Experiențe culturale
PRAGA – VIENA și Castelele Boemiei
În această călătorie avem ocazia să descoperim:
Viena – Cesky Krumlov – Konopiste -Praga – Dresda – Karlstein - Karlovy Vary – Brno
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De la
€
+ 110 euro (transport
autocar)

8 zile - Autocar
DATE DE PLECARE 2018:
11.05; 30.05; 09.06; 18.07; 01.08;
29.08; 08.09
PREŢUL INCLUDE
 transport cu autocar climatizat,

exceptie ziua 6, cu transportul
public;
 7 cazari la hotel de 2-4*
 7 mic dejun;
 ghid însoţitor din partea agenţiei pe
traseu.

BONUSURI


transferuri din țară conform
programului

NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare storno,
asigurare de bagaj pentru posesorii de
PELLERIN CLUB CARD

Reducere 10% la achitarea din tara
a 3 excursii opționale, pentru posesorii
de card PELLERIN CLUB CARD.

OPȚIONALE
 Croaziera Vltava (fără masă) - 15

€/pers.
 Croaziera Vltava (cu masă) -

30€/pers.
 Cina Grinzing - 25 €/pers.
 Karlstein si Karlovy Vary - 30 €/pers.
 Dresda - 30 €/pers.
 Crama Borkatakomba 25 €/pers
 Excursie la Pestera Punkva -15

€/pers (nu este inclus trenuletul
pana la intrarea in pestera)

Program
 Ziua 1. București – Budapesta
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - Autogara
Centrală - București, la ora 6.30 dimineața. Verifică lista cu oraşele prin care tranzităm
ţara. Ajungem în cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta.

 Ziua 2. Budapesta – Viena
Astăzi este despre Viena! Capitala Austriei este un important centru cultural al
Europei vizitat anual de milioane de turiști din toate continentele. Este pentru muzică
ceea ce Roma și Florența au însemnat pentru pictură, sculptură și arhitectură. De numele
orașului sunt legate clasicismul vienez: Haydn, Beethoven, Mozart; imperiul dinastiei
Strauss; Wienerlied – liedul vienez, unic în felul său; operetele; sunt vestite școala de
medicină, congresele vieneze, dictatul de la Viena; tratatul de la Viena. Și chiar dacă prin
absurd, nu ai auzit nimic din tot ce este legat de numele Vienei, concertul anual de Anul
Nou, transmis de aici în peste 180 de tari, te face să visezi că vei poposi vreodată în fosta
capitală a gloriosului Imperiu al Habsburgilor - cea mai mare dinastie europeană, care,
din Evul Mediu până la începutul sec. XX și-a pus pecetea asupra istoriei continentului.
Admirând palatele (nici o altă capitală a lumii nu are atâtea), monumentele, vizitând
cele mai importante muzee, colindând străduțele romantice din centrul orașului,
ascultând muzica ce se revarsă pretutindeni, vei reuși să uiți de stresul cotidian, să te
întorci în timp și mai ales, să te identifici cu ceea ce a avut mai frumos lumea de altădată:
acea atmosferă idilică, specific vieneză, care încă s-a mai păstrat.
Luăm un prim contact cu aceste locuri vizitând Palatul Schonbrunn și grădinile
sale. Inițial a fost castel de vânătoare, construit în 1569 de împăratul Maximilian II, iar
doi ani mai târziu împăratul Mathias descoperă un izvor, pe care îl numește “Schonen
Brunnen”- fântână frumoasă. La sfârșitul sec. XVII, din ordinul lui Leopold se concepe un
nou castel inspirat după Versailles, modelul fiind lăsat în urmă prin bogăția și luxul
exorbitant propuse.
Continuăm incursiunea admirănd clădirile și monumentele istorice îmbăiate în
lumini ambientale într-un scurt tur panoramic din autocar amintind: Roata Mare din
Prater, Sediul ONU, Turnul Dunarii, Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, Piata
Maria Tereza, Parlamentul, Burgtheater, Primaria, Universitatea. Dar pentru a
cunoaște această Vienă, nu ai nevoie de mașină. Inima orașului pulsează pe locurile fostei
cetați Vindobona, în jurul catedralei Sf . Ștefan, în împrejurimile Operei și
Hofburgului, în centrul înconjurat de bulevardul circular – Ringul. Viena este un oraș
pentru pietoni, pentru romantici, pentru visători.

