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Program 
 

 Ziua 1. 30.12.2022 București – Praga 
Prezentare în Aeroportul București Otopeni  pentru zbor spre Praga. 

După aterizare, îmbărcare în microbuzul de transfer  pentru deplasare la hotel. 

Cazare la hotel  de 4*. Program liber la dispoziția turiștilor. Seara întâlnire cu 

grupul sosit cu autocarul din Romania. 
 

 

 Ziua 2. 31.12.2022 Revelion boem 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. 

Ne intoarcem la hotelul nostru pentru a ne pregati pentru peterecerea de 

Revelion organizata de gazdele noastre! La multi ani 2023! 

 

 Ziua 3.  01.01.2023  Prima zi a anului la Praga  

 Mic dejun. După ce am vizitat principalele atracții din Praga, ne-a mai 

rămas o zi întreagă în care să ne bucurăm în voie de o plimbare și să descoperim 

locuri noi și fascinante ce se ascund într-unul dintre cele mai fermecătoare orașe 

ale Europei. 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 4.  02.01.2023  PRAGA - Dresda – Karlvy Vary - Praga 

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

explora individual orașul Praga  sau vă propunem excursia opţională la Dresda, 

orașul supranumit și “Florenţa de pe Elba”, ce impresionează prin palatele, 

catedralele, podurile și muzeele sale. Dresda, inima culturală a Saxoniei, un oraș 

care a reușit să renască din ruine după devastatoarele bombardamente din 

Revelion boem la Praga 
.  

Praga, supranumită şi “Oraşul turlelor” îmbracă haine și lumini de sărbătoare.  
Praga – Dresda – Karlovy Vary 

 

 

Experiențe culturale 

Informatii precontractuale:  

De la 779 € 754 € 
(Reducere First Minute - in limita 
locurilor disponibile) 
 

5 zile - Avion 
  

DATE DE PLECARE 2022: 

30.12 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E :  
• Bilet de avion Bucuresti – Praga si retur; 
• Programul este de tip City Break (Atentie, 

locurile sunt limitate) cu date fixe de 
plecare sincronizate cu programele de 
autocar al caror ghid va insoti si turistii 
sositi la Praga cu avionul. Pentru acest 
program nu se aloca numere de ordine in 
autocar. 

• Transfer aeroport – hotel - aeroport 
• 4 nopti la hotel de 4*  in Praga 
• 4 mic dejun; 
• Cina festiva de Revelion organizata la Hotel 

Comfort Prague City East 4* din Praga  in 
valoare de 120 €/pers 

• Insotitor din partea agentiei din ziua a 2-a 
pana in ziua a 4-a inclusiv, in rest asistenta 
turistica. 

 

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

• 1. Croaziera Vltava (fara masa) -15 €/ pers.   
• 2. Croaziera Vltava (cu masa) - 30 € /pers. 
• 3. Excursie Dresda si Karlvy Vary -40 €/pers. 
• NOU! 10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiior opţionale 
 

 

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

• Supliment de single - 165 € 
• Reducere copil 6-12 ani - 35 €, pentru 

cazare în cameră dublă cu 2 adulți. 
• Reducere al treilea adult în cameră  - 25 €. 
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1945, în al II-lea Razboi Mondial. De altfel multe dintre clădirile emblematice ale 

Dresdei au fost reconstruite după schițe și picturi și redeschise abia în anii ’70-

80. Mergem în Theaterplatz unde ne întâlnim cu unul din aceste monumente 

restaurate. Casa Operei Semper gazduiește astăzi una dintre cele mai renumite 

orchestre din lume, Orchestra de Stat din Dresda. În periplul nostru, încercăm să 

acoperim cât mai multe obiective. Complexul muzeal Zwinger în stil baroc, cu 

mai multe galerii și pavilioane de expoziție. Rezidenzschloss, palatul regal 

neorenascentist cu al său turn de 100 m, Hausmannsturm, superbele terase și 

grădini Bruhlsche Terasse, loc de promenada pentru localnici. Pentru a completa 

călătoria cu o experiență inedită, ne indreptăm  spre Karlovy Vary, una dintre 

cele mai celebre și fermecătoare stațiuni balneare ale Cehiei, un orășel frumos 

din vestul Boemiei, al cărui peisaj îmbină străduțele întortocheate, clădirile 

colorate în stilul caracteristic Boemiei și priveliștea dealurilor împădurite ce 

înconjoară frumosul oraș, ținându-l parcă ascuns. Ne vom plimba pe aleea 

colonadelor, catre luxosul hotel Pupp, fara a “neglija” numeroasele magazine de 

suveniruri intalnite in cale. Intoarcere la Praga pentru cazare la acelasi hotel.   

 

 Ziua 5.  03.01.2023.  Praga - București  

 Mic dejun. Lasăm în urmă orașul turlelor și ne îmbarcăm  in microbuzul de 

transfer  spre aeroport pentru zborul spre ţară. 

 
 

Hoteluri confirmate : 

29.12.2022-02.01.2023 PRAGA  -  HOTEL COMFORT PRAGUE CITY EAST  4* 

 

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. 
 

 

Orar de zbor  -TAROM 
30.12.2022  RO 225  Bucuresti (Otopeni)  11: 05 Praga                            12:00 
03.01.2023  RO 226  Praga               12:45  Bucuresti ( Otopeni)  15:35 
 

 

 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 
Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour 

. 
 
 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 
 

 

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). 
 
 

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. 

 
 
 

Grup minim 20 pers 

 
 

 

 

 

 

 
 


