
 

 

PRAGA 5 zile Avion 
Reducere* pana la 15% - de la 225 Euro 

Praga -Dresda -Castelul Karlstejn -Karlovy Vary 
 

Ziua 1. BUCURESTI - PRAGA  
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 11:00 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Praga. 
Transfer din aeroport la Hotelul de la Praga. Veti depozita bagajele in camera de bagaje de la receptia hotelului. Dupa pranz veti putea 
prelua camera in hotel. Timp liber in Praga pana seara, cand are loc intalnirea cu ghidul si grupul sosit din Romania. Cazare la Praga. 
 

Ziua 2. PRAGA -Orasul de Aur 
Mic dejun. Incepem vizitarea orasului cu Manastirea Strahov, construita in 1143 cand episcop de Praga era Jindrich Zdik. Manastirea a 
suferit devastari repetate, fiind refacuta abia la sfarsitul sec. XVII, din aceasta perioada pastrandu-se si faimoasa biblioteca (cu peste 
200.000 de volume). Trecand pe langa Palatul Cerninsky, una din cele mai mari constructii in stil baroc (sec. XVII) a tarii, astazi sediul 
Ministerului de Externe, admiram Manastirea Loreta cu o impozanta fatada baroca de la inceputul sec. XVIII. In apropiere ajungem la 
Hrad (din sec. IX), cel mai mare castel medieval din intreaga lume, cu o suprahata de 7 ha,care atrage aproape 2 mil. vizitatori anual. 
Inima castelului o constituie Catedrala Sf. Vitus, construita in stil gotic in 1344 pe locul altor biserici dedicate tot Sf. Vit in sec. X si apoi 
in sec. XI. Are dimensiuni impresionante 124 x 60 metri si o inaltime de aproape 100 m, fiind cea mai mare si mai importanta biserica 
din tara. In incinta castelului se mai pot vizita (contra cost) Biserica Sveti Jiri, considerata cea mai veche biserica din Hrad, construita in 
920 si care serveste astazi drept Galeria Nationala de Arta, precum si Ulita Aurarilor cu numeroase case din sec. XVI pastrate pana astazi. 
Coborand pe langa Biserica Sf. Nicolae din cartierul Mala Strana, constructie baroca din sec. XVIII (ridicata pe locul unei biserici gotice 
din sec. XIII), cu decoratiuni opulente mergand pana la Rococo, ajungem la Podul Carol, grandioasa lucrare din sec. XIV. Are peste 600 
m lungime, 10 m latime, 16 arce protejate cu piloni pentru spargerea ghetii si 3 turnuri, doua inspre Mala Stana si unul catre Stare 
Mesto. De la inceputul sec. XVIII, podul a fost decorat cu 30 de statui, majoritatea baroce, de unde si o alta denumire a acestuia, anume 
“Podul cu Sfinti”. Trecand podul, vizitam Piata Stare Mesto, “strajuita” de cele 2 turnuri de 80 m inaltime ale Bisricii Tyn, avand in centru 
statuia reformatorului Jan Hus (ars pe rug pentru credinta sa), Primaria si turnul cu Ceasul astronomic din 1410, cel mai vechi ceas 
astronomic din lume. Timp liber in Praga pentru a va bucura de farmecul orasului medieval. Sugeram vizita in cartierul evreiesc sau 
cautarea de suveniruri pentru cei dragi de acasa, prin multitudinea de magazine din Piata Vaclavske. Optional croaziera pe Vltava 
(aproximativ 15 €). Cazare la Praga. 
 

Ziua 3. DRESDA -Florenta de pe Elba -PRAGA (cca. 300 km)  
Mic dejun. Timp liber pentru vizita individuala in Praga sau excursie optionala la Dresda in Germania (35 euro). Supranumita Florenta 
de pe Elba, a fost devastat de bombardamentele din cel de-al 2-lea Razboi Mondial. A renascut insa din propria cenusa, oferind astazi 
iarasi splendoarea de odinioara. Admiram intr-un tur pietonal Frauenkirche- cea mai importanta biserica protestanta, Procesiunea 
Printilor- imagine murala realizata in portelan in sec. XIX, Palatul Regal ce gazduieste un impresionant tezaur, Opera Semper- unul din 
cele mai frumoase teatre din sec. XIX si Pal. Zwinger- realizat intr-un extravagant stil baroc, cea mai importanta atractie turistica din 
Dresda, care contine impresionante colectii de arta, portelanuri, colectii de arme, etc. Intoarcere la Praga pentru cazare. 
 

