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ESCAPADA LA BAILE KARLOVY VARY SI PRAGA 
( 25 - 30 AUG 2018) 

 
Ziua 1 | 25 AUG: Plecare din Bistriţa pe ruta Cluj Napoca - Oradea dimineata si sosire in Bratislava. Cazare in 
Bratislava la hotel 4*. 
Ziua 2 | 26 AUG: Mic dejun. Dimineaţa vom parcurge turul orasului Bratislava cu autocarul cu un tur 
panoramic asupra Bisericii Incoronarii Mariei Tereza, centrul istoric, faleza Dunarii. Deplasare in Karlovy Vary. 
Cazare in Karlovy Vary la hotel 4*. 
Ziua 3 | 27 AUG: Mic dejun. Vizitare Karlovy Vary cunoscut international ca oras –statiune balneoclimaterica – 
se afla in partea de vest a Cehiei, la poalele Muntilor Metaliferi. In aceasta statiune momentan sunt disponibile 
13 bai termale, celelalte 66 sunt utilizate doar pentru alimentarea orasului. Pentru cei pasionati de muzee in 
KarlovyVary se pot vizita: Muzeul Jan Becher, Muzeul orasului Karlovy Vary, Muzeul sticlei Moser, Muzeul 
Luca, Muzeul Postalionului, Galeriile Arta, etc. Pentru cei care doresc sa se bucure de tratament, pot sa se 
bucure de tratament in cel mai cunoscut complex terapeutic din Republica Ceha cunoscuta sub denumirea de 
Baia Elisabeta care ofera peste 60 de tipuri de tratamente printre care: baie cu aburi, baie cu perle, masaj cu 
miere, reflexoterapie, acupunctura etc. Tarifele difera in functie de alegerile clientilor si variaza intre 17-50 
euro. Cazare in Karlovy Vary 4* 
Ziua 4 | 28 AUG : Mic dejun. Baie si relaxare in Karlovy Vary. Pentru cei dornici sa viziteze imprejurimile 
statiunii, au oportunitatea de a vizita colonadele din centrul orasului care au supravietuit trecerii timpului din 
jurul izovului Tepla: Colonada Morii, Colonada din parcul Dvorak, Colonada Castelului, Colonada Izvorului 
Fierbinte. Turnul de Veche sau Turnul Dianei este situat in spatele Grandhotel Pupp, pe parte de sus a unui deal 
si ofera privelisti fantastice asupra orasului Karlovy Vary. Cazare in Karlovy Vary 4* 
Ziua 5 | 29 AUG : Mic dejun. Plecare din Karlovy Vary si ne indreptam spre Praga. Incepem vizitarea orasului 
cu incepem cu un tur pietonal: Piata orasului vechi, Ceasul Astronomic, Biserica Gotica Tyn, Catedrala Sfantului 
Vitus, Cartierul Evreiesc, - Champs Elysee-ul` Pragai - vestita artera comerciala . Cazare in Praga la hotel de 4*. 
Ziua 6 | 30 AUG : Mic dejun. Tur de oras si deplasare spre Romania. 
 
Tariful include: 
* 5 nopţi cazare în cameră dublă sau triplă cu mic dejun la hotel de 4* în Bratislava, Praga si Karlovy Vary; 
* transportul cu autocarul 
* servicii ghid român pe toata durata calatoriei 
 
Tariful nu include: 
Biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice şi pentru ghizii acestora 
Asigurarea medicală. 
 

Tarif Early Booking 

399euro/pers 

 
* *Supliment camera single (100€ / 5 nopti / pers ), în cazul în care doriţi să fiţi cazat în cameră singur, fără 
partaj. 
* tarif cu reducere EB 399 euro/persoana in camera dubla valabil pana in data de 30.04.2018 

** tarif standard 449 euro/persoana in camera dubla 
 

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. 
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 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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