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Descriere CAPITALE IMPERIALE (6 zile), Toate Locatiile, Austria 

Ziua 1 

Bacau - Budapesta (880 km) Imbarcarea in autocar si deplasare spre capitala Ungariei, unde efectuam un scurt tur de 

oras: Parlamentul, Basilica Sf. Stefan, Podul cu Lanturi, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas. Aflat chiar pe malul drept 

al Dunarii, pe dealul Cetatii din Buda si in imediata apropiere a Bisericii Mathyas, Bastionul Pescarilor te atrage ca un 

magnet. De aici, poti vedea Palatul Parlamentului, in toata splendoarea sa, un alt obiectiv turistic al Budapestei pe care 

nu trebuie sa il ratezi. Bastionul Pescarilor are nu mai putin de sapte turnuri de dimensiuni diferite, legate unele de 

altele cu ajutorul unei terase accesibile turistilor, turnuri ce simbolizeaza corturile celor sapte triburi maghiare care s- 

au stabilit in Campia Panonica in secolul al IX-lea. Construit la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX- 

lea, pe fundatia vechilor ziduri ce protejau Cetatea, Bastionul Pescarilor a marcat aniversarea unui mileniu de la 

colonizarea Ungariei. Arhitectul maghiar Frigyes Schulek a imprimat acestuia stilurile arhitecturale neo-gotic si neo- 

romanic, rezultatul fiind unul spectaculos. Continuam explorarea Budapestei cu Piata si Bulevardul Andrassy (inscrise 

in Patrimoniul UNESCO). Piata este organizata in jurul esplanadei Monumentului Mileniului, construit pentru a celebra o 

mie de ani de la asezarea ungurilor in campia Panoniei. Optonal, cina traditionala la Crama Borkatakomba. Cazare in 

Budapesta. 

 
Ziua 2 

Budapesta - Bratislava - Praga (530 km) Excursia continua spre Bratislava, unde se viziteaza Biserica Incoronarii Mariei 

Terezia (Coroana Imperiului Austro-Ungar), Centrul Istoric, faleza Dunarii.Catedrala Sfantul Martin din Bratislava este 

cea mai veche catedrala din oras, fiind un adevarat simbol pentru acest oras. In locul unde este amplasata Catedrala 

Sfantul Martin se inalta odata o mica biserica romana. Constructia cladirii este veche de sute de ani, incepanad din 

secolul al XII-lea si continuand in secolul al XV-lea. Catedrala Sfantul Martin era folosita in trecut pentru incoronarile 

regale. Catedrala Sfantul Martin prezinta un turn imens, unde se gaseste o coroana regala ungara din secolul al XIX- 

lea. Zidurile catedralei au fost construite initial ca o fortificatie de aparare asupra cotropitorilor. Cladirea prezinta o 

poarta principala, unde se poate admira o pictura a Sfintei Treimi si un frumos basorelief in stil gotic. Turnul cu doua 

clopote al catedralei a fost distrus de un incendiu provocat de un traznet in anul 1833, dar a fost reconstruit de 

enoriasii bisericii. Credinciosi din toate colturile lumii vin sa contempleze Statuia lui Sfantul Martin, precum si catedrala 

care ii poarta numele. Dupa servivea pranzului, ne continuam traseul spre Praga. Cazare in Praga. 

 
Ziua 3 

Praga - vizitare Zi dedicata capitalei cehe, orasul turnurilor si a celei mai gustoase beri din lume. Mergem la Catedrala 

St . Vitus, un simbol al orasului, a carei constructie a durat circa 600 de ani, apoi in imediata apropiere Castelul Praga,  

cel mai mare castel din lume, inalt de 170 m. Ne plimbam pe extraordinarul Pod Carol cu ale sale statuiete, cel mai 



 

romantic loc din capitala. Traversam podul si ne indreptam in Piata Orasului Vechi cu Turnul cu Ceas, situat la Primarie. 

Ne pierdem printre stradutele imbinate in stilurile baroc, gotic, art nouveau si rococo, degustam din mancarurile 

traditionale, neaparat, alaturi de berea pragheza. Seara, timp liber la dispozitie, sau optional croaziera cu cina pe 

Valtava. Cazare in Praga. 

 
Ziua 4 

Praga - Dresda (optional) Timp liber la dispozitia turistilor sau, optional, excursie la Dresda ( Grup minim 30 platitori- 35 

euro/pers)- orasul lui August cel Puternic, cunoscut in istorie drept Regele Soare al Saxoniei. Orasul se mai numeste si 

Floren??a de pe Elba, iar la inceputul secolului al XVIII-lea, devine o metropola a artelor de rang european. Marturie 

stau somptuoasele edificii baroce: Cladirea Operei Semper, Cladirea Palatului Zwinger, Catedrala Catolica din Dresda 

(Katholische Hofkirche), Palatul Regal (Dresden Schloss), Biserica Maicii Domnului (Frauenkirche). Dresda este situat pe 

valea fluviului Elba, la doar 30 de kilometri de granita cu Cehia si 144 de km de Praga, si este inconjurat de unele 

dintre cele mai frumoase peisaje cu care se mandreste Germania. Dupa distrugerile semnificative pe care le-a suferit 

in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, la fel ca multe alte orase germane, dupa decenii de stagnare sub dominatie 

comunista, orasul a renascut acum din propria cenusa la fel ca celebra pasare Phoenix. Astazi se bucura de o viata 

culturala vibranta si multe dintre obiectivele turistice din Dresda au fost readuse la gloria pe care au avut-o odinioara, 

orasul recastigandu-si titlul de cutia cu bijuterii pe care l-a dobandit datorita colectiei sale impresionante de edificii 

ridicate in stil arhitectural baroc si rococo. Tur pietonal in centrul vechi, timp liber pentru pentru cumparaturi si masa. 

Cazare in Praga. 

 
Ziua 5 

Praga - Viena - Budapesta (590 km) Imbarcarea in autocar si ne deplasam spre Viena. Pasim in orasul muzicii, Viena, 

care ne incanta cu istoria sa bine conservata, o capitala care ne aduce aminte de clasicii Haydn, Beethoven, Mozart, 

imperiul dinastiei Strauss. Tur de oras panoramic si pietonal: Prater, Sediul ONU, Turnul Dunarii, Piaeea Maria Tereza, 

Ringstrasse, Muzeul de Arta, Primaria, Parlamentul, Universitatea, Burgtheatre, Palatul Hofburg (exterior). Fosta 

resedinta oficiala de iarna a Imparatilor Imperiului Roman, devenit resedinta Casei de Habsbourg pe vremea Imperiului 

Austriac, Palatul Hofburg este unul dintre cele mai vizitate obiective ale Vienei si resedinta presedintelui austriac. 

Pentru a-l vedea in forma in care se prezinta astazi, palatul a fost extins treptat incepand cu secolul al