Ziua 4. Cast. KARLSTEJN -KARLOVY VARY -PRAGA (cca. 300 km) 
Mic dejun. Timp liber pentru vizita individuala in Praga sau excursie optionala la Castelul Karlstejn+Karlovy Vary (10+25 €). Castelul 
Karlstejn a fost construit in stil gotic in sec. XIV, pe un promontoriu stancos la cca 30 km de capitala, pentru a proteja tezaurul imperial. 
Fortificatiile au facut fata la mai multe asedii, fiind in final cucerit insa in 1648 de catre armatele suedeze. Timp de mai bine de 200 de 
ani a zacut in ruina, si abia la sfarsitul sec. XIX a fost reconstruit in stil neogotic, capatand aspectul actual. Excursia optionala continua 
spre renumita statiune balneara Karlovy Vary, ale carei izvoare au fost intamplator descoperite la mijlocul sec. XIV, in timpul unei partide 
de vanatoare, de catre insusi imparatul Carol al IV-lea. De aceea a fost cunoscut drept Karlsbad, devenind in sec. XIX cea mai selecta 
destinatie pentru aristrocratia din imperiu. Intr-o relaxanta plimbare vom admira arhitectura numeroaselor hoteluri de lux, iar in zona 
Galeriei Colonadelor, gustam apa cu puternic efect curativ din cani speciale, cu toarta alungita, specific zonei. Pasionatii de cumparaturi 
vor gasi numeroase suveniruri in elegantele magazine intalnite. Revenim la Praga pentru cazare. 
 

Ziua 5. PRAGA – BUCURESTI 
Mic dejun. Dupa pranz, transfer catre aeroport, pentru zborul spre Romania. 

 

Date de plecare 2022 
Reducere  

- 15 % 

Reducere  

- 10 % 

Reducere  

- 5 % 
Loc in Dubla 

Supliment 

SGL 

Copil 

6 - 12 ani 
Al treilea adult 

27.06, 01.08, 26.09 225 € 239 € 252 € 265 € 105 € 245 € 255 € 
 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Bilet avion Bucuresti- Praga si retur cu bagaj mic de mana 
(40x30x20cm) 
- Transfer aeroport-hotel-aeroport 
- 4 cazari cu mic dejun in hotel 3*   
-  Ghid insotitor din seara primei zile pana dimineata ultimei 
zile, in rest asistenta turistica.  

- Asigurare medicala si storno (cu extensie COVID) ; 
- Vizitele optionale, ghizii locali si intrarile la obiectivele turistice; 
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este solicitata 
- Bagaj de cala (tarif se reconfirma in momentul rezervarii) 
- Sistem audio ghid profesional (1,5 €/pers/zi) 
- Bacsisuri/tips (recomandate) 
** Taxe Aeroport + transfer Aeroport-Hotel-Aeroport 155 € 



 

 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:  
1. FIRST MINUTE -10% valabil pana la 28.02.2022, cu achitarea unui avans de 10% la inscriere, inca 20% pana la 28.02 si diferenta 
de plata cu 30 de zile inainte de plecare. 
2. 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. 
3. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers= 2%, la 12 pers= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel. 
In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, 
se aplica penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus.  
 

