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PRAGA– „ORASUL DE AUR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ziua 1. Plecare din CLUJ-NAPOCA  la ora 21:00 - 22:00 de la Sala Sporturilor Horia Demian, pe traseul Cluj Napoca – Budapesta – 

Bratislava – Praga. 

Ziua 2. Sosire in jurul orei 11:00. Se va face check-in-ul la hotel in functie de disponibilitate dupa care incepem Vizitarea Oraşului 

Nou , din sec. XIX –XX:  PiaŃa Sf. Vaclav cu palatele şi paisajele frumos decorate, Casa Oraşului şi Gara Centrală construite în stil art 

nouveau. Seara cazare cu mic dejun,  în Praga la hotel 4*. 

Ziua 3. Mic dejun. Dupa micul dejun  incepem turul de oraş cu vizitarea Castelului – cel mai mare complex medieval din Europa – 

a Catederalei Sf. Vitus,după care plimbare pe UliŃa de Aur, cea mai îngustă stradă din Praga, cu cele mai mici case. Paşii ne duc apoi 

spre Podul Carol şi PiaŃa Vechii Primării cu celebrul Ceas Astronomic. Seara timp liber pentru a ne bucura atmosfera orasului. Dupa 

masa timp liber. Seara cazare cu mic dejun, la acelasi hotel. 

Ziua 4. Mic dejun. Pornire spre  Cluj - Napoca .Vom face o oprire la Bratislava in capitala Slovaciei unde vom vizita Castelul Bratislava. 

Sosire in Romania in decursul diminetii, in functie de trafic, formalitatiile vamale si  respectarea itinerariului ! 

Data plecarii Tarif 

28.04.2017, 01.06.2017, 30.11.2017 129 euro/persoana 

 
 NOTA* 
– Supliment single 40 euro/2 nopti 
– copil intre 0-2 ani: gratuit 
– copil intre 2-12 ani in camera dubla cu 2 adulti: 50% 
PreŃul include: 
– transport cu autocar clasificat internaŃional de 3* 
– 2 nopŃi cazare cu mic dejun la hotel 4* în Praga, 
– ghid insotitor din partea agentiei 
 PreŃul nu include: 
– intrari la obiectivele turistice mentionate din program ( maxim 20 euro ) 
– asigurarea medicală – recomandata 

TARIF EXCURSII OPTIONALE  

* Croaziera pe raul Vlatava: 15 EURO/ persoana (MINIM 30 PERSOANE): 

* Cina traditionala ceheasca cu program folcloric, preparate traditionale, bere, vin si bauturi nealcolice incluse (transfer hotel – 

restaurant – hotel inclus): 25 EURO/ persoana –  plecarea la restaurant pe cont propriu 

 

Nota:  Tariful este calculat pentru grup minim de 35 de persoane. Pentru un grup mai mic, tariful se recalculeaza. Repartizarea locurilor se 

va face in ordinea inscrierilor si se va comunica la imbarcare!                    


