Farmecul targurilor de Craciun in Austria
Budapesta- Viena- Melk - Kremsmunster – Salzburg- Linz

Perioada : 29.11- 02 12.2018
Ziua 1 : Baia Mare – Viena
Plecare din Cluj Napoca la ora 01:30 pe traseul–Baia Mare-( ora 04:00)- Satu Mare ( ora 05:00) Budapesta- Viena.
Oprire pentru cumparaturi la Pandorf ( apx.3 ore). Intrare in Viena pentru un tur panoramic by night si vizite pe ringul
vienez si timp liber ( apx. 2 ore) la Targul de Craciun din fata Primariei. Cazare hotel 3* zona Viena.
Ziua 2: Viena- Melk- Gmundem-Salzburg
Dupa micul dejun vizitam palatul Schonbrun iar apoi pornim spre orasul Salzburg cu oprire la Melk, pentru a vizita
abația istorică a benedictinilor din Austria, unul dintre cele mai faimoase locuri istorice ale creștinismului monahic
european. Abația se găsește deasupra orașului Melk, situată pe un deal stâncos cu vedere spre valea Wachau a
Dunării, în landul federal Austria Inferioară. Abația este una din foarte rarele locașuri care a funcționat continuu de la
înființarea acesteia în 1089, fiind dublată de rara distincție de a fi fost și un loc al academismului teologic, dar și laic.
Vizita interioara a complexului monahic. Pornim spre zona Salzburg cu oprire in romanticul orasel Gmunde pentru
targul local de Craciun. Cazare si cina la pensiune 3* in zona Salzburg.
Ziua 3. Salzburg
După micul dejun plecam spre Salzburg. Urcam cu funicularul si vizitam Fortareata Hohensalzburg care strajuieste
orasul Salzburg. Tur ghidat cu insotitorul de grup prin orasul vechi pentru a admira Domul, una dintre cele mai
prestigioase cladiri istorice si culturale, construita in stil baroc si dedicata Sf Rupert al Salzburgului. De la Dom mergem
in Piata centrala si Piata Universitati unde vom parcurge pietonal principalele obiective turistice. Plimbare prin Gradinile
Mirabel si optional vizita in palatul Mirabel. Timp liber la targul de Craciun din piata centrala pentru a savura un vin fiert
sau produse traditionale dupa care vom avea timp liber de cumparaturi intr-un centru commercial din zona Salburg.
Cazare si cina la pensiune 3* in zona Salzburg.
Ziua 4. Salzburg- Linz- Budapesta - Romania
Dupa micul dejun ne imbarcam pentru reintorcerea in tara. Parcurgem ruta romantica a Dunarii cu oprire in oraselul
Krems an der Donau care te cucereste prin cladirile cu arhitectura cu origini renascentiste . Pauza de masa la Paprika
Csarda. Calatorie spre casa cu scurte pause pe traseu
Data plecarii
Loc in camera dubla

29.11.2018
235 EURO

Supliment single
80 EURO

Copil 3-12 ani
140 EURO

Tariful este calculat la un grup de minim 40 persoane. Suplim entul 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.
Tariful include:
- transport cu autocar modern cu scaune rabatabile și aer condiţionat, cu toate taxele de drum şi parcări incluse;
- 3 nopţi cazare cu mic dejun la pensiuni sau hoteluri de 3*;
- 2 cine: fel principal si desert.
- asistenţă turistică pe traseu din partea unui însoțitor de grup din România.
Tariful nu include:
asigurare medicală de sănătate și asigurare Storno
biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici eventualii ghizi pentru
acestea (prețurile indicate sunt orientative
IMBARCARI
Imbarcari gratuite din: Baia Mare, Satu Mare
Imbarcari contra cost

Cluj Napoca, Dej - 15 euro/ persoana

Tg Mures, Turda, Alba Iulia, Zalau - 20 euro/ persoana
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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.

CONTACT
GABRIELA NITA
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro

GABRIELA APOSTOL
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941
E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro

_______________________________________________________________________________________________________
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO
Tel: 0264 591037; 0264 595225
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro

