PIAȚA DE CRĂCIUN
GYOR, BUDAPESTA, VIENA
BRATISLAVA, BRNO

Plecare: 28.11- 02.12.2018 (4 zile/3 nopti)
SERVICII INCLUSE:
• transport cu autocar (standard international) conform itinerariului;
• 3 nopti cazare cu mic dejun in Gyor la hotel 3*
• vizite conform programului;
• insotitor roman de grup din partea agentiei.
Ziua 1 (Miercuri, 28.11.2018) - Ora 18:00 - Plecare din Bucuresti cu
autocarul catre Ungaria, pe traseul: Bucuresti - Pitesti – Rm. Valcea– Sibiu –
Deva-Arad– Budapesta – Gyor (950 km).
Ziua 2 (Joi, 29.11.2018) – Vizitarea Targului de Craciun din Budapesta.
Tur de oras Budapesta (panoramic si pietonal): Dealul Cetatii (cu oprire la:
*Bastionul Pescarilor, *Biserica Mattyas si *Palatul Regal, Bulevardul Andrassy
(Opera*), Piata Eroilor (oprire), Biserica Sf. Stefan, Parlamentul*, traversarea
Dunarii. In desfasurarea turului se vad (din autocar): Citadela, Statuia Gellert,
Podul cu Lanturi, Podul Elisabeta, Podul Libertatii, Podul Petofi. Timp liber pentru
plimbare si cumparaturi in centrul istoric al Budapestei, unde se desfasoara
celebra Piata de Craciun din Budapesta (Piata Vorosmarty). Continuarea traseului
catre Gyor.
Sosire in cursul dupa-amiezei. Cazare la hotel 3* dupa care va invitam sa traiti
atmosfera magica a orasului si sa vizitam impreuna Piata de Craciun din Gyor.

Ziua 3 (Vineri, 30.11.2018) –Mic dejun la hotel.
Timp liber in Gyor pentru vizite individuale / relaxare (recomandam celebrele bai
termale ale orasului Gyor) sau Vizitarea Targului de Craciun de la Viena
(35 EUR/pers – tarif valabil pentru minim 30 de participanti) .
Castane coapte, turta dulce, vin fiert, cartofi copti, mere trase in ciocolata, figurine
de martipan, nuci glazurate. Casute de lemn ornate cu ghirlande, coruri de copii
care canta colinde, bradul urias, impodobit in mijlocul pietei. Acesta este farmecul
Pietei de Craciun din Viena. Invaluit, desigur, in atmosfera medievala a batranului
oras care gazduieste targul de Craciun in fiecare an, inca din secolul al XIV-lea. Va
invitam sa faceti ultimele cumparaturi de Craciun din acest loc magic si va va
indulciti cu prajituri preparate un faimoasele cafenele vieneze sau sa faceti o
plimbare cu caleasca de epoca pe strazile impodobite de sarbatoare ale fostei
capitale imperiale !
Vom pleca dupa micul dejun si vom face un popas de 2 ore la Parndorf Designer
Outlet pentru cumparaturi.
Vom ajunge in Viena in jurul orei 11.00. Intalnire cu ghidul local si efectuarea
turului panoramic/ pietonal cu vizitarea celor mai importante obiective din Viena si
a celebrelor Piete de Craciun Vieneze (Ringul Vienez – Rathausplatz,
*Parlamentul,* Muzeul de Arta, Marien Theresien Platz, *Opera, Catedrala Sf
Stefan, Palatul Hofburg).
Timp liber pentru plimbare, vizite si cumparaturi in Viena in celebra Piata de
Craciun din fata Primariei Vieneze sau Satul de Craciun din Piata Maria Tereza.
Vom pleca spre Gyor in jurul orei 18.00.
Ziua 4 (Sambata, 01.12.2018) –Mic dejun la hotel.
Timp liber in Gyor pentru relaxare (recomandam celebrele bai termale din Gyor)
sau Vizitarea Targurilor de Craciun de la Brno si Bratislava.
(35 EUR/pers – tarif valabil pentru minim 30 de participanti) .
Vom pleca dupa micul dejun si ne indreptam spre Cehia unde vom incepe cu turul
orasului Brno si cu vizitarea celor mai importante obiective turistice.
Al doilea oraş ca mărime din Cehia, după capitala Praga, şi cea mai importantă
metropolă a regiunii Moravia de Sud, zonă renumită pentru frumuseţile naturale,
Brno se află la o distanţă relativ mică faţă de trei importante capitale europene Praga, Viena, Bratislava. Pornim direct spre centru, la Vechea Primărie, cel mai
"bătrân" edificiu din Brno: de la începutul secolului XIV şi până în 1935 a fost sediul
administraţiei locale. Trecem pe langa Noua Primărie, de la câteva străzi distanţă,
este găzduită într-un palat baroc a cărui fundaţie a fost pusă în Evul Mediu. Turnul
Vechii Primării ne intamoina cu simbolul oraşului, 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.
Punctul de atracţie este Fântâna Parnas, construită între 1690-1695 din bolovani
masivi, simbolizând o peşteră. Cele 3 statui alegorice care o decorează amintesc
de cele trei mari imperii antice: Imperiul Babilonian, Persia şi Grecia.
Spre vestul centrului oraşului se întinde un deal plin de verdeaţă, pe care stă ca
într-un culcuş Castelul Špilberk, o reşedinţă regală din secolul XIII, transformată
mai târziu în fortăreaţă şi temniţă. Astăzi, Muzeul Oraşului îşi are sediul în castel

