VENETIA si ITALIA de NORD - 6 zile Autocar
Reducere* pana la 15% - de la 225 Euro
Belgrad - Zagreb - Padova - Venetia - Verona - Milano - Postojna -Budapesta
Ziua 1. BUCURESTI -SIBIU -TIMISOARA -BELGRAD (cca. 695 km)
La 6.00 plecam din Bucuresti din parcarea de la Academia Militara (Universitatea de Aparare Carol I - acces dinspre Metrou Eroilor)
spre Sibiu- Timisoara. Seara ajungem in Belgrad, Capitala Serbiei si incepem vizita cu fortareata Kalemegdan, pitoresc amplasata pe
malul Dunarii. Multimea de magazine si terase de pe strada Knez Mihailov ne vor oferi o “portie” de relaxare, apoi in drum spre cazare,
parcurgem un tur panoramic cu autocarul spre Catedrala ortodoxa si Parlament. Ne petrecem noaptea de cazare la hotelul din Belgrad.

Ziua 2. BELGRAD - ZAGREB - PADOVA (cca. 785 km)
Servim micul dejun, apoi strabatem Serbia pentru a ajunge in Croatia, la Zagreb - capitala tarii, unde admiram din autocar: Piata
Tomislav, cu statuia primului rege Croat (sec. X), Muzeul Mimara, avand cele mai remarcabile colectii de arta din intreaga tara,
Universitatea si Teatrul National - cea mai eleganta cladire din oras, prin stilul sau neo-baroc de sfarsit de sec. XIX. Urmeaza turul
pietonal: pornim din vechiul cartier Kaptol de la Catedrala construita in stil gotic la inceputul sec. XIII, spre Piata Ban Jelacic (patriot
croat pasoptist), apoi contra cost cu funicularul din sec. XIX, urcam in Orasul de Sus (Gradec). In Piata Sf. Marcu intalnim pitoreasca
bisericuta omonima si sediul Parlamentului Croat. Timp liber in Zagreb, pe stradutele inguste pline de terase, cafenele si magazine de
artizanat. Traseul continua spre Slovenia si Italia, pentru cazare in zona Padova.

Ziua 3. PADOVA - VENETIA (cca. 85 km)
Așteaptă-te la o zi plină de romantism. Dupa micul dejun hai spre Padova, unde vizitam Basilica Sf. Anton, renumit centru de pelerinaj,
care pastreaza moastele sfantului. Deplasare cu autocarul in Trochetto, de unde ne imbarcam contra cost (se achita la inscriere 11+14 €)
in vaporas privat si navigand pe canal Giudeca sosim in Piata San Marco, apreciat de Napoleon drept cel mai elegant salon al Europei.
Admiram Palatul Dogilor continand capodopere ale lui Tintoretto, Veronese, Titian, Tiepolo, Pisanello, Carapaccio, Bellini, apoi Basilica San
Marco, renumita prin mozaicurile sale aurite de inspiratie bizantina, si Campanilla, inalta de aproape 100 m. Timp liber pentru plimbare spre
Podul Rialto si cautarea de suveniruri pentru cei dragi de acasa, printre multitudinea de magazine si tarabe cu artizani de la baza podului.
Turistii care doresc, pot merge insotiti de ghid spre Panteonul Venetiei, splendida Basilica San Giovanni e Paolo, apoi contra cost (biletele
pentru vaporasul de Murano dus-intors nu sunt incluse in pret), de la Fondamente Nove, imbarcare spre insula Murano, faimoasa pentru arta
prelucrarii sticlei, aici obtinandu-se de sute de ani cel mai renumit cristal din lume. Intoarcere pentru cazare în acelasi hotel din zona Padova.

Ziua 4. PADOVA - VERONA - MILANO (cca. 90 + 315 km)
Astăzi, după micul dejun, te așteaptă un frumos tur pietonal al Veronei: Arenele Romane, amfiteatru roman excelent conservat, faimos
pentru spectacolele şi concertele de opera, Casa si balconul Julietei, Piaţa del'Erbe, Palatul si Mormintele Scaglierilor. Pentru tusitii care au
mai vizitat Verona, recomandam deplasare individuala la Castelvecchio si Ponte dei Scaglieri, si la Basilica San Zeno Magiore, construita in
sec. IX de Pepin, descendentul lui Charlemagne. Timp liber la dispozitie in Verona, sau excursie optionala (20 euro) la Milano, capitala
Lombardiei si totodata “capitala modei” care se impune prin monumentele sale: Castelul Sforzesco, construit in sec. XIV, Domul - cea mai
mare catedrala gotica din lume, cu fatada sa impunatoare de marmura alba, Galeriile Vitorio Emanuel - cea mai veche galerie comerciala si
Opera Scala- unul din cele mai prestigioase teatre lirice ale lumii. Intoarcere pentru cazare la acelasi hotel în zona Padova.

