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Program 
 

 Ziua 1. 21.12  București – Budapesta 
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - 

Autogara Centrală - București, la ora 6.30 dimineața. Ca să mai omorâm timpul, 

gonind prin Puszta maghiară, câmpia întinsă și monotonă din estul Ungariei, ne 

amintim de faptul că deliciosul gulyas este invenția păstorilor unguri care își 

pășteau cirezile în această regiune. Înainte de a ajunge în Budapesta, peisajul se 

mai animă cu dealuri împădurite și sate pitorești. Sosire si cazare la Budapesta. 
 
 

 Ziua 2. 22.12 Budapesta - Piața de Crăciun de la Viena - Praga  

 Jó reggelt! (Bună dimineața!) Pornim motoarele, dimineața devreme, după 

micul dejun pentru a descoperi capitala Austriei, Viena, ce a fost vreme de 

secole centrul Imperiului Habsburgic. Acest oraș ne va impresiona cu clădirile 

sale construite în stil baroc și obiectivele sale turistice de mare interes.  Intrăm 

în atmosfera fostei capitale imperiale admirând într-un tur panoramic cu 

autocarul: Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, Piața Maria Tereza, 

Parlamentul, Primăria. Vă invităm la o plimbare spre Piața Primăriei 

(Rathausplatz) unde se organizează de peste șapte secole Târgul de Crăciun. 

 

Moment de răgaz: 

 Arome de vin fiert, ciocolată și scorțișoară plutesc deasupra târgului. Brazii 

împodobiți, căsuțele de lemn frumos  ornamentate cu ghirlande și beculețe, 

sunetul colindelor ne vor introduce într-un decor de poveste. Cei pofticiosi pot 

servi un wurst  tradițional, turtă dulce sau o cană de vin fiert. Turiștii pasionați 

de shopping pot cumpăra obiecte artizanale, decorațiuni de Crăciun și 

suveniruri pentru cei dragi.  

 Pornim din nou la drum, acompaniați de ritmurile celebrului vals vienez, 

lăsând în urmă tărâmul de poveste oferit de capitala Austriei. Următorul nostru 

popas va fi fascinantul  “oraș de aur”… Praga. Vom avea ocazia să admirăm una 

dintre cele mai frumoase arhitecturi gotice, reprezentată prin edificii de 

patrimoniu, castele și fortărețe. Sosim și ne cazăm în Praga, la hotel de 4*. 

 

 Ziua 3.  23.12. PRAGA - Piața de Crăciun de la Dresda - Praga 

 După servirea micului dejun aveți timp liber la dispoziție și posibilitatea de a 

explora individual orașul Praga și Piața de Crăciun, sau vă propunem excursia 

opţională la Dresda, orașul supranumit și “Florenţa de pe Elba”, ce 

impresionează prin palatele, catedralele, podurile și muzeele sale. Exemplele 

sunt nenumărate și amintim doar câteva dintre acestea: Palatul Zwinger, 

Opera Semper, Biserica Maicii Domnului (Frauenkirche), Biserica Catolică a 

Curții. 

 În timpul Sărbătorilor de iarnă, piețele de Crăciun transformă orașul de pe 

râul Elba într-un tărâm magic, umplând orașul cu luminițe strălucitoare și 

festivități de sezon. 

 

Poveste de Crăciun la Praga 
.  

Hai să colindăm în trei Capitale europene îmbracate în haine și lumini de 
sărbătoare.  

Budapesta – Viena – Praga – Dresda  
 

 

Experiențe culturale 

Informatii precontractuale:  

De la 395 € 365 € 
(Reducere First Minute - in limita 
locurilor disponibile) 
 

7 zile - Autocar 
  

DATE DE PLECARE 2022: 

21.12 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 transport cu autocar/minibus  

clasificat 

 6 cazări la hoteluri  de 3 si 4* 

 6 mic dejun; 

 Ghid însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

 

S E R V I C I I  O P Ţ I O N A L E :  

 Locuri preferentiale in autocar 25€/pers. 

(se rezerva cronologic, primele locuri in 

autocar incepand cu bancheta a doua); 

Atentie! Locuri limitate. 

 1. Croaziera Vltava (fara masa) -15 €/ pers.   

 2. Croaziera Vltava (cu masa) - 30 € /pers. 

 3. Piata de Craciun de la Dresda -40 €/pers. 

 4. Croaziera Dunare (cu masa) - 40 €/pers 

 5. Pranz de Craciun in Praga -  35 € /pers 

 NOU! 10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiior opţionale 

 
 
 
 
 

Grup minim 35 pers. 
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Moment de răgaz: 

 Jocul de lumini, mirosul de vin fiert și muzica de Crăciun se răspândesc prin 

oraș. În Striezelmarkt, cea mai veche piață de Crăciun din Germania putem 

savura celebrul Stollen - cozonac cu fructe uscate, un desert străvechi în istoria 

orașului Dresda. Inițial era pâine cu fructe, însă acum există numeroase rețete, 

iar majoritatea conțin fructe confiate, uneori marțipan, nuci sau migdale. 

