Tarif early booking

TARG DE CRACIUN
BUDAPESTA – VIENA
( 7 - 10 DEC. 2017 )

199 Euro
219
pers/4 zile

Ziua 1 | 7 DEC : Plecare din Bistriţa pe ruta Cluj Napoca - Oradea - Szolnok - Budapesta. Vom merge spre Hösök Tere
– piaţa Eroilor din Budapesta şi apoi vom vizita Varosliget (parcul oraşului) cu complexul arhitectural al sărbătorii
Mileniului si Castelul Huniazilor.
Seara popas la targul de Craciun. Cazare în Budapesta la hotel 4*.
Ziua 2 |8 DEC : Mic dejun. Dimineaţa vom merge cu autocarul spre centru. Vom vizita Podul cu lanţuri, Piaţa Eroilor,
Parlamentul şi apoi urcăm la Citadella. Deplasare către Viena; ne deplasam la Pandorf (optional) pentru cumparaturi
dupa care ajungem in Viena: tur de Ring seara cu autocarul
Cazare in Viena la hotel 4*.
Ziua 3 | 9 DEC : Mic dejun. Începem vizitarea capitalei vieneze cu palatul Schonbrun (interior + gradini) ~ 3 h, . Centru
coborâre la piața Maria Tereza (doar cu permis de Ring). Hofburg, muzeul Trezoreriei (60 minute), pauză de masă în
centru la Rosenberger până la16.30. Va fi seară, luminile sunt aprinse feeric și se face un splendid tur pietonal: Operă,
Kartnerstrasse, Domul Sf. Ștefan, Graben, Kohlmarkt, Parlament, Primărie. Târg de Crăciun (max. 2h). Cazare in Viena la
hotel 4*.
Ziua 4 | 10 DEC : Mic dejun. Ne deplasam spre Bratislava unde vom face un scurt popas pentru un tur panoramic unde
vom include: Biserica Incoronarii Mariei Tereza, centrul istoric, faleza Dunarii.
Deplasare spre România.
Tariful include:
• 3 nopţi cazare în cameră dublă sau triplă cu mic dejun la hotel de 4* în Budapesta si Viena;
• transportul cu autocarul
• servicii ghid român.
Tariful nu include:
• Biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice şi pentru ghizii acestora (detaliat mai jos).
• Asigurarea medicală.
* Supliment camera single (70€ / 3 nopti / pers ): în cazul în care doriţi să fiţi cazat în cameră singur, fără partaj.
Tarifele de intrare la obiectivele turistice din program:
• Intrarea la Schonbrunn - 14 eur/pers
• Inchiriere casti pe parcursul celor 4 zile: 6 eur/pers

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.
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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.



Tarifele au fost calculate pentru un grup minim de 30 de plătitori.

CONTACT
NOEMI BALOGH
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941
E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro

GABRIELA NITA
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro
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