SAFE PRICE (Tarif Standard) - 40% avans la înscriere, diferenta de plata cu pana la 14 zile inainte de plecare  
In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, 
se aplica pragurile de penalizare conform contractului, respectiv: 
a) 25 Euro/persoana - taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 45 de zile inainte de 
plecare/intrare) 
b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 44-31 zile inainte de plecare/intrare. 
c) 40% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 30-15 zile inainte de plecare/intrare. 
d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 14-0 zile inainte de plecare/intrare. 
In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care fac imposibila executarea pachetului de servicii 
de calatorie de catre agentia organizatoare, turistul va beneficia de rambursarea integrala a avansului achitat, doar cu achitarea taxei 
de serviciu in cuantum de 25 euro/persoana (care va fi scazuta din avansul achitat). Insa, in situatia in care turistul solicita 
reprogramarea calatoriei la o data ulterioara, nu se percepe taxa de serviciu. 
 

Grup minim 35 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 30 de persoane.  
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii pe un program similar; 
In cazul unui grup mai mic de 35 pers., pentru un grup de 30-34 se va achita un supliment de 15 euro /pers., Agentia organizatoare isi 
rezerva dreptul de a anula programul daca nu se vor inscrie minim 15 persoane pana cu 15 zile inainte de data de plecare. 
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, respectand vizitarea tuturor obiectivelor din program 
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. Decizia de a renunta la partaj si a opta pentru 
camera single, se face in baza achitarii suplimentului de camera single de catre ambele persoane. 
Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 
Pentru explicatiile in obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
 

Orasul  Locul de intalnire  
Tarif/pers. 

€/sens 
 Orasul  Locul de intalnire  

Tarif/pers. 
€/sens 

BOTOSANI 
Benzinaria Rompetrol 

(Cal.Nationala) 
28 €/sens  TG. MURES Benzinaria Mol – 1 Dec 1918 25 €/sens 

SUCEAVA Hotel Bucovina 28 €/sens  SIGHISOARA Benzinaria Rompetrol 23 €/sens 

IASI McDonald’s Gară 28 €/sens  MEDIAS Autogară 23 €/sens 

P. NEAMT Benzinaria Mol (Blv.Traian) 23 €/sens  FAGARAS Casa de Cultura 20 €/sens 

ROMAN Gara 23 €/sens  BRASOV Benzinaria Mol - Calea Bucureşti 18 €/sens 

VASLUI 
Benzinaria OMV (Str.Stefan cel 

Mare) 
23 €/sens  SINAIA Gară 15 €/sens 

BARLAD 
Statie Renel / Benzinaria 

Rompetrol 
20 €/sens  CAMPINA Popas Casa Bucur - Km 92 13 €/sens 

BACAU Parcarea Stadionului Municipal 20 €/sens  PLOIESTI Benzinaria Petrom Metro 10 €/sens 

ADJUD Benzinaria Lukoil 18 €/sens  TARGOVISTE Hotel Valahia 13 €/sens 

FOCSANI 
Benzinaria Mol (Blv.Bucuresti) / 

LIDL 
(Restaurant Moldova) 

18 €/sens  CRAIOVA Benzinaria Petrom Gara 18 €/sens 

GALATI McDonald’s 15 €/sens  SLATINA Benzinaria OMV 15 €/sens 

BRAILA Magazin Penny (Șos.Buzaului) 15 €/sens  DEVA McDonald’s GARA 25 €/sens 

RM. SARAT 
Magazin Profi (Mihail 

Kogalniceanu) 
13 €/ sens  ORASTIE 

Benzinaria Rompetrol 
(Str.Unirii) 

25 €/sens 

BUZAU McDonald’s Unirea 13 €/ sens  ALBA IULIA Gară 23 €/ sens 

TULCEA 
Autogara Augustina / Petrom 

(Str.Babadag) 
23 €/ sens  SEBES ROMPETROL iesire Lancram 23 €/ sens 

CONSTANTA Gara CFR 20 €/sens  SIBIU Benzinăria Mol - Șelimbăr 23 €/ sens 

MEDGIDIA Restaurant Balada / LIDL 18 €/sens  RM. VALCEA Sala Sporturilor 15 €/sens 

    PITESTI 
McDonald’s Gară / Petrom 

Podul Viilor 
13 €/sens 

 



 

 

