
 

AUSTRIA si Castelele BAVARIEI 5 zile Avion 
Reducere* pana la 15% - de la 263 Euro** 

Viena- Palatul Schonbrunn- Wachau- Durnstein- Melk- St. Gilgen- Salzkammergut- Munchen- Linderhof si 

Neuschwanstein- Innsbruck- Wattens- Kitzbuhel- Zell amSee- Salzburg -Pestera Seegrotte 

 

Ziua 1. BUCURESTI -VIENA 
Prezentare dimineata la ora 05.30 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Viena. Transfer din 

aeroport  in centrul orasului, la Piata Maria Tereza. Timp liber in Viena pana la pranz, cand are loc intalnirea cu ghidul si grupul sosit 

din Budapesta. Incepem cu vizita la Palatul Schonbrunn si a gradinilor acestuia, apoi intr-un tur panoramic cu autocarul admiram 

Prater, Sediul ONU, Turnul Dunarii si Ringstrasse: cladirea fostului Minister de Razboi, cu statuia Maresalului Radetzky, Piata 

Schwarzenberg cu o frumoasa deschidere catre Palatele Belvedere, Opera de Stat, Piata Maria Terezeia, Palatul Imperial Hofburg, 

Parlamentul, Primaria, Burgtheatre, Universitatea, Biserica Votiva. Urmeaza sa parcugem pietonal, strada Graben cu Monumentul 

Ciumei spre Domul Sf. Stefan. Timp liber pentru cumparaturi pe eleganta strada Kärntner Straße sau pe faimoasa Mariahilfer Straße. 

Optional (26 €) cina traditionala in cartierul Grinzing. Cazare in zona Viena. 

 

Ziua 2. WACHAU- DURNSTEIN- MELK- SALZKAMMERRGUT (St. Gilgen)- MUNCHEN (475 km) 
Micul dejun. Parasind Viena, strabatem Austria de la est spre vest pana in Germania, mai intai prin Defileul Dunarii din regiunea 

Wachau (patrimoniu UNESCO), unde se alfa ruinele Castelului Dürnstein, in care regele Angliei, Richard- Inima de Leu a fost tinut 

captiv dupa Cruciada III. In apropiere admiram Manastirea Benedictina Melk, construita in sec. XI pe o inaltime stancoasa de pe 

malul Dunarii, care a constituit un important nucleu de cultura. Constructia actuala, un baroc opulent de inceput de sec. XVIII, 

adaposteste si o faimoasa Biblioteca, cu o colectie impresionanta de manuscrise rare. Urmeaza regiunea Salzkammergut, 

impresionanta prin peisajele sale cu piscuri semete, lacuri glaciare (Mondsee si Attersee) si statiuni, intre care si St. Gilgen (unde 

vom face un popas), situat pe malul lacului Wolfgangsee, supranumit “satul lui Mozart”, desi acesta este locul natal doar al mamei 

compozitorului. Incheiem cu München, capitala landului Bavaria, unde vom descoperi Marienplatz din centrul orasului cu Noua 

Primarie de sec. XIX si coloana Fecioarei Maria, Frauenkirche- catedrala orasului construita intre sec XV-XVI in stil gotic si 

renascentist. Dupa o plimbare pe strada pietonala Kaufinger Strasse pana la Karlplatz, ne indreptam spre cazare in zona München. 
 

Ziua 3. LINDERHOF- NEUSCHWANSTEIN- INNSBRUCK (cca. 240 km) 
Mic dejun. Parasim München si ne indraptam spre sud unde vizitam pentru inceput castelele lui Ludwig II- “regele visator” al 

Bavariei: in Palatul Linderhof traia retras in lumea fanteziei sale, iar Neuschwanstein cu arhitectura sa extravaganta, in stil romantic 

renascentist, reflecta pasiunea lui pentru basm si decoruri teatrale, castelul inspirandu-l pe Walt Disney sa creioneze palatul 

Frumoasei din Padurea Adormita. Continuam traseul spre Austria pana la Innsbruck, oras aflat in inima Alpilor, unde in turul 

pietonal vom descoperi Centrul Vechi cu o istorie de 8 secole: Teatrul de Stat- Landstheater, Hofkirche- biserica gotica din sec. XVI, 

Palatul Hofburg, Domul Sf. Jabob- frumoasa biserica baroca din sec. XVIII si Acoperisul de aur- Goldenes Dachl, simbolul 

orasului, cu 2500 placi de cupru aurite. Cazare in zona Innsbruck. 
 