Pornim apoi la pas pe aleile pietonale și ne amestecăm în mulțimea de oameni, 

localnici sau călători copleșiți de magia sărbătorilor cuprinse într-un decor de 

poveste.  

 Plecăm spre Praga cu amintiri frumoase și cu gândul de a reveni  în acest 

fascinant oraș. Cazare în Praga. 

 

 Ziua 4. 24.12 Ajunul Craciunului la  Praga  

 Dobré ráno! (Bună dimineața!) După micul dejun începem turul de oraş cu  

Mănăstirea Loreta, Hradul - considerat cel mai mare castel din lume, Catedrala 

Sfântul Vit, Podul Carol, cartierul Stare Mesto cu Monumentul Jan Hus, 

Primăria, Turnul cu Ceas și Cartierul evreiesc. 

 Praga găzduiește anual milioane de turiști atrași de splendida armonie 

arhitecturală a diferitelor stiluri din epoci diverse, dar cu ocazia Sărbătorilor de 

iarnă, atracția principală a orașului este „Vanochi trh” (Târgul de Crăciun), care 

se închide după Anul Nou. Ne relaxăm și explorăm standurile cu suveniruri, unde 

se găsesc și tradiționalele păpuși cehești. La standurile cu mâncare și cu băutură 

gurmanzii au parte și de produse de patiserie tradiționale, castane prăjite, trdlo – 

cozonac înfășurat pe lemn sau svarak – vin fiert. 

Moment de răgaz: 

 Chiar daca nu ești consumator de bere, trebuie să guști berea din Praga. 

Vytopna Railaway Restaurant, situat în Piața Wenceslas, este unul dintre 

locurile pe care trebuie sa le vizitezi, unde pe lângă zecile de sortimente de bere 

ne putem delecta cu atracția localului, 900 m de cale ferată în miniatura. Spre 

încântarea clienților, băutura este adusă la fiecare masă în vagonul trenului care 

circulă pe aceste șine. 

 

 Ziua 5.  25.12  Poveste de Craciun la  Praga  

 Mic dejun. In sfarsit traim o Poveste de Craciun la Praga! Azi avem timp 

liber pentru a vizita Targul de Craciun si a cumpara cadouri pentru cei dragi. La 

pranz sunteti invitati la Restaurantul Charles Bridge (program optional), situat 

chiar pe malul Vltavei cu vedere spectaculoasa catre faimosul pod la orasului, 

unde gazdele ne-au pregatit un meniu traditional praghez asezonat cu un pahar 

de vin. La lasarea serii, la incheierea programului nostru in Praga, va propunem 

sa rememoram principalele obiective turistice ale capitalei Cehiei de la bordul 

unei nave de croaziera care ne plimba pe Vltava (program optional). Intoarcere 

la hotelul nostru pentru cazare. 

 

 Ziua 6. 26.12.  Praga –  Budapesta  

 Mic dejun. Traseul continuă spre Budapesta unde vom admira într-un scurt 

tur panoramic cu autocarul: Parlamentul, Basilica Sf. Ştefan, Podul cu Lanţuri, 

Bastionul Pescarilor, Biserica Sf. Matyas. Seara cazare la Budapesta. Optional 

se poate organiza o croaziera pe Dunare la Budapesta. 

 

 Ziua 7.  27.12.  Budapesta - București  

 Plecăm din Capitala Ungariei, senzațiile și amintirile zilelor petrecute 

împreună ne dau motive suficiente să facem planuri pentru următoarele 

destinații, să arătăm cele mai frumoase “capturi” cu telefoanele mobile și să ne 

gândim cu bucurie la Sărbătorile ce urmează. Sosire seara, după ora 23.30, în 

funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 

 

 

 

 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, taxe de oraș* 

plătibile la hotel, alte taxe şi cheltuieli 

personale. 

 Excursiile opționale, pentru grup de 

minim 30 persoane; 

 Asigurare Covid (storno + medicala. 
 

 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  

 Supliment de single - 110 € 

 Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru 

cazare în cameră dublă cu 2 adulți. 

 Reducere al treilea adult în cameră  - 

15 €. 
 
