
 

POLONIA- Tarile BALTICE 8 zile Avion 
Reducere* pana la 15% - de la 335 Euro** 

Varsovia -Kaunas -Riga -Tallinn -Helsinki -Palatul Rundale -Vilnius -Gdansk -Castelul Malbork -Torun  
 

Ziua 1. BUCURESTI -VARSOVIA  

Intalnire cu reprezentantul agentiei la 12.30 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pt. imbarcare la zborul spre Varsovia. Dupa o scurta 

asteptare, preluare de la aeroportul din Varsovia de catre ghidul sosit cu autocarul si grupul din Romania. Incepem vizita Varsoviei, renascuta 

aproape miraculos dupa cel de al 2-lea Razboi Mondial (care a distrus aprox.85% din oras), mandrindu-se azi cu zona sa istorica, declarata 

monument UNESCO, unde vom admira: Palatul Regal cu aspectul sau de sec. XVII, Coloana Sigmund a regelui care a facut din Varsovia 

capitala celui mai mare regat al Europei medievale, Catedrala Sf. Ioan, reconstruita in stilul gotic al sec. XIV, Piata Centrala cu monumentul 

Sirenei- simbolul orasului, Barbacanul- o structura fotificata care odinioara avea rol de aparare a portii de intrare. Cazare la Varsovia. 
 

Ziua 2. VARSOVIA -KAUNAS -RIGA (cca. 655 km) 
Mic dejun. Traversand Lituania, cea mai mare dintre cele 3 Tari Baltice, oprim in Orasul Vechi din Kaunas azi al 2-lea mare oras al tarii, fosta 

capitala in perioada interbelica si vom admira una din cele mai vechi biserici din oras, Bis. Adormirii Maicii Domnului, construita din 

caramida in sec.al XV-lea in stil gotic, Casa Perkunas (sec.XV), care poarta numele Zeului Tunetului din mitologia balticilor, vechea Primarie 

(sec.XVI) supranumita “lebada alba” datorita stucturii sale albe renascentiste cu turnul inalt de 53 m (cel mai inalt din Orasul Vechi), Catedrala 

Sf. Petru si Pavel, din sec.XVII, Piata Primariei inconjurata de fostele case de sec.XVII ale negustorilor, azi restaurante, cafenele si magazine 

de suvenire. Urmeaza Riga, capitala Letoniei: Casa Capetelor Negre (sec.XIV)- renascentista, odinioara sediul breslei negustorilor germani 

burlaci, Bis. Sf. Petru (sec.XIII) imbina stilurile arhitectonice romanic, gotic si baroc, Monumentul Libertatii, ridicat in memoria soldatilor 

care au luptat in Razboiul de Independenta din 1918, Turnul Pulberariei (sec.XV) care gazduieste Muzeul de Razboi, Casa cu Pisici, Marea 

si Mica Bresla, Palatul Parlamentului, construit in sec. XIX in stil renascentist, Biserica Sf. Iacob cel Mare (sec.XIII)- monument UNESCO, 

ansamblul “Trei Frati”- cele mai vechi cladiri de locuinte din Riga, Castelul (sec.XIV) azi sediul Presedentiei, Domul- catedrala orasului 

construita in sec. XIII de catre intemeietorul orasului Albert din Bremen. Timp liber pentru a ne bucura de atmosfera acestui oras, ori shopping 

pe stradutele intortocheate si pitoresti pline magazine de suveniruri. Cazare la Riga. 
 

Ziua 3. RIGA -TALLINN (cca. 295 km) 
Micul dejun. Pornim spre Tallinn, capitala Estoniei, pentru un tur pietonal: Castelul Toompea construit in sec.XII si reconstruit in sec.XVII 

in stil baroc (azi gazduieste Parlamentul), Biserica Ortodoxa Rusa Alexandr Nevsky construita in sec. al XIX-lea in perioada de dominatie 

tarista, ce reflecta inconfundabilul stil ortodox rusesc, Catedrala Dome a Maicii Domnului (sec XIV)- cel mai vechi monument religios din 

toata Estonia, Zidurile Orasului cu Turnurile si Portile sale (sec. XIII-XIV), care sunt printre cele mai bine conservate ziduri medievale din 

Europa, Poarta Daneza- locul unde conform legendei a luat fiinta drapelul danez, strada Picior Scurt care dateaza din vremea vikingilor, Bis. 