Conditii generale TRANSFERURI DE GRUP: 
- Tarifele de mai sus sunt de persoană și sunt valabile pentru transport pe sens. 
- Orașele reprezintă puncte de îmbarcare/debarcare.  
- Locurile de imbarcare prezentate in tabelul de mai sus sunt informative, acestea pot fi diferite in functie de partenerul care efectueaza transferul 

si se reconfirma odata cu informarea de plecare. 
- Transferurile de grup se confirma automat si se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul). 
- In functie de marimea grupului, transferurile se pot efectua cu: autoturism, microbuz, minibus, autocar sau cu ajutorul firmelor ce efectuează 

curse de linie. 
- Transferurile de grup nu au intotdeauna traseu direct, pot implica transbordari (pe mai multe curse, inclusiv cu parteneri diferiti), timpi de 

asteptare, etc. 
- Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de participanți existenți pe ruta respectivă. 
- Timpii de asteptare intre imbarcare/debarcare si preluarea de catre partenerul care efectueaza transferul de grup, poate varia in functie de orarul 

de cursa al acestuia. 
- Informarile de plecare sunt disponibile cu 2 zile inaintea plecarii. 
- Orele, numerele de telefon ale soferilor sau numerele de dispecerat, se vor comunica cu 2 zile inaintea datei plecarii, urmand sa tineti legatura cu 

acestia pentru a va informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul dvs).  
- Orele de preluare sunt estimative și pot suferi modificări (timpi de așteptare), în funcție de condițiile de trafic și legăturile de transfer, atât la 

plecare cât si la întoarcere.  
- Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Va rugam sa respectati ora imbarcarii, pentru ca 

grupul nu poate astepta turistii care intarzie . 
- Daca turistii doresc imbarcarea dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentia de turism la care s-au inscris cu 

minim 14 zile inainte de data plecarii. Confirmarile de transferuri din tara cu mai putin de 14 zile inainte se vor face On request, in functie de 
capacitatea mijloacelor de transport utilizate. Pentru transferurile achizitionate cu mai putin de 14 zile sau cele solicitate la fata locului - direct de 
la reprezentantii Hello Holidays (ghizi, insotitori, soferi) se achita un supliment de 5 euro/pers/sens, iar confirmarea se va face in functie de 
disponibilitate.  

- Toate rezervarile trebuie insotite in mod obligatoriu de numarul de telefon (valabil) al pasagerilor si disponibil la momentul plecarii. Agentiile 
partenere au obligatia, in momentul rezervarii, de transmitere a numarului de telefon valabil al turistilor inscrisi, catre Tour Operatorul Hello 
Holidays. Numarul de contact al turistilor este foarte important de transmis, deoarece, mai ales in cazul transferurilor cand pot aparea diferite 
modificari, intarzieri, etc., acestia vor fi contactati de catre sofer/dispecerat, etc. In caz contrar, agentia Hello Holidays nu este raspunzatoare de 
imposibilitatea contactarii pasagerilor din cauza netransmiterii informatiilor obligatorii solicitate sau transmiterea incorecta a acestora si nu va 
restitui contravaloarea tranferului confirmat sau a pachetului de servicii contractate.  
 

Observatii / Conditii de calatorie: 
- 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. Informatii suplimentare pe 
www.politiadefrontiera.ro. 

- Persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului de nastere al copiilor (este 
posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite). Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul 
pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 

- Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta, dar si valabilitatea acestora. 
- Autoritatile de frontiera 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. 
- Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program. Pentru explicatiile la 

obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
- Bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii. 
- 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.  
- Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sa a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite 

apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente. 
- 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. Decizia de a renunta la partaj si a opta pentru camera single, se 
face in baza achitarii suplimentului de camera single de catre ambele persoane. 

- 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. 

- Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile 
suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii. 

- In situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita localizare, meniu special, acestea 
vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate decat in masura posibilitatilor de la fata locului. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar /frigider, seif, aer conditionat, etc); in 
momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

- In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica fara bani cash (cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai 
incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii. 

- Acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa. 
- Avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data plecarii, independent de vointa 

agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena 
si control al starii de sanitate, formalitati vamale). 

- Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie; 

http://www.politiadefrontiera.ro/


 

 

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

 

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. 
  

 


