
 

BUDAPESTA- VIENA economic 4 zile Autocar 
Reducere* pana la 7% - de la 152 Euro 

Viena -Bratislava -Esztergom -Visegrad -Szentendre -Budapesta 
 
Ziua 1. BUCURESTI -SIBIU -ARAD -BUDAPESTA (cca. 815 km) 
Plecare din Bucuresti, la ora 6.00 din parcarea de la Academia Militara (Universitatea de Aparare Carol I - acces dinspre statia de 
Metrou Eroilor) spre Budapesta. Optional croaziera pe Dunare la Budapesta (15 € fara masa sau 30 € 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 2. VIENA -BRATISLAVA (cca. 315 km) 
Mic dejun. Parasim Ungaria si dedicam intreaga zi explorarii capitalei Austriei. Incepem cu vizita Palatul Schonbrunn si a gradinilor 
acestuia, apoi intr-un tur panoramic cu autocarul admiram Prater, Sediul ONU, Turnul Dunarii, Ringstrasse, Piata Maria Tereza, 
Palatul Hofburg, Primaria, Parlamentul, Teatrul. Urmeaza tur pietonal in centrul istoric spre Monumentul Ciumei, Catedrala Sf. 
Stefan, Opera. Timp liber pentru a gusta farmecul medieval al centrului istoric. Multitudinea de magazine de pe Mariahilfer Strasse, 
va convinge iubitorii de shopping ca a meritat scurta deplasare pana aici. Seara cazare la Bratislava, capitala Slovaciei. 
 
Ziua 3. BRATISLAVA -ESZTERGOM -VISEGRAD -SZENTENDRE -BUDAPESTA (cca. 250 km) 
Mic dejun. Tur pietonal în Bratislava: Teatrul National, Primaria, Palatul Primatului, Biserica Franciscana, Poarta Sf. Mihai, 
Universitatea si Catedrala. Traversam frontiera in Ungaria si urmam Valea Dunării, pentru a vizita trei orasele pitoresti: Esztergom, 
faimos pentru Catedrala încoronării regilor Ungariei, Visegrad cu Castelul  lui Matyas Corvin strajuind intreaga regiune şi 
Szentendre, cu multitudinea sa de artizani si comercianti de produse traditionale. Cazare la Budapesta. 
 
Ziua 4. BUDAPESTA -ARAD -SIBIU -BUCURESTI (cca. 815 km) 
Mic dejun. Intoarcere in Romania, cu sosire in Bucuresti la Academia Militara in jurul orei 23.30, in functie de trafic si de durata 
formalitatilor din frontiera. 
 

Programele de Budapesta- Viena au fost efectuate de 11 ori in anii precedenti..  
Hoteluri utilizate in 2018: Budapesta – H. Millenium 3* si H. Berlin 3*, Bratislava – H. Modena 3* 

 
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 cam. 

27.04, 16.06, 11.08, 
08.09, 28.11 152 € 161 € 170 € 179 € 45 € 165 € 169 € 
 

 

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 10 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. 

 
 
 
 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru 
trafic international 
- 3 cazari cu mic dejun in hotel 3* (si ca exceptie 2*)  
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 
- Vizitele la: Viena, Bratislava, Esztergom, Visegrad, 
Szentendre, Budapesta 

- 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) 
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este 
solicitata (se va achita cash de catre turisti) 



 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:    
1. FIRST MINUTE - 7% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 25 euro/ pers. la inscriere si 
diferenta de pana la 30% din pretul excursiei pana la data de 15.01.2019. Plata integrala cu 30 zile inainte de data 
plecarii in excursie. Dupa data de 16.01.2019 reducerile timpurii continua cu: 
2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 50 euro/ pers. la inscriere si 
diferenta de pana la 50% din pretul excursiei intre 16.01.2019 - 15.03.2019. 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 Ora  Orasul Locul de intalnire Ora 
Bucuresti ACADEMIA MILITARA 06.00  SEBES ROMPETROL iesire Lancram 11.30 
PITESTI PETROM Pitesti Est (Podul Viilor) 07.00  DEVA Mc Donald’s GARA 14.00 

Rm. VALCEA PETROM iesirea PASARELA NORD 08.30  TIMISOARA GAZPROM Dumbravita 15.30 
SIBIU Benzinaria MOL Calea Surii Mari 11.00  ARAD GAZPROM Calea Timisorii 16.30 

 

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. 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.  
- 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. 
- 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. 