 
 
 

P I E Ţ E  D E  C R Ă C I U N :  
Piața de Crăciun de la Viena 

Cu o tradiție de secole, Târgul de Crăciun 
(Chriskindlmarkt) începe la jumătatea 
lunii noiembrie și ține până în Ajun. Vom 
fi întâmpinați aici cu minunate cadouri, 
decorațiuni de Crăciun, delicii culinare, 
dulciuri și băuturi calde. 
 

Piața de Crăciun de la Praga 
Piețele de Crăciun de la Praga sunt cele 
mai impresionante. Piețele luminează 
orașul, apropiindu-i pe localnici și pe 
turiști într-un adevărat set de minuni de 
iarnă. 
 

Piața de Crăciun de la Dresda 
Striezelmarkt este cea mai veche și una 
dintre cele mai mari piețe de Crăciun din 
Germania. Cu un exercițiu de imaginație 
putem mirosi parcă aroma merelor 
coapte și a vinului fiert care inundă orașul 

 
 

 

 

 

 

 

Grup minim 35 pers. 
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P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E  G R A T U I T A :  

( a u t o c a r  s a u  m i c r o b u s ) :  

BUCUREŞTI Autogara Centrală - București      06.30 

PITEŞTI    Petrom ieşire Piteşti Est    07.30 

RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   09.00 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   12.00 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.30 

DEVA  McDonald’s GARĂ     14.30 

TIMIŞOARA  Benzinaria Gazprom Dumbravita    16.30 

ARAD  Benzinaria OMV Calea Timisorii                      17.30 

 

 
P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E  C O N T R A  C O S T :  

( a u t o c a r  s a u  m i c r o b u s ) :  

PLOIEŞTI   12 € / sens/ pers. Petrom METRO  07.30 
BRAŞOV  22 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti 09.30 
*CONSTANŢA 28 € / sens/ pers. Gara Centrală  00.45 
*BUZĂU  15 € / sens/ pers. McDonald`s    03.00 
*BRĂILA  20 € / sens/ pers. Billa - Calea Buzaului   01.30 
*GALAŢI  20 € / sens/ pers. McDonald's   01.00 
*FOCŞANI   18 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru 02.00 
* IASI                              28 € / sens/ pers. Lidl (vis-a-vis Iulius Mall  22.30 
*PIATRA NEAMT        26 € / sens/ pers. McDonalds - 1 Mai        00.00 
*BACAU                         22 € / sens/ pers. Parcare stadion                  01.30 

 

 

Transferurile CONTRA COST sunt GARANTATE pentru MINIM 4 persoane (reconfirmare cu 

2 - 3 zile înainte de plecare) şi sunt LIMITATE în funcţie de capacitatea maximă a mijlocului 

de transport utilizat (4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri). 

 Pentru mai puţin de 4 pers. /sens, turiştii pot accepta suportarea diferenţei de preţ 

sau li se restituie sumele achitate pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea în circuit, nu implică şi efectuarea transferului pentru retur, dacă 

nu este întrunit numărul minim de 4 pers. /sens.  

 Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de 

ora comunicată. 

 Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de 

telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a 

ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora 

exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 
 

Hoteluri confirmate : 

08.12-09.12.2022  BUDAPESTA – HOTEL IBIS STYLES BUDAPEST CITYWEST 3* 

09.12.-12.12.2022 PRAGA  -  HOTEL COMFORT PRAGUE CITY EAST  4* 

12.12-13.12.2022 BUDAPESTA   - HOTEL IBIS STYLES BUDAPEST CITYWEST 3* 

 

Nota : Programul de vizitare al Targurilor de Craciun va fi stabilit in functie de evolutia 

situatiei epidemiologice de la data efectuarii excursiei si de deciziile autoritatilor locale. 
 

 

 

 
 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 
 

 

B I N E  D E  Ş T I U T :   
  Autorităţile vamale îşi rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricărei persoane care nu 

prezintă suficientă încredere chiar dacă 

aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de 

turism nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru astfel de situaţii ce nu pot fi 

depistate anterior plecării. Turistul îşi 

asumă riscurile de a-i fi refuzată 

intrarea şi de aceea este obligat să 

informeze agenţia asupra oricărui 

incident petrecut vreodată în afara 

graniţelor României, precum şi asupra 

oricărei tangenţe pe care o are cu 

statele în care are loc desfăşurarea 

programului. 

 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). 

 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. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială din tarile 

tranzitate. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

din program se vizitează doar pe 

exterior. 

 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. 

 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. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 

 In functie de capacitatea grupului se 

poate folosi: autocar; miniautocar; 

minibus; 

 Pentru călătorie sunt necesare cartea 

de identitate sau  paşaportul valabile 6 

luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

 


