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SERVICII INCLUSE: 

 Transport cu autocar licentiat; 

 3  nopti cazare cu mic dejun Budapesta 
hotel 3*; 

 Tur de oras Budapesta; 

 Tur de oras Oradea; 

 Vizitarea Pietei de Craciun Budapesta; 

 Ghid insotitor din partea agentiei. 

SERVICII NEINCLUSE: 

 Asigurare medicala de calatorie in 
strainatate – aproximativ 30 lei/pers. 

 Croaziera pe Dunare ( 30 euro/pers cu 
masa tip Bufet sau 20 euro/pers, fara 
masa) 

 Excursie optionala Viena (35 euro) 

 Intrarile la alte obiective turistice decat 
cele mentionate in servicii incluse) 

 Asigurarea storno, 1,5% din pretul 
excursiei (optionala, se incheie odata cu 
semnarea contractului de comercializare a 
pachetului de servicii turistice, cu minim 
21 de zile inaintea plecarii) prin care se 
restituie banii in cazul neparticiparii la 
excursie datorita (conform conditiilor 
politei de asigurare) imbolnavirilor, 
deceselor, accidentelor etc. 

 Alte servicii decat cele mentionate. 

Plata si in RON, la cursul comercial Raiffeisen 
din ziua facturarii.                                                                               

Grup minim: 40 de platitori (pentru mai 
putini turisti, tariful se recalculeaza): 

 Pentru grup 39-35 pax, pretul se majoreaza 
cu 10 euro/pers.; 

 Pentru grup 34-30 pax, pretul se majoreaza 
cu 20 euro/pers.; 

 Pentru grup 34-30 pax, pretul se majoreaza 
cu 30 euro/pers. 

   

 

 

  

Program 

Ziua 1 | 29.11.2018: Bacau – Budapesta 

Ora 04:00 plecare din Bacau, parcare Hotel Moldova, spre Budapesta pe traseul Bacau – Piatra 

Neamt – Turda – Oradea – Budapesta. Sosire in cursul dupa-amiezii in capitala Ungariei: tur 

panoramic al orasului cu autocarul, pe parcursul caruia vom admira: Dunarea, Cetatea, Bastionul 

Pescarilor, Podul cu Lanturi, Parlamentul, Podul Elisabeta. Seara timp liber la dispozitia turistilor 

pentru vizitarea Pietelor de Craciun. Cazare în Budapesta – hotel 3*. 

Ziua 2 | 30.11.2018: Budapesta – Viena - Budapesta 

Mic dejun. Plecam dimineata spre urmatoarea capitala imperiala: Viena (optional 35 euro). Tur 

panoramic de oraş pentru a admira frumuseţea fostei capitale imperiale: Prater, Sediul ONU, 

Turnul Dunării, Piaţa Maria Tereza, Ringstrasse, Muzeul de Artă, Primăria, Parlamentul, 

Universitatea, Burgtheatre, Palatul Hofburg (exterior). Apoi parcurgem un tur pietonal pe 

Kartnerstrasse, Monumentul ciumei spre Domul Sf. Ştefan şi Opera. Aici avem timp liber la 

dispozitie pentru cumparaturi si vizite individuale. Ne pierdem pe frumoasele artere ale Vienei; 

capitala este un oras al pietonilor, al calatorilor. Orasul muzicii ne incanta cu istoria sa bine 

conservata, o capitala care ne aduce aminte de clasicii Haydn, Beethoven, Mozart, imperiul 

dinastiei Strauss. Timp liber pentru Piata de Craciun din Viena - una dintre cele mai cunoscute si 

mai vizitate Piete de Craciun se deschide in fiecare an in piata Primariei din Viena. Vizitatorii 

regasesc aici un amestec placut de culoare, muzica, lumina si diversitate culturala care invaluie 

atmosfera intr-un cadru feeric. Profitati de aceasta ocazie pentru a face un tur prin Pietele de 

Craciun deschise in tot centrul istoric al orasului si, de ce nu, o plimbare pe celebra artera 

comerciala Mariahilferstrasse care, in aceasta perioada, isi primeste oaspetii in straie de 

sarbatoare. Spre seara ne imbarcam in autocar pentru intoarcerea in Budapesta. Cazare 

Budapesta hotel 3*. 

Ziua 3 | 01.12.2018: Budapesta – zi libera 

Mic dejun. Timp liber pentru shopping si vizite individuale. Spre seara va invitam la o minunata 

croaziera pe Dunare, la bordul careia degustam din bucate locale si ciocnim un pahar de 

sampanie in timp ce admiram cele mai importante obiective din capitala, frumos iluminate. 

Cazare Budapesta hotel 3*. 