Ziua 5. PADOVA - Pestera POSTOJNA - BUDAPESTA (cca. 690 km)
Mic dejun. Plecare spre Pestera de la Postojna este unul din cele mai mari complexe carstice europene, cu peste 20 km de galerii dispuse
pe 3 nivele, care se remarca prin bogatia speleotemelor si a faunei (creveți, miriapode, si greieri de pestera, si, marea atractie pentru
turisti - olmii, o reptilă acvatică endemica cu piele asemănătoare cu cea umană), accesul turistilor facandu-se cu un trenulet cu un
parcurs de peste 3 km si jumatate. A fost electrificata inca din 1884, a fost folosita in al 2-lea Razboi Mondial ca depozit de carburant,
sabotat de partizani (actiune vizibila pana astazi datorita fumului depus pe peretii galeriilor) si contine o sala cu o acustica excelenta,
unde se tin concerte cu peste 10.000 de spectatori. Deplasarea continua spre Budapesta, urmand pe autostrada malul lacului Balaton,
cel mai mare lac din Europa centrala. Incheiem excursia cu o croaziera optionala pe Dunare la Budapesta (15 euro fara masa sau 30
euro cu masa), pentru a admira principalele obiective ale capitalei Ungariei: Parlamentul, Podul cu Lanturi, Bastionul Pescarilor,
Basilica Sf. Matyas, Palatul Regal, Stanca Ghelert. Cazare la Budapesta.

Ziua 6. BUDAPESTA - ARAD -SIBIU -BUCURESTI (cca. 815 km)
Mic dejun. Pornim spre România. Sosim la București după ora 23:30, în funcție de trafic și de durata formalităților din frontieră.

2020 - DATE
Reducere Reducere Reducere
Loc in Suplim. COPIL
Al 3-lea
- 15 %
- 10 %
-5%
cam. DBL SGL 6-12 ani adult in cam.
de PLECARE
24.05, 19.07, 20.09
225 €
239 €
252 €
265 €
89 €
245 €
255 €
28.04, 21.06, 09.08, 30.08
234 €
248 €
261 €
275 €
95 €
255 €
265 €
PRETUL INCLUDE:
- Transp. cu autocar climatizat, clasificat pt. curse internaţionale
- 5 cazari cu mic dejun in hotel 3* (ca exceptie 2*)
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
- Deplasare pentru vizite la: Belgrad, Zagreb, Padova, Venetia,
Verona, Pestera Postojna, Budapesta

NU SUNT INCLUSE IN PRET:
- Asigurare medicala + storno, excursii optionale, intrari
la obiective (inclusiv pt. excursii optionale), ghizii locali
- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete)
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este
solicitata (se va achita cash de catre turisti la receptie)

Acest program a fost efectuat de 7 ori in anii precedenti. Toate autocarele utilizate au fost de 3* sau
4* stele, an de fabricatie recent – Euro 5 si Euro 6. Hoteluri utilizate in 2019:
Belgrad – H. Centar Balasevic 3*, Padova – Park Hotel Venetia 3*, Budapesta – H. Berlin 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. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.
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 15 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.
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 50 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 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-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;
IMBARCARI GRATUITE DIN TARA
Orasul
Locul de intalnire
BUCURESTI
ACADEMIA MILITARA
PITESTI
PETROM Pitesti Est (Podul Viilor)
RM. VALCEA ROMPETROL Calea Bucuresti nr. 274
SIBIU
Benzinaria MOL - Calea Surii Mari

Ora
06:00
07:00
08:30
11:00

Orasul
SEBES
DEVA
TIMISOARA

Locul de intalnire
ROMPETROL iesire Lancram
McDonald’s GARA
GAZPROM - Dumbravita

Ora
11:30
14:00
15:30

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA
Orasul
Locul de intalnire
(curse de linie)
(transfer chiar si pt. 1 pers.)
PLOIESTI
Petrom - Metro
CAMPINA
Casa BUCUR- popas Km 92
BRASOV
PETROM - Calea Bucuresti
CONSTANTA
GARA CFR
PETROM langa Autogara Bacriz
CRAIOVA
BUZAU
McDonald’s Unirea
BRAILA
Parcare PENNY Sos. Buzaului
GALATI
McDonald’s
FOCSANI
Benzinaria LUKOIL Centru

Ora Tarif/pers.

2.00
3.30
3.00
1.30
1.00
2.00

€/sens
6 € /sens
9 €/sens
12 €/sens
12 €/sens
12 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
12 €/sens

Orasul
(Transf. privat)
BACAU-Bv
P.Neamt-Bc-Bv
IASI -Bc -Bv
Suceava-Bc -Bv
Botosani-Bc-Bv
CLUJ -Sebes
TURDA -Sebes
Tg.MURES-SB
Sighisoara -SB
MEDIAS -SB

Locul de intalnire
Ora
(transfer pt. minim 2 pers)
Parcare Stadion Municipal 6.00
Parcare Hotel Central
4.30
Autogara Codreanu
3.00
Parcare Hotel Bucovina 3.00
Rompetrol Cal. Nationala 2.00
Centrul comercial SIGMA 9.30
Parcare ANAF, Romana 15 10.0
OMV Bd. 1 Dec.1918, nr.256 8.00
Hotel Transilvania, N.Filip. 1A 9.00
Petrom, Sos. Sibiu, nr.98 9.45

Tarif/pers.
€/sens
18 €/sens
8 +18 €/sens
10+18 €/sens
12+18 €/sens
12+18 €/sens
12 €/sens
10 €/sens
15 €/sens
12 €/sens
7 €/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 (minim 2 pers.) cu autoturism, 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 va informa privind situatia concreta din ziua plecarii
(ora exacta a sosirii in orasul Dvs.). Va rugam sa respectati 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 data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de
capacitatea mijloacelor de transport utilizate.
- 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 6-11,99 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 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 de tip City Break (cu locuri limitate) cu date fixe de plecare si retur, sincronizate cu programele de autocar, al
carui ghid va insoti 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.
- Pentru calatorie este necesara cartea de identitate sau pasaportul, valabile minim 6 luni de la data intoarcerii in tara.
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.

