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Excursie Budapesta, croaziera pe Dunare 
  

  
Ziua 1. (05  octombrie 2018) Romania – Tokaj – Eger - Budapesta 
Plecare dimineata ora 05:30 din Clu Napoca , ora 07:30 din Baia Mare, ora 08:30 din Satu Mare spre regiunea Tokaj 
Ungaria  In jurul orei 12:00 ajungem in Tokaj- cea mai importanta regiune viticola a Ungariei. Participare la degustare 
de vin si mancare traditionala insotite de multa voie  buna intr-o crama specifica regiunii.In jurul orei 15:00 Ne 
indreptam spre orasul Eger-orasul vinurilor unde vom vizita: Catedrala din Eger, Castelul Istvan Dobo, Piata Orasului si 
Minaretul.  Oprire pentru cumparaturi ( in special celebrul vin – sange de taur) pe Valea femeilor frumoase.Seara 
ajungem la Budapesta, cazare hote 2/3*. 
 
Ziua 2. (06 octombrie 2018) Budapesta - croaziera pe Dunare. 
Mic dejun. Incepem vizitele Budapesta, oraşul cunoscut sub numele de „Perla Dunării”, Vizităm Piaţa Eroilor cu 
Monumentul Millenium, celebul Bd. Andrassy, Opera de Stat. Vizită la Biserica Sf. Istvan, cea mai impresionantă 
biserică barocă a oraşului, în care se află moaştele primului rege creştin maghiar Istvan I. Apoi ne îndreptăm spre 
Castelul Buda, dominat de profilul sobru al Palatului regal. Vizită la Bastionul Pescarilor şi Biserica Matyas cel mai 
frumos edificiu religios gotic al Budapestei. Vizita interioara la Palatul Parlamentului una dintre cele mai vechi clădiri 
legislative din Europa, un punct de reper notabil din Ungaria și o destinație turistică populară din Budapesta. Urmeaza 
croaziera pe Dunare de unde veti vedea Budapesta in toata splendoarea ei. Cazare hotel 3* in Budapesta. 
 
Ziua 3. (07 octombrie 2018)  Budapesta - Godolo 
Mic dejun. Dupa o  pauza de cumparaturi in Shoping Arena Mall, plecam din Budapesta spre Godolo unde se va vizita 
castelul resedinta de vara si refugiul artistic al printesei Sissi. Palatul a devenit celebru odata cu intrarea sa in posesia 
familiei regale, respectiv a Imparatului Franz Iosif si a Imparatesei Elisabeta Amalia Eugenia cunoscuta mai mult ca 
Imparateasa Sissi. Drumul nostru continua catre Romania, sosire in cursul serii. 
  

Data de plecare Tarif standard 
 in camera dubla (avans 30%) 

Tarif Early Booking 
>15.05.2018 (avans 50%) 

05.10.2018 140 euro 130 euro 
Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 30 euro Supliment camera single: 40 euro 

Tariful este calculat la un grup de minim 40 persoane. Suplimentul pentru grup 30-39 persoane, 30 euro.Turistii vor fi instiintati de acest 
supliment cu 7 zile inainte de plecare. 
 
 
Notă: 
La înscriere se achită un avans de minim   30%  , diferența cu minim 21 de zile înainte de plecare. 
Ordinea ocupării locurilor în autocar este ordinea achitării avansului. 

 
Pretul include: 
•        transport cu autocar modern clasificat 3*; 
•        2  cazari cu mic dejun hotel 3*; 
•        asistenta turistica  si vizite ghidate. 
  
Pretul nu include: 
 asigurarea medicala si asigurarea storno (optional) 
 intrarile la obiectivele turistice din program (apx.30 euro/pers) 
 degustare vin 1000 huf, masa 1000 huf- crama Tokaj 
 croaziera Dunare ( apx. 25 euro/ pers) 
 
IMBARCARI SI TRANFERURI GARANTATE  INDIFERENT DE NUMARUL DE PERSOANE: 

Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 
Baia Mare 04:00 Parcare OJT  0 euro 
Satu Mare 05:00 Catedrala – centru               0  euro 
Tg Mures 00.30 Parcare Poli 2   20 euro 
Ludus 01:00 Centru   20 euro 
Turda 01:00 Sens Vest   20 euro 
Cluj Napoca 01:30 Parcare Piata Unirii   20 euro 
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IMBRACARI SI TRANSFERURI CONTRACOST PENTRU  MINIM 4 PERSOANE: 
Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 

Oradea 04:00 Parcare Vulturul  20 euro 
Alba Iulia 01:00 Parcare Electrica 20 euro 
Sibiu 23:00 Petrom Obor 20 euro 
Brasov 21:00 Parcare Kaufland 20 euro 
Odorheiul Secuiesc 23:00 Centru 20 euro 
Deva 23:00 Gara 20 euro 
Hunedoara 22:30 Centru 20 euro 
 
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE:  cu 2 saptamani inainte de inceperea excursiei. 

 
ACTE NECESARE:  
 pasaport valabil  6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila;  
 copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti vor trebui sa prezinte la vama acordul 
parental al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat. 
CONDITII DE RETRAGERE:  
 20% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 29-20 zile calendaristice înainte de data 
plecării; 
 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 19-10 zile calendaristice înainte de data 
plecării; 
 80% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul 9-4 zile înainte de data plecării; 
 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înaintea 
plecarii.  
OBSERVATII:  
 Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
 Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
 Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure.  
 Tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful 
de copil acesta trebuie sa nu fi implinit varsta de 12 ani.  
 Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
 Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
 Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele 
ale camerelor sunt conforme cu standardele locale. 
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. 
 Turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile 
vizitate (sa nu deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu consume alimente in camera, sa nu 
distruga/deterioreze/pateze obiecte din camere, etc). Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la 
raspundere. 
  Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de 
transport, agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv, care va urma sa despagubeasca institutia 
respectiva pentru daunele cauzate. 
 Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea difera fata de legile 
din Romania. Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea turistului respectiv in fata autoritatilor locale, 
agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv (nu se ramburseaza sume aferente serviciilor neprestate 
din acest motiv). 
 Turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, 
dar legislatia internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va 
face prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti 
hotaraste angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesara in functie de tarile vizitate. 
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