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SERVICII INCLUSE: 

 Transport cu autocar licentiat; 

 3 nopti cazare cu mic dejun in Paris loc in 
camera dubla/tripla; 

 1 noapte cazare cu mic dejun Muchen loc 
in camera dubla/tripla; 

 2 nopti cazare cu mic dejun Budapesta loc 
in camera dubla/tripla; 

 1 noapte cazare cu mic dejun Nurnberg loc 
in camera dubla/tripla; 

 Tur autocar Viena, Budapesta, Nurnberg, 
Salzburg, Munchen si Strasbourg; 

 Ghid insotitor din partea agentiei. 

SERVICII NEINCLUSE: 

 Intrari la obiective si alte vizite decat cele 
mentionate in program; 

 Asigurarea medicala si Asigurarea Storno 
(polita de asigurare storno se incheie 
odata cu contractul de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice); 

 Biletele de metrou in ziua de vizitare Paris 
(aprox. 7 euro/persoana – all day); 

 Bilete de intrare Disneyland 1 zi/2 parcuri; 

 Bilet urcare Tour Eiffel;  

 Croaziera pe Dunare, cu cina inclusa 

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

REDUCERE: Copil 2-12 ani in camera cu 

doi adulti: 45 euro. 

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 | (28 Oct): 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: scurt tur 

de oras - Parlamentul, Basilica Sf. Ştefan, Podul cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas. 

Seara cazare si timp liber la dispozitie pentru servirea cinei in oras. Cazare în Budapesta – hotel 

3*/4*. 

Ziua 2 | (29 Oct): Budapesta – Viena – Nurnberg 

Mic dejun. Plecam dimineata spre urmatoarea capitala imperiala - Viena: 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. Continuam calatoria spre 

Nurnberg, important centru universitar in Germania si al doilea oras ca importanta in perioada 

nazista, intesat de catedrale in stil gotic si castele. Tur de oras in care descoperim Centrul de 

Documentare asupra Partidului Nazist, Conacul Neunhof, Biserica Sfantul Sebaldus, o frumoasa 

cladire medievala, Fantana Frumoasa si Palatul Imperial. Cazare Nurnberg hotel 3*. 

Ziua 3 | (30 Oct): Nurnberg – Paris 

Mic dejun. Ne pregatim de un ultim obstacol in drumul catre Disneyland: tranzitam Germania pe 

Valea Rinului si facem un scurt popas in Strasbourg – capitala Alsaciei - pentru servirea pranzului 

si pentru un scurt tur panoramic in care admiram Palatul Europei unde isi are sediul Consiliul 

Europei, Palatul Drepturilor Omului si Catedrala Notre Dame. Ajungem in jurul serii in frumoasa 

capitala Frantei si ne pregatim de ziua cea mare! Cazare Paris hotel 3*. 

Ziua 4 | (31 Oct): Paris – Disneyland 

Mic dejun. 31 Octombrie devine astazi Ziua Copilului. Intram in lumea de povesti si desene 

animate pe care numai Disneyland ne-o ofera. Petrecem o zi minunata alaturi de cei dragi printre 

Mickey, Donald, Piratii din Caraibe si Alice din Tara Minunilor. Cazare Paris hotel 3*. 

Vacanța copiilor la DISNEYLAND 

Perioada: 
28.10 – 04.11.2018 

(7 nopti / 8 zile) 

Plecare din Bacau 

Imbarcari si din: P. Neamt, Iasi, 

Suceava, Tg. Frumos, Roman 

459 €/pers. 
(loc in dublă/triplă) 
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Ziua 5 | (01 Nov): Paris - vizitare 

Mic dejun. Ne indreptam spre Versailles pentru vizitarea acestuia. Impresionantul palat al lui 

Ludovic este situat la 17 km de Paris. Atractii: apartamentele regale, sala oglinzilor, expozitia de 

picturi din epoca lui Napoleon, Fantana Latona, Orangeria. Revenim la Paris unde incepem 

vizitarea cu celebra Catedrala Notre Dame (intrare libera) – un monument al arhitecturii gotice si 

simbol al istoriei religioase a Frantei, constructie care a durat 180 ani, Muzeul Luvru (exterior) 

unde ne oprim pentru a poza piramida de sticla din fata acestuia. Traversam Gradinile Tuileries 

catre Place de la Concorde, loc din care ni se deschide grandiosul bulevard Champs Elysee cu al 

sau Arc de Triumf situat la intersectia a 20 strazi si construit in cinstea batalii de la Austerlitz 

castigata de Napoleon in 1805. Apogeul vizitei de astazi il regasim la faimosul Turn Eiffel, cea mai 

cunoscuta imagine a Frantei, constructie terminata in anul 1889. Escaladam turnul de otel pana la 

ultimul nivel, de unde zarim in toata splendoarea Parisul frumos luminat. Cazare Paris hotel 3*. 

Ziua 6 | (02 Nov): Paris – Munchen 

Mic dejun. Parasim Parisul incarcati de amintiri si poze minunate si calatorim prin Germania pana 

in capitala bavareza, Munchen. Pornim prin inima orașului, vizitând fermecătoarea Piață 

Marienplatz, unde se află atât sediul vechi, cât și cel nou al Primăriei, apoi vedem Rathaus-

Glockenspiel, o clădire fascinantă din secolul al XVI-lea. În Munchen se află celebra galerie Neue 

Pinakothek, ce a fost inaugurată în secolul al XIX-lea, fiind considerată prima galerie de artă 

contemporană din Europa. Seara, timp liber la dispozitie pentru explorarea strazilor bavareze. 

Cazare în Munchen – hotel 3*. 

Ziua 7 | (03 Nov): Munchen – Salzburg – Budapesta 

Mic dejun. Ne indreptam spre Salzburg, orasul lui Mozart si al doilea ca marime in Austria. 

Elegantul oras impresioneaza cu Gradinile Mirabel, Domul, Casa lui Mozart si Orasul Vechi. 

Continuam spre Budapesta, unde, optional, propunem o minunata plimbare pe Dunare, o 

croaziera care ne dezvaluie principalele obiective ale Budapestei frumos luminate si in timpul 

careia putem servi cina. Cazare Budapesta hotel 3*. 

Ziua 8 | (04 Nov): Budapesta – Bacau 

Mic dejun. Ne imbarcam in autocar pentru o ultima calatorie a acestui program, cu destinatia – 

acasa.  Sosire in Bacau seara, in functie de formalitatile vamale. 

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  
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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. 
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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: 
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