Moment de răgaz:

Viena este faimoasă pentru restaurantele și cafenelele a căror finețe o întâlnim rar
în alte locuri. Prima cafenea s-a deschis aici încă din 1685, la început ca loc de degustare a
faimoasei băuturi turcești, care se comanda după culoare. Chelnerul prezenta o tăblie
vopsită în 20 de dungi numerotate, fiecare corespunzând unui anume tip de cafea. Nu
ezitați să treceți pragul renumitei cafenele Schwarzenberg situată pe Kärntner Ring și să
încercați specialități precum: “Kapuziner”- Cafea Mocca cu puțin lapte ; “Maria Theresia”Cafea Mocca cu lichior de portocale sau “Wiener Eiskaffe”- înghețată de vanilie cu cafea
Mocca și multă friscă.
Ne retragem la hotelul nostru din Viena ca să ne odihnim puțin pentru că în această
seară vă invităm să participați alături de noi la o cină tradițională în faimosul cartier
Grinzing (program opțional). Încă din secolul XII existau, în zidul de fortificație, mici
cărciumioare unde toamna se vindea tulburel proaspăt denumit Heuriger. Din sec XVII,
după înfrângerea turcilor, ele s-au mutat în afara orașului, în satele înconjurătoare, iar
Grinzing a devenit unul dintre cele mai cunoscute. Localurile au ca semn distinctiv o
legătură sau o coroană de crenguțe de pin atârnată deasupra intrării. Distracție plăcută!
Seara intoarcere la hotel. Cazare.
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 Ziua 3. Viena – Cesky Krumlov – Castelul Konopiste – Praga

Stii ca te numesti Pellerin atunci cand
toate semnele sunt de partea ta: iti
place sa calatoresti in jurul lumii, sa
aduni amintiri de neuitat, astepti cu
nerabdare sa vizitezi locuri inedite si te
hranesti cu aventura specifica fiecarui
loc nou pe care il descoperi. Iar daca am
aflat ca esti un calator veritabil, atunci
inseamna ca meriti cu desavarsire sa
faci parte din clubul Pellerin, concept
creat special pentru tine. Intotdeauna
Pellerin-ul se va intoarce din calatoriile
sale mai bogat.
Cum poti deveni membru?
Regulamentul si toate detaliile de care
ai nevoie sunt disponibile la adresa
www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card nominal
care se achizitioneaza contra cost (25
euro) si vine in intampinarea ta cu o
multitudine de avantaje, inca de la
inceput: de la asigurari gratuite
(medicala/ storno sau bagaje), la
facilitati acordate pentru circuitele
cumparate, dar si beneficii oferite de
partenerii nostri, in tara.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
 Intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi
cheltuieli personale.
 Excursiile opționale, pentru grup de
minim 30 persoane;
 Autocarul deserveste si grupul sosit
cu avionul. Locuri limitate,
repartizate ambelor grupuri.
SUPLIMENTE & REDUCERI
 Supliment de single 145 €
 Reducere copil 6-12 ani - 20 €,
pentru cazare in camera dubla cu 2
adulti
 Reducere a 3-a persoana in camera
15 €.
 Supliment hotel 4* in Praga 36 €/pers./4 nopti

Astăzi este despre Castele! Plecăm spre Praga si pe traseu ne oprim pentru a vizita
doua dintre cele mai reprezentative castele din Boemia: Cesky Krumlov si Konopiste.
Prima oprire va fi în Cesky Krumlov (denumirea sa se poate traduce ca „ lunca
sinuoasă”), un încântător oraș medieval ce și-a păstrat arhitectura de secol al XVIII-lea,
fiind considerat unul dintre cele mai atractive orașe ale Cehiei. Frumosul oraș face parte
din patrimoniul mondial UNESCO și se întinde tăcut de-o parte și de alta a Vltavei. In turul
nostru admiram Castelul Cesky Krumlov, Biserica St. Vitus, Muzeul de Artă. Un alt
obiectiv turistic al orasului este si Podul cu trei nivele ce uneste Castelul Cesky Krumlov
cu gradina și teatrul. După - amiază ne îndreptăm spre Castelul Konopiste, format din 4
aripi și devenit celebru ca fiind ultima reședință a Arhiducelui Franz Ferdinand al
Austriei, a cărui asasinare la Sarajevo a reprezentat pretextul declanșării Primului Război
Mondial. Glonțul ce i-a venit de hac este expus acum în muzeul castelului. Mergem mai
departe spre hotelul nostru în Praga. Cazare in Praga hotelul solicitat, de 3* sau de 4*.