Ziua 4 | 02.12.2018: Budapesta – Oradea - Bacau 

Mic dejun. Ne luam ramas-bun de la capitala si ne deplasam spre Oradea, unde facem popas 

pentru vizitarea unuia dintre cele mai frumoase orase ale Romaniei, cu un peisaj arhitectural 

Piețe de Crăciun la 
BUDAPESTA și VIENA 

 

Perioada: 
29.11–02.12.2018 

(3 nopti / 4 zile) 

Plecare din Bacau 

Imbarcari si din: P. Neamt, Iasi, 

Suceava, Tg. Frumos, Roman 

179 €/pers. 
(loc in dubla/tripla) 
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1. Pentru calatorie sunt necesare cartea de identitate sau pasaportul valabile 6 luni de la data 
intoarcerii in tara. 

2. Este responsabilitatea turistului sa se asigure ca detine toate documentele de calatorie 
necesare intrarii, tranzitarii sau stationarii pe teritoriul unei tari straine cum ar fi pasaport/carte 
de identitate, vize, adeverinta medicala.  

3. Turistii se obliga sa respecte prevederile tarilor tranzitate, referitoare la documentele de 
intrare / iesire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la persoana sau la 
bagajele sale. Agentia de turism organizatoare nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in 
care un turist nu respecta prevederile mai sus mentionate. 

4. Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să 
călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al 
părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care 
acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la 
frontieră.In declaratia notariala se specifica si perioada excursiei. Nerespectarea celor de mai 
sus duce la oprirea in frontiera romana a copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de 

consecinte. Detalii pe www.politiadefrontiera.ro. 

5. Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora sau in unele imprejurari pe 
care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. De 
asemenea, situatiile cum ar fi grevele, blocarea traficului (auto, feroviar, aviatic, naval), 
cutremurele, fenomenele meteo deosebite etc., nu obliga agentia de turism la despagubiri sau 
compensatii pentru serviciile nerealizate. 

6. Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare 
sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale, ce nu 
depund de agentie. 

7. Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea intarzieri datorita 
conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variaza de la o zi la alta, in functie de 
programul turistic. Agentia nu se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea 
programului turistic datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea 
anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a indisciplinei anumitor turisti 
(intarzieri, atitudini ofensatoare sau ostile fata de ghizi, conducatorii auto etc.). 

8. Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Problemele legate de 
amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de 
însoţitorul de grup. În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul 
taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. 

9. Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acorda reduceri pentru al treilea adult in camera. 

10. Tariful pentru excursiile opţionale este orientativ, acesta fiind valabil la data publicării programului In pretul excursiei nu sunt incluse intrarile la 
obiectivele turistice vizitate, daca nu este precizat altfel. 

11. Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la 
hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

12. Se recomanda ca la inscrierea in excursie sa se incheie asigurare medicala pentru calatorii in strainatate si/sau asigurarea facultativa storno. 

13. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul muzeelor, monumentelor, asezamintelor de cult etc. 
Astfel, ghizii romani vor oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti 
in program, putand fi posibil doar daca grupul de turisti consimte la angajarea acestora. Vizitarea muzeelor, datorita intereselor si gusturilor 
diferite ale turistilor, se face individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice 
incluse in program pot sa-si modifice orarul de vizitare fara instiintare prealabila. 

Informatii utile inainte de calatorie: 

 

surprinzator. Tur incluzand Cetatea, Palatul si Turnul Primariei, centrul pietonal Corso si Biserica 

cu Luna. Ne continuam drumul spre casa, sosire seara tarziu, in functie de trafic. 

Relatii si inscrieri la sediul Agentiei din Bacau, B-dul. Alexandru cel Bun, nr. 1, 

tel.: 0234-571104; 0234-570534 si Filiala Onesti, B-dul Republicii nr.52, tel/fax 0234-325199  

www.inter-tour.ro 

 

 

Anularea programului din cauza nerealizarii 

numarului minim de turisti mentionati in 

oferta (anexa la Contract) se anunta turistului 

cu minim 15 zile inaintea plecarii. 

CONDITII FINANCIARE 

 TERMENE DE PLATA - OFERTA STANDARD: 

- 30% din pretul pachetului turistic in 2 zilede 

la inscriere sau emitere factura; 

- 30% din pretul pachetului turistic cu minim 

30 zile inaintea plecarii;  

- 40%  din pretul pachetului turistic cu minim 

15 zile inaintea plecarii. 

 

TERMENE DE PLATA - „EARLY BOOKING”: 

- 30% din pretul pachetului turistic in 2 zilede 

la inscriere sau emitere factura; 

- 70% din pretul pachetului turistic la 

expirarea termenului de valabilitate a 

ofertei;   

***Procentul aferent primei plati sa va 

calcula in functie de momentul inscrierii. 

Daca inscrierea intervine cu mai putin de 15 

zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va 

achita integral. 

In cazul nerespectarii termenelor de plata, 

Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula 

rezervarea, cu aplicarea penalitatilor din 

Contract. 

CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI 

- 30% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare cu pana la 30 zile  înaintea  

plecarii; 

- 60% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare in intervalul  de 29-16 zile 

înaintea plecarii; 

- 100% din preţul pachetului de servicii, 

renuntare într-un interval mai mic sau egal 

cu 16  zile înaintea plecarii. 

Prezentul program este parte integrantă a 

contractului de prestări servicii. 

http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.inter-tour.ro/