Niguliste construita in sec. al XIII-lea, cunoscuta pentru acustica sa, care azi gazduieste un muzeu de arta, Vechea Primarie (sec. XIII, stil 

gotic). In apropiere se afla cea mai veche Farmacie din Tallinn care functioneaza fara intrerupere din sec. al XV-lea, si Biserica Sf. Duh de 

sec. XIV cu un mic Turn al carui ceas de sec.XVII a fost pentru multe secole singura sursa de masurare a timpului din oras. Timp liber in cel 

mai animat loc din Tallinn, Piata Primariei, unde ne putem bucura de forfota febrila si coloritul vesel din jur, de magazinele de suvenire sau 

de un moment de relaxare la una dintre terase, cu atat mai mult cu cat aici se afla cele mai selecte restaurante din oras. Cazare la Tallinn. 
 

Ziua 4. TALLINN -HELSINKI -TALLINN  
Mic dejun. Timp liber in Tallinn pt. vizite individuale sau excursie optionala de o zi (79 € ferryboat dus-intors si autcar local inclus) in Helsinki, 

capitala Finlandei. Dupa traversarea M. Baltice cu ferryboat-ul (cca.2 ore) vom face un tur panoramic cu autocarul, “punctand” cele mai 

importante monumente ale orasului Helsinki: Parcul si Monumentul Sibelius, dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori ai Finlandei, 

Templul Circular (sau Biserica Roca) construita intr-o stanca de granit, ce se remarca printr-o acustica excelenta, Stadionul Olimpic, Opera 

Nationala Finlandeza,  Muzeul National al Finlandei, Gara Centrala- construita in sec. al XIX din granit rosu, Muzeul de Arta Ateneum, 

cu cele mai valoroase colectii de pictura si sculptura ale artistilor finlandezi, Teatrul National, construit in sec.al XIX in stil romantic-national. 

Turul se incheie in Piata Senatului dominata de Catedrala Luterana, contruita in sec. al XIX-lea in stil neoclasic si inconjurata de Primarie, 

Cladirea Senatului si a Universitatii, iar in centrul pietei troneaza statuia maiestoasa a Tarului Alexandru II. Timp liber in Helsinki pt. vizite 

individuale, plimbari si shopping. In jurul orelor 18.00 ne imbarcam pe ferryboat pentru a traversa M.Baltica inapoi spre Tallin pentru cazare. 
 

Ziua 5. TALLINN -RUNDALE -VILNIUS (cca. 595 km) 
Mic dejun. Parasim Estonia si revenim in Letonia, unde vizitam unul dintre cele mai frumoase palate baroce, Palatul Rundale, constuit in sec. 

XVIII, care impresioneaza prin arhitectura si bogatia de stucaturi si picturi murale. Vom traversa apoi Lituania pana la Vilnius, unde parcurgem 

un tur de oras: Piata Catedralei, dominata de statuia Ducelui Gediminas- intemeietorul orasului, de principala Catedrala Romano-Catolica 

(sec.XIII), care a servit ca loc de incoronare a Ducilor de Lituania, si de Dealul Cetatii unde odinioara se inalta maiestosul Castel din care s-

a pastrat pana astazi doar Turnul Gediminas, spre pitoreasca straduta Pilies. Admiram Universitatea (fondata in sec. XVI), Biserica Sf. Ioan 

(Biserica Universitatii)- care in perioada ateismului a fost transformata in Muzeu de Stiinta, Casa Semnatarilor- unde in 16 februarie 1918 s-

a semnat Declaratia de Independenta a Lituaniei. Timp liber pentru a ne bucura de atmosfera incancatoare a orasului apoi cazare la Vilnius. 
 