 Ziua 4. Praga – Oraşul de Aur
Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în frumusețe și eleganță, iar berea sa este
considerată de către milioane de oameni ca fiind cea mai bună din lume. Mergem la
Catedrala St. Vitus, un simbol al orașului a cărei construcție a durat 600 de ani, apoi la
Castelul Praga, care pare desprins din cărțile cu povești. Potrivit Guinness World
Records, este cel mai mare castel medieval din lume, având 570 de metri lungime,
aproximativ 128 lățime și o suprafață totală mai mare decât șapte terenuri de fotbal. Ne
plimbăm pe lângă numeroasele statui de pe Podul Carol, probabil cel mai romantic loc
din capitala cehă, punct de întâlnire pentru îndrăgostiți și promenada favorită a
localnicilor. Facem un popas în Piața Orașului Vechi pentru a admira cladirea Primariei
si faimosul Turn cu Ceas, situat pe zidul sudic al acesteia. Monumentul exercită o
puternică atracție asupra turiștilor, acest lucru datorându-se faptului că de fiecare dată
când sunt anunțate orele, are loc un adevărat spectacol animat care atrage ca un magnet
privirile tuturor celor care se afla în apropiere, aceștia neîncetând niciun moment să
filmeze sau să fotografieze spectacolul oferit zilnic timp de 12 ore de bătrânul orologiu.

Moment de răgaz:
Chiar daca nu esti consumator de bere, trebuie sa gusti berea din Praga, Vytopna
Railaway Restaurant, situat in piata Wenceslas, este unul dintre locurile pe care trebuie sa
le vizitezi, unde pe langa zecile de sortimente de bere ne putem delecta cu atractia
localului, 900 m de cale ferata in miniatura. Spre incantarea clientilor, bautura este adusa
la fiecare masa in vagonul trenului care circula pe aceste sine.
Dupa amiaza program liber in Praga pentru vizite individuale. Opțional, vă propunem
sa participati la o croazieră pe Vltava, o experiență de neuitat, în cadrul căreia vom
admira peisajul citadin dintr-o altă perspectivă. Plutim agale pe sub Podul Carol, pe
deasupra căruia ne-am plimbat în tihnă mai devreme, apoi vedem panoramic castelele de
pe malurile apei care vor părea cu atât mai impozante privite de aici. La bordul vasului
vom privi cum luminile orașului se aprind una câte una odată cu lăsarea serii.
Fermecătoarea Praga nu se vede, se simte!
Seara ne întoarcem la hotelul nostru din Praga. Cazare.

 Ziua 5. Praga – Karlstein – Karlovy Vary
După ce am vizitat principalele atracții din Praga, ne-a mai rămas o zi întreagă în care
să ne bucurăm în voie de o plimbare și să descoperim locuri noi și fascinante ce se ascund
într-unul dintre cele mai fermecătoare orașe ale Europei. Praga ascunde locuri uimitoare,
mai puțin cunoscute de turiști. Pune pe lista ta de vizite Muzeul de Alchimie, locul în care
istoria și mitul se întrepătrund, Muzeul Franz Kafka, plin de ciudățeniile existențialiste
caracteristice autorului “Metamorfozei” și admiră opera de artă inspirată de John Lennon
ce înfrumusețează un zid din Praga, încă de la moartea lui, în anul 1980. Restul zilei îl poți
petrece cutreierând restaurantele și magazinele din oraș în căutarea suvenirului perfect.
Cei interesați pot face o excursie opțională la Castelul Karlstein. Cu arhitectura sa în
stil gotic, a fost construit în 1348 din ordinele Regelui Carol al IV-lea. Pentru a completa
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TREBUIE SĂ VEZI

