an in luna august pe insula Obudai si a fost considerat in 2011 unul 
dintre cele 5 mari festivaluri de muzica din Europa, conform cotidianului The Independent. Pentru bilete si cazare in 
Budapesta, va rugam sa luati legatura cu agentii nostri de turism; 
 
* `Memento Park Budapest`: Relicvele trecutului comunist al Ungariei sunt pastrate in muzeul in aer liber intitulat 
`Memento Park` - un mod ingenios de a reaminti generatiilor tinere ce au insemnat deceniile sumbre petrecute de maghiari 
in spatele Cortinei de Fier. Muzeul este pozitionat in suburbiile Budapestei si poate fi vizitat in fiecare zi incepand cu orele 
10.00 pana la apus; 
 

 



 
Conditii de anulare: 
- rezervarea devine ferma in momentul achitarii pachetului turistic (avans sau integral); in cazul in care turistul decide sa 
anuleze pachetul turistic la orice moment dupa ce rezervarea a fost confirmata, se vor aplica penalizari de 100% pentru 
biletele de intrare la eveniment, in timp ce pentru toate celelalte servicii achitate, se vor lua in calcul penalizari conform 
contractului incheiat intre cele doua parti; 
- acest document reprezinta anexa la contractul cu turistul iar turistul trebuie sa fie instiintat cu privire la conditiile de 
rezervare si sa semneze anexa impreuna cu contractul turistic; 
 
Nota: 
- tarifele din tabel sunt exprimate in EUR/ persoana/ pachet; 
- perioada de cazare in Budapesta este 22 – 24 ianuarie 2018; prelungirea sau modificarea perioadei de cazare este 
posibila, iar pentru recalcularea pachetului turistic, va rugam sa ne contactati telefonic sau pe email; 
- concertul sustinut de Ennio Morricone la Budapesta are loc in sala `Papp Laszlo Arena`, in data de 23 ianuarie 2019, cu 
incepere de la ora locala 20:00; biletele incluse in oferta sunt de categorie 8 (loc pe scaun – inel superior | culoare VERDE 
pe harta de mai sus); 
- biletele de concert nu se comercializeaza decat in cadrul pachetului turistic promovat de agentie (care sa cuprinda cazare 
si/ sau transport)!!! 
- clasificarea hotelurilor este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu normele 
de clasificare din Romania; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ____________      Semnatura turist: _____________ 