şi dă posibilitatea vizitării vechilor celule ale condamnaţilor şi a camerelor de
tortură.
Dupa turul orasului ne vom bucura de cochetul Targ de Craciun din piata centrala
dupa care vom pleca spre Slovacia. Vom vizita centrul Bratislavei si vom incepe cu
Biserica Incoronarii Mariei Tereza, centrul istoric, faleza Dunarii. Pentru slovaci,
deschiderea Pietei de Craciun marcheaza inceputul oficial al sezonului de vacante
de iarna. Este organizata in piata principala a orasului si gazduieste peste 100 de
standuri amenajate in casute de lemn care ofera vizitatorilor ocazia sa cumpere
produse traditionale lucrate manual, dar si delicatese culinare locale precum
“Ciganska pecienka” (carne de porc sau pui prajita, acoperita cu ceapa la gratar si
mustar), “Locse” (clatite cu cartofi umplute cu untura de gasca, mac sau varza),
vin fiert, punch cu alcool, sau traditionala “Hriato” (tuica cu jumari prajite). Timp
liber la dispozitie pentru plimbare si cumparaturi dupa care vom pleca spre Gyor in
jurul orei 19.00.
Ziua 5 (Duminica, 02.12.2018 ) Mic dejun la hotel
Plecare spre Romania pe ruta Gyor- Budapesta – Arad – Sibiu – Rm. ValceaPitesti-Bucuresti . Sosire in cursul noptii in functie de conditiile de drum si de
formalitatile vamale.
Supliment camera single: 90 EURO; Reducere pat suplimentar: 10 EURO;
Reducere copil 2 – 12 ani 50 EURO;
Reducere imbarcare din Timisoara si Arad: 10 EURO
NU SUNT INCLUSE:
• asigurarea medicala de calatorie (nu este obligatorie, dar este recomandata)
• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a
pachetului de servicii turistice, impreuna cu asigurarea medicala de calatorie
• biletele de intrare la obiectivele turistice cu exceptia celor mentionate in program;
• excursiile optionale mentionate in program.
NOTE: Oferta este valabila pentru grup minim 35 persoane
INFORMATII IMPORTANTE

-In cazul transferului cu autocarul, se accepta un bagaj de max. 20 kg/pers in cala
si max. 5 kg bagaj de mana in autocar. Agentia isi rezerva dreptul de a refuza
bagajele voluminoase in cazul in care acestea depasesc limita impusa si
ingreuneaza procesul de imbarcare, respectiv de a percepe o taxa suplimentara de
bagaj (1 EUR/ kg) pentru bagajele ce depasesc limita impusa.
-In cazul in care nu se indeplineste numarul minim de persoane pentru transport
direct cu autocarul dintr-un oras aflat in oferta atasata, agentia isi rezerva dreptul
de a organiza transfer cu microbuz/ autoturism (respectand normele legislative in
vigoare) pana la punctul de imbarcare al grupului la autocar (cel mai apropiat oras
de pe ruta autocarului)
-Agentia nu raspunde in cazul in care autoritatile de trecere a frontierei nu permit
trecerea frontierei de catre anumiti turisti, din motive individuale.
- Cetatenii de alte nationalitati decat cea romana sunt obligati sa se informeze
asupra regimului vizelor si sa obtina documentele necesare calatoriei in functie de
tara de destinatie si tarile de transit.

-Turistii vor calatori cu carte de identitate sau pasaport valabil , minorii sub 14 ani
trebuie sa aiba pasaport.Minorii neinsotiti de ambii parinti vor avea asupra lor
declaratie notariala data de parintele/parintii lipsa in favoarea majorului insotitor ;
majorul insotitor trebuie sa aiba cazierul judiciar de la politie asupra lui. Mai multe
detalii pe www.politiadefrontiera.ro) .
-Conditiile de reziliere a contractului de prestari servicii turistice sunt precizate in
contractul inchiat cu agentia.Pentru a preintampina eventualele neplaceri va
recomandam incheierea asigurarii storno odata cu incheierea contratului la
agentie.
-Eventualele reclamatii referitoare la conditiile de cazare, sau orice alte
nemultumiri legate de desfasurarea programului, se vor face local;
-Orele de imbarcare si locul de intalnire se vor comunica turistilor cu o zi inaintea
plecarii in excursie.
-Agentia isi rezerva dreptul de a alege traseul optim pana la destinatie in functie de
componenta majoritara a grupului de turisti (orasele de imbarcare) si alte
considerente logistice interne.
-Asezarea turistilor in autocar va fi realizata in ordinea inscrierii acestora in
agentie (conform centralizarii vanzarilor la agentia tour-operatoare) si poate sa
difere in functie de diagrama autocarului / tipul de autocar utilizat.
-Persoanele care se inscriu singure si pentru care agentia nu gaseste un partenervor plati diferenta de single.
-Serviciile oferite ca bonus au titlu gratuit, in cazul in care acestea nu se pot
realiza/oferi din cauze independente de vointa agentiei (intarzieri de traseu,
vreme, interval de vizitare, etc), nu se vor rambursa sume.
-Pentru explicatii la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor
locali.
-Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta
structura programului.
-Numele si numarul de telefon al ghidului se va comunica cu doua zile inaintea
plecarii.
Aceasta oferta reprezinta anexa la contractul de prestari servicii.
Am luat la cunostinta conditiile ofertei,
Nume si semnatura turist .......…………………………………