Castelul din Praga
Una dintre cele mai semnificative
atractii turistice din Cehia si unul
dintre cele mai importante
monumente culturale ale tarii te va
impresiona prin dimensiunile si
arhitectura sa, fiind mai degraba un
ansamblu arhitectural care
cuprinde mai multe cladiri, curti
interioare, gradini si terase. Cartea
recordurilor desemneaza acest
edificiu, drept cel mai mare castel
medieval din lume.
Castelul Konopiste
Castel gotic, situat în mijlocul unor
grădini încântătoare, construit la
începutul secolului al XIV-lea si
reconstruit în secolul al XIX-lea, are
şi în prezent colecţii impresionante
de arme, mobilier, picturi şi
tapiţerii, dar şi multe trofee de
vânătoare. Format din 4 aripi și
devenit celebru ca fiind ultima
reședință a Arhiducelui Franz
Ferdinand al Austriei, a cărui
asasinare la Sarajevo a reprezentat
pretextul declanșării Primului
Război Mondial. Glonțul ce i-a venit
de hac este expus acum în muzeul
castelului. situat în mijlocul unor
grădini încântătoare. Castel gotic,
construit la începutul secolului al
XIV-lea, Konopiste a fost reconstruit
în secolul al XIX-lea
Castelul Karlstein
Unul dintre cele mai frumoase
castele din Cehia, cu arhitectura sa
în stil gotic, a fost construit în 1348
din ordinele Regelui Carol al IV-lea
si a deservit ca loc de depozitare a
bijuteriilor coroanei, tezaurelor si a
altor relicve. In timp de razboi,
bogatiile imparatului erau aduse in
Capela Sfintei Cruci, siguranta fiind
asigurata de patru randuri de usi,
fiecare cu 19 incuietori.

călătoria cu o experiență inedită, vizităm Karlovy Vary, una dintre cele mai celebre și
fermecătoare stațiuni balneare ale Cehiei, ideală fie că vrem să ne răsfățăm cu o oră la
SPA, fie că dorim să facem o plimbare într-un orășel frumos din vestul Boemiei, al cărui
peisaj îmbină străduțele întortocheate, clădirile colorate în stilul caracteristic Boemiei
și priveliștea dealurilor împădurite ce înconjoară frumosul oraș, ținându-l parcă
ascuns. Ne vom plimba pe aleea colonadelor, către luxosul hotel Pupp, fara a “neglija”
numeroasele magazine de suveniruri întâlnite în cale. Intoarcere la Praga pentru
cazare la acelasi hotel.

 Ziua 6. Praga – Dresda
Timp liber în Praga sau excursie optionala în Germania, la Dresda. Pornim la drum,
ne așteaptă Dresda, inima culturală a Saxoniei, un oraș care a reușit să renască din
ruine după devastatoarele bombardamente din 1945, în al II-lea Razboi Mondial. De
altfel multe dintre clădirile emblematice ale Dresdei au fost reconstruite după schițe și
picturi și redeschise abia în anii ’70-80. Mergem în Theaterplatz unde ne întâlnim cu
unul din aceste monumente restaurate. Casa Operei Semper gazduiește astăzi una
dintre cele mai renumite orchestre din lume, Orchestra de Stat din Dresda. În periplul
nostru, încercăm să acoperim cât mai multe obiective. Complexul muzeal Zwinger în
stil baroc, cu mai multe galerii și pavilioane de expoziție; Rezidenzschloss, palatul
regal neorenascentist cu al său turn de 100 m, Hausmannsturm; Superbele terase și
grădini Bruhlsche Terasse, loc de promenada pentru localnici; Kreuzkirche, o
catedrală superbă în care cântă corul de băieți Dresden Kreuzchor, cunoscut în toată
lumea. Dacă timpul ne mai permite, zăbovim câteva minute pe Prager Strasse, inima
comercială a Dresdei, unde e loc de shopping și de savurat o cafea. Ne îndreptam spre
hotelul nostru din Praga.