Ziua 4. WATTENS- KITZBUHEL- ZELL AM SEE- SALZBURG (cca. 225 km) 
Mic dejun. Incepem ziua cu o vizita la Centrul Swarovski, unde ne lasam ispititi de bijuteriile unice ale acestui gigant al cristalelor, 

apoi pornim spre Salzburg, cu opriri in renumitele statiuni pentru sporturi de iarna Kitzbuhel si Zell am See. In Salzburg- “orasul 

muzicii”, cunoscut pentru gradinile si palatul Mirabell- ridicat de prințul arhiepiscop Wolf Dietrich Raitenau ca resedinta pentru 

amanta sa Salome Alt, Casa lui Mozart- locul in care a copilarit geniul muzicii si Domul in stil baroc, unde acesta a fost botezat. 

Timp liber pentru o placuta plimbare prin Orasul Vechi protejat de Fortareata Hohensalzburg. Cazare in zona Salzburg. 

 

Ziua 5. SALZBURG- VIENA -Pestera SEEGROTTE - BUCURESTI (cca. 315 km + zbor) 
Mic dejun. Pornim spre Viena pentru a participa la o excursie optionala (10 euro) la Pestera Seegrotte, o adevarata lume in adancul 

pamantulul, locul in care in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial a functionat o fabrica de avione, dar si pestera cu cel mai mare 

lac subteran din Europa. Aceasta ni se va dezvalui atat printr-o plimbare pietonala, cat si cu barca. Turistii care nu doresc sa participe 

la excursia optionala vor putea ramane la centrul comercial Shopping City Süd. Dupa amiaza, transfer catre aeroportul din Viena, 

pentru zborul spre Romania. 
 
Acest program a fost efectuat in anii precedenti. Hoteluri utilizate in 2018: zona Viena – H. 

Kaiserrast 3*, zona München – H. München-Haar GmbH 3*, zona Innsbruck –H. Olympia 3*, zona 

Salzburg – H. Oekotel 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; 

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. 

Excursiile optionale se organizeaza cu un grup minim de 25 pers. 

 

 
TRASFERURI CONTRA COST DIN TARA 

 

Orasul Locul de intalnire Ora   Tarif /pers. 

  €/sens 

 Orasul Locul de intalnire Ora   Tarif /pers. 

  €/sens 
PLOIESTI Petrom - Metro  6 € /sens  BUZAU Mc Donald’s Unirea  10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92  9 €/sens  BRAILA Parcare CARREFOUR  10 €/sens 

BRASOV Mc Donald’s Cal. Bucuresti  12 €/sens  GALATI Mc Donald’s  10 €/sens 

Constanta Gara  12 €/sens  FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru  12 €/sens 

CRAIOVA   Autogara Nord  12 €/sens      

 
*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. Daca turistii solicita imbarcare dintr-o alta localitate decat din 

2019 - 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 

26.06 263 € 278 € 294 € 309 € 79 € 289 € 295 € 

18.07, 20.08 280 € 296 € 313 € 329 € 85 € 309 € 315 € 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Zbor Bucuresti- Viena si retur, BAGAJ de CALA inclus     

- Transp. cu autocar climatizat, clasif. pt. trafic international 

- 4 cazari cu mic dejun in hotel 3* (si ca exceptie 2*).  

- Ghid insotitor din ziua 1 dupa amiaza pana la debarcarea 

in aeroport in ultima zi, in rest asistenta turistica. 

- Vizitele la Viena, Pal. Schonbrunn, Wachau, Durnstein, 

Melk, St. Gilgen, Munchen, Linderhof, Neuschwanstein, 

Innsbruck, Wattens, Kitzbuhel, Zell am See,  Salzburg.  

-  Asigurare Travel (medicala + storno)  

-  Excursiile si vizitele optionale conform program. 

-  Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv pentru excursii 

optionale) si serviciile de ghizi locali 

-  Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 

**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 100 euro la inscriere si diferenta de pana la 

50% din pretul excursiei pana la data de 15.01.2019. Restul se achita cu pana la 30 zile inainte de data plecarii. 

Dupa data de 15.01.2019 reducerile timpurii continua cu: 

2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pentru achitarea unui avans de 50% pentru inscrieri intre 16.01.2019 - 

15.03.2019. Restul se achita cu pana la 30 zile inainte de data plecarii. 

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 ale 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. 



 

Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de data 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. 

-In unele orase, autoritatile locale solicita o taxa de genul taxei de statiune. Aceasta se va achita cash de catre turisti la receptia hotelurilor. 

- 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/ AC 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. 
 