Ziua 6. VILNIUS -GDANSK (cca. 545 km) 
Mic dejun. Completam “lista” de atractii din Vilnius cu vizita Bisericii Sf. Pentru si Pavel (sec. XVII), capodopera a stilului baroc lituanian 

cu interiorul sau opulent  avand peste 2.000 de stucaturi, apoi ne indreptam spre Poarta Zorilor (sec.XVI) singura dintre cele 9 porti medievale 

ale orasului care a supravietuit istoriei. Urmeaza Biserica Ortodoxa Rusa a Sf. Duh in stilul baroc impropriu bisericilor ortodoxe dar 

neobisnuita si prin prezenta celor 3 martiri rusi Sf.Ioan, Sf.Eustachie si Sf.Anton. Biserica Sf. Kazimir- inchinata patronului spiritual al 

Lituaniei, Piata Primariei, odinioara principalul centru comerical si administrativ al orasului, inconjurata de fostele case ale negustorilor evrei 

din perioada medievala, si dominata de Vechea Primariei (sec.XV), cu arhitectura neoclasica ce dateaza de la ultima reconstructie din sec. al 

XVIII-lea. Traseul continua prin Polonia, prin rezervatii naturale si zone bogate in lacuri, spre Gdansk, cel mai important oras-port al Poloniei 

la M. Baltica. Descoperim orasul intr-o plimbare prin centrul istoric pe eleganta strada Długa- “Calea Regala” cu cladiri si monumente ce 

etaleaza cu precadere stilurile gotic, flamand si renascentist: Poarta de Aur (sec.XVII), vechea Primarie- una dintre cele mai frumoase din 



 

Polonia, Curtea lui Arthur (sec.XVI) singura cladire istorica ce a supravietuit razboiului, Fantana lui Neptun cu o frumoasa legenda, Poarta 

Verde (sec.XVI) contruita ca resedinta oficiala pentru monarhii polonezi, gazduind Muzeul National Gdansk si biroul lui Lech Walesa- 

liderul “Solidaritatii” de la 1980, Macaraua construita in sec. al XV-lea, cea mai veche din Europa, Strada Mariacka cea mai pitoreasca din 

oras si Bis. Sf. Maria (sec. XIII) cea mai mare biserica gotica de caramida din lume. Cazare la Gdansk. 
 

Ziua 7. GDANSK -MALBORK -TORUN -VARSOVIA  (cca. 425 km) 
Mic dejun. Lasam in urma briza Marii Baltice si pornim spre centrul Poloniei, nu inainte de a vizita doua dintre dovezile trecerii cavalerilor 

teutoni prin Prusia: Castelul Malbork si orasul Torun. Ne vom bucura de o frumoasa imagine a celui mai mare castel din lume, din punct de 

vedere al suprafetei. Construit in sec XV, castelul a folosit de-a lungul timpului drept resedinta pentru regii poloni si s-a facut remarcat prin 

faptul ca este una din cele mai mari constructii de caramida din Europa. Continuam cu vizita orasului Torun, parte a patrimoniului mondial 

UNESCO, datorita obiectivelor din centrul istoric, printre care regasim: Fortareata Cavelerilor Teutoni, Vechea Primarie dar si Muzeul 

Copernicus. Ne continuam traseul pentru cazare la Varsovia. 
 

Ziua 8. VARSOVIA -BUCURESTI  

Micul dejun. Transfer catre aeroportul din Varsovia, pentru zborul spre Bucuresti. 
 

 

 

Programele de Polonia s-au efectuat de 13 ori in anii precedenti. Hoteluri utilizate in 2019: Varsovia – 

Ibis Warszawa Ostrobramska 3*, Vilnius –H. Karolina 3*, Riga –H. Kolonna 3*, Tallinn –H. Tahetorni 3* 
 

 

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu 

reuseste sa completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
 

Grup minim 35 pers., turistii sositi cu avionul, impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul  

Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane(turistii sositi cu avionul, 

impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul).  
 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 

In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 25 euro/persoana; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 

Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA  
 

Orasul Locul de intalnire Ora 
Tarif/pers. 

€/sens 

 
Orasul Locul de intalnire  

Tarif/pers. 

€/sens 
BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului  10 €/sens  BUZAU McDonald’s Unirea  8 €/sens 

FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru  12 €/sens  GALATI McDonald’s  10 €/sens 

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti  12 €/sens  CRAIOVA Petrom langa Autogara Bacriz  12 €/sens 

CONSTANTA GARA CFR  12 €/sens      

 

2020 - DATE  

de PLECARE 

Reducere  
- 15 % 

Reducere  
- 10 % 

Reducere  
- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in camera 

10.07, 21.08 335 € 356 € 375 € 395 € 115 € 375 € 385 € 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Zbor Bucuresti-Varsovia-Bucur., bagaj de mȃnã 8 kg inclus   

-  Transport cu autocar climatizat, clasificat pt. curse internat. 

- 7 cazari cu mic dejun in hotel 3* (ca exceptie 2*)  

- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 

- Deplasare pentru vizite la: Varsovia, Kaunas, Riga, Tallinn, 

Palatul Rundale, Vilnius, Gdansk, Castelul Malbork, Torun 

Asigurare medicala + storno, excursii optionale, intrari la 

obiective (inclusiv pentru optionale) si ghizi locali 

-  Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 

-  Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este 

solicitata (se va achita cash de catre turisti) 

-  Optional 25 euro / sens, BAGAJ de CALÃ 20 kg 

**Taxe Aeroport + transfer Aeroport-hotel-Aerop. 175 € 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:    

1. FIRST MINUTE - 7% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 50% din pretul excursiei pana la data 

de 30.11.2019. Plata integrala cu 30 zile inainte de data plecarii in excursie. Dupa data de 01.12.2019 reducerile 

timpurii continua cu: 

2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pt. achitarea unui avans de 100 de euro/ pers. la inscriere si diferenta 

pana la 50 % din pretul excursiei pana la 15.02.2020. Plata integrala cu 30 zile inainte de data plecarii in excursie. 

3. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia 

tour operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 

4. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers.= 2%, la 12 pers.= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 

5. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 

 



 

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de 

linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se prezinte la 

locul de imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de trafic. Numerele 

de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru a te informa 

privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate 

astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la 

care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de tata plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea 

mijloacelor de transport utilizate.  
 

Pentru turistii din Suceava, Piatra Neamt, Iasi, Bacau, care solicita doar in momentul inscrierii (nu se accepta inscrieri 

ulterioare), oferim 50% REDUCERE pentru doua cazari (la dus si la retur), in Otopeni la o pensiune de 3 stele in 

apropierea aeroportului (transferul la terminal sau dupa caz la retur de la terminal) se efectueaza de catre hotel. 
 

- Asistenta turistica se refera la suport oferit de agentia partenera locala pentru ca turistii sa poata comunica mai eficient cu receptia sau 

restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd documentele de identitate ori alte 

incidente cu Politia locala, etc. 

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza 

ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” 

in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 

- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul 

scris al ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care 

insoteste minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.  

- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 

credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 

- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de standardele 

din Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri 

legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul sosirii 

la hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 

- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% pentru 

primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 

- Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri la zbor, dupa epuizarea carora, turisii vor putea sa isi dea acceptul pentru achitarea  

diferentei de tarif fata de pretul din ziua achitarii pachetului turistic. 

- Programul este cu date fixe de plecare si retur, sincronizate cu programele de autocar, al carui ghid va insotii turistii sositi cu avionul 

impreuna cu cei sositi cu autocarul 

- Pe unele programe, autocarul va prelua turistii sositi cu avionul si pe cei de la Budapesta din/ spre orasele prin care se tranziteaza Romania. 

Locurile repartizate ambelor grupuri (grupul sosit cu autocarul si grupul sosit cu avionul) sunt limitate. 

- Pt. călătorie este necesara cartea de identitate sau paşaportul (in anumite tari doar pasaportul) valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.    
 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de 

plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute! 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 
 

 