 Ziua 7. Praga – Brno – Punkva – Budapesta
Nu putem parasi Cehia fara a vizita 2 dintre obiectivele reprezentative ale
Moraviei, una dintre regiunile istorice ale Coroanei Cehe. Primul popas va fi in Brno,
cel de-al doilea oraș ca mărime al Cehiei. Începem turul de oras unde descoperim
Vechea Primărie, cel mai "bătrân" edificiu din Brno. Turnul Vechii Primării are o
faţadă frumoasă pe care este inscriptionat simbolul orasului, un dragon, care are o
poveste foarte asemănătoare cu cea a balaurului din Cracovia: şi dragonul din Brno a
sfarşit într-o capcană întinsă de localnici, într-un acelaşi mod exploziv. Zărim în
apropiere turnurile ascutite ale Catedralei Sf Petru si Pavel.
Timp liber in Brno sau excursie optionala pentru vizitarea Pesterii Punkva, cea
mai vizitata pestera a Moraviei, datorita plimbarii romantice cu barca pe raul subteran
Punkva. Ne îndreptam spre destinatia finala a programului nostru - Budapesta.

Experiență: ritm și gusturi tradiționale
Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple timpul înainte de a te retrage la hotel,
avem pentru tine un pont: cum sună pentru tine “Seară de Crama“? (optional).
Te invitam la Borkatakomba, restaurantul unguresc unde ne vom petrece ultima
seară împreună. Crama oferă vinuri ungurești deosebite, care ne vor da chef de vorbă
și de depănat amintirile proaspete din vacanță. Înainte de a încheia, trebuie musai
amintit desertul care se găsește pe fiecare meniu al unui restaurant unguresc care se
respectă: somlуi galuska, adică un pandişpan pufos, glazurat cu cremă de ciocolată şi
frişcă bătută. În timp ce ne delectăm cu cina festivă, ne hrănim și inimile cu programul
folcloric de dans și muzică tradițională. Destulă vorbă! Hai să ciocnim cupele, să
schimbăm numere de telefon și să celebrăm prietenii noi. În definitiv, suntem camarazi
de călătorie și nu-i exclus să mai fim și altădată!
Ne întoarcem la hotelul nostru din Budapesta. Cazare.

 Ziua 8. Budapesta - Bucureşti
După micul dejun vom pleca spre tara, amintindu-ne cu drag despre toate locurile
minunate pe care le-am văzut, nerabdatori sa pornim iar la drum.
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BINE DE ŞTIUT:


Autorităţile vamale îşi rezervă
dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul
statului a oricărei persoane care nu
prezintă suficientă încredere chiar dacă
aceasta a obţinut acordul pentru
obţinerea vizei turistice. Agenţia de
turism nu poate fi făcută răspunzătoare
pentru astfel de situaţii ce nu pot fi
depistate anterior plecării. Turistul îşi
asumă riscurile de a-i fi refuzată
intrarea şi de aceea este obligat să
informeze agenţia asupra oricărui
incident petrecut vreodată în afara
graniţelor României, precum şi asupra
oricărei tangenţe pe care o are cu
statele în care are loc desfăşurarea
programului.
 Minorii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să
iasă din ţară: să călătorească cu cel
puţin un adult însoţitor; să aibă asupra
lor acordul ambilor părinţi (sau al
părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat
la notariat; adultul care-i însoţeşte, în
cazul în care acesta nu este unul dintre
părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe
care să-l prezinte la frontieră).
 Programul acţiunii poate fi modificat
de către conducătorul de grup, ca
ordine de desfăşurare sau se pot înlocui
unele obiective sau hoteluri în funcţie
de anumite situaţii speciale.
 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor
de transport este cea oficială din tarile
tranzitate.
 Obiectivele din tururile panoramice
din program se vizitează doar pe
exterior.
 Distribuţia camerelor la hotel se face
de către recepţia acestuia; problemele
legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de către turist direct
la recepţie, asistat de însoţitorul de
grup.
 Pentru anumite facilităţi din hotel sau
din cameră, hotelierul poate solicita
taxe suplimentare (minibar/frigider, seif
etc.); în momentul sosirii la hotel
solicitaţi recepţionerului să vă
informeze cu exactitate asupra lor.
 Autorităţile locale pot solicita o taxă
de genul taxei de staţiune. Aceasta se
va achita de către turişti la recepţia
hotelurilor.
 Pentru călătorie sunt necesare cartea
de identitate sau paşaportul valabile 6
luni de la data întoarcerii în ţară.

Grup minim 35 pers.

PUNCTELE DE IMBARCARE GRATUITA:
(autocar sau microbus):
BUCUREŞTI
Autogara Centrală - București
PITEŞTI
Petrom ieşire Piteşti Est
RM.VÂLCEA
Petrom ieşire Pasarela Nord
SIBIU
Petrom Obor Calea Şurii Mari
SEBEŞ
Rompetrol ieşire Lancrăm
DEVA
McDonald’s GARĂ
TIMIŞOARA
Benzinaria Gazprom Dumbravita
ARAD
Benzinaria OMV Calea Timisorii

06.30
07.30
09.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.30

PUNCTELE DE IMBARCARE CONTRA COST:
(autocar sau microbus):
PLOIEŞTI
5 € / sens/ pers. Petrom METRO
CÂMPINA
8 € / sens/ pers. Casa Bucur-Popas Km 92
BRAŞOV
10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti
CLUJ
10 € / sens/ pers. Parcare Sigma Zorilor
CONSTANŢA
12 € / sens/ pers. Gara Centrală
BUZĂU
10 € / sens/ pers. McDonald`s
BRĂILA
12€ / sens/ pers. Billa - Calea Buzaului
GALAŢI
12 € / sens/ pers. McDonald's
FOCŞANI
10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru

07.30
08.00
09.30
10.00
02.00
03.00
01.30
01.00
02.00

DETALII TRANSFERURI:
Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia
trebuie să informeze cu minim 15 zile înainte de data plecării agenţia la care
s-au înscris. inscrierile cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în
funcţie de capacitatea mijlocului de transport utilizat.
Transferurile CONTRA COST sunt GARANTATE pentru MINIM 4 persoane
(reconfirmare cu 2- 3 zile înainte de plecare).
Pentru mai puţin de 4 pers. /sens, turiştii pot accepta suportarea
diferenţei de preţ sau li se restituie sumele achitate pentru transferul pe
sensul neefectuat. Efectuarea transferului la plecarea în circuit, nu implică şi
efectuarea transferului pentru retur, dacă nu este întrunit numărul minim de
4 pers. /sens.
Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min.
înainte de ora comunicată. 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 a ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa
privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii în oraşul
dumneavoastră).
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PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 96 €

PROMO
Reducere 66 €

STANDARD +
Reducere 40 €

245€

149 €

179 €

205 €

+ 110 € (transport autocar)
+ 110 € (transport autocar)
+ 110 € (transport autocar)
PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA
 Oferta valabila pentru
 Oferta valabila pentru
 Avans 30% la inscriere;
primle locuri in autocar;
ultimele locuri in autocar;  Diferenta de plata pana
 Avans 25% la inscriere;
 Plata integrala la
la 31.01.2018;
 Diferenta de plata pana la
inscriere;
 Tarif disponibil si in
21 de zile inainte de data
 Nu se accepta modificari
varianta de transport
plecarii;
sau anulari.
individual (include
 GRATUIT - PELLERIN
 Nu se cumuleaza cu alte
serviciile de cazare si
CLUB CARD , avand incluse
reduceri;
asistenta turistica
asigurarea medicala,
 ATENTIE! LOCURI
locala);
storno si de bagaje.
LIMITATE!
 Nu se cumuleaza cu alte
 GRATUIT excursia
reduceri;
optionala Crama
 Oferta este valabila pana
Borkatakomba
la 31.01.2018.
 Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica locala);
 ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!
SUPLIMENTE &REDUCERI
 Supliment de single 145 €
 Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti
 Reducere a 3-a persoana in camera 15 €.
 Supliment hotel 4* in Praga - 36 €/pers./4 nopti

+ 110 € (transport autocar)







Avans 30% la inscriere;
Diferenta de plata pana
la 31.03.2018;
Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica
locala);
Nu se cumuleaza cu alte
reduceri;
Oferta este valabila
pana la 31.03.2018.

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour!
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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