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Circuit Viena, Praga si Budapesta  
27 APRILIE - 02 MAI 2019 

325 € 299 €/pers. 6 zile cu mic dejun inclus 

Tariful cu reducere Early Booking este valabil pana la data de 31.10.2018 

PROGRAM 
Se porneste pe ruta Bistrita - Cluj - Oradea in data de 26 aprilie- seara in jurul orei 18:00. 

Ziua 1 | 27 APRILIE: Bun venit în Viena, al 10-lea oraş ca mãrime din Uniunea Europeanã. Vom ajunge in jurul 
pranzului si dupã check-in pornim într-un tur de oras pentru a vizita atracţiile principale ale fostei capitale imperiale: 
Turnul Dunării, Ringul Vienez (Opera, Muzeul de Artă, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre) şi Palatul Schonbrunn. 
Încheiem ziua cu o vizitã la frumosul parc de distracţii Prater, de unde cu ajutorul Roţii Uriaşe vom avea o privelişte 
superbã a Vienei. Cazare in Viena la hotel 4*.  

Ziua 2 | 28 APRILIE: Mic dejun. Dupã micul dejun ne deplasam cãtre “oraşul de aur” Praga, un oraş plin de istorie, 
culturã şi ,,probabil cea mai bunã bere din Europa”. Dupã check-in ne începem aventura cu o croazierã pe Vltava, cel 
mai lung râu din Republica Cehã, situat în centrul orasului. Croaziera dureazã aproximativ 50 minute, timp în care vom 
putea admira centrul istoric al Pragãi, castelul şi podul Charles. Cazare in Praga la hotel 4*. 

Ziua 3 | 29 APRILIE: Mic dejun. Începem ziua cu un tur pietonal: Piaţa oraşului vechi, Ceasul Astronomic, Biserica 
Gotica Tyn, Catedrala Sfantului Vitus, Klementium cea mai frumoasã bibliotecã din lume, statuia eroului ceh Jan Hus, 
Cartierul Evreiesc şi desigur Champs Elysee-ul` Pragãi - vestita arterã comercialã. Cazare in Praga la hotel 4*.  

Ziua 4 | 30 APRILIE: Mic dejun. Nu putem pleca din ,,mama oraselor” aşa cum mai este supranumitã capital Cehiei 
fãrã o vizitã la castelul praghez, fost şi actual sediu al puterii, aici aflându-se reședința regilor Boemiei, imparatilor 
Sfantul Imperiu Roman și presedintilor Cehoslovaciei respectiv Cehiei în momentul actual. Potrivit Guinness Book of 
Records, Cetatea din Praga este cea mai vastã incintã fortificatã veche din lume, ocupã o suprafaţã de aproape 
70.000 m2 , cu o lungime de aproximativ 570 de metri şi o lãţime medie de aproximativ 130 de metri. Vom cobori spre 
Charles Bridge bucurându-ne de ,,Mala Strana” o zonã superb cu strãduţe strâmte, încãrcate de istorie iar dupã ce 
vom traversa podul ( nu înainte sã ne punem cea mai arzãtoare dorinţã atingând statuia Sf. Ioan Nepomuk vom vedea 
Turnul Podului ce marcheazã intrarea în oraşul vechi. Cazare in Praga la hotel 4* 

Ziua 5 | 01 MAI: Mic dejun. Ne luãm rãmas bun de la acest oraş superb şi ne deplasãm spre Budapesta unde vom 
ajunge in jurul orei 14-15. Aici vom vizita Podul cu lanţuri, Piaţa Eroilor, Parlamentul şi apoi urcăm la Citadella unde 
vom avea 30 min la dispozitie pentru vizitat şi poze. Cazare in Budapesta la hotel de 4*.  

Ziua 6 | 02 MAI: Mic dejun. Tur de oras si deplasare spre Romania 

 
Tarif standard: 325 euro/pers 
 
Tariful include:   
*5 nopţi cazare în cameră dublă sau triplã cu mic dejun la hotel de 4* în Viena, Praga si Budapesta 
*croazierã pe Vltava in Praga (durata 50 min, tur panoramic in centrul istoric al Pragai, castelul si podul Charles) 
*Tur pietonal + autocar: Viena, Praga, Budapesta 
*transportul cu autocarul 
*ghid român pe toata durata calatoriei  
 
Tariful nu include:  

*Biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice şi pentru ghizii acestora,  
*Asigurarea medicală.   
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*Supliment camera single (150€/5 nopti / pers ), în cazul în care doriţi să fiţi cazat în cameră singur, fără partaj. 
*Supliment demipensiune 95 euro/persoana per 5 nopti. 
Excursii optionale: 

* Croaziera pe Dunare - Budapesta - 30 eur/persoana si include: 
· Welcome drink 
· Cină festivă in sistem bufet suedez 
· 1 pahar de vin și 1 sticlă de apă minerală 
· Tur panoramic durată de 1,5 ore 
· La grup de minim 15 persoane asistență în limbă română 
  
* Vizita la ferma de cai de la Godolo  
Excursie optionala la ferma de cai de la Godolo, unde vom lua partea la un spectacol de calarit si vom servi pranzul  
(gulas traditional unguresc, fel principal friptura Domonyvolgy, desert~placinta cu caise, o jumatate de litru de vin alb si
 rosu, o apa minerala si o cafea - tarif 33 euro/persoana 
  
* Seara traditionala pragheza include: 
Transfer hotel~restaurant~hotel, cina cu 4 feluri de mancare, welcome drink, nelimitat bere, vin si bauturi soft, muzica li
ve. Spectacolul dureaza ~3h, timp in care oaspetii se vor bucura de o seara traditionala cu muzica, dans si voie buna -
 tarif 48 euro/persoana. 
 
Note: 
 Agenţia îşi  rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programului în cazul în care acest lucru este absolut 
necesar. 
 Excursiile opţionale trebuie confirmate de către turişti la momentul înscrierii.  
 Pentru explicaţiile de la obiectivele turistice, grupul va putea apela contra cost la serviciile ghizilor locali.  
 Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau şoferilor  
se vor comunica cu 2~3 zile înaintea plecării, urmând a ţine legătura cu aceştia pentru a va informa privind situaţia  
concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 
 Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca. 15- 30 min. înainte de ora comunicată.  
 In cazul in care nu se intruneste grupul minim de 20 de persoane, transportul se efectueaza cu microbuz de ultima  
generatie, cu urmatoarele dotari: climatronic, sistem de incalzire independent, scaune rabatabile, telefon, radio. 
 Locurile din autocar se aloca turistilor in ordinea inscrierii acestora si nu se acorda locuri preferentiala decat in cazuri 
medicale speciale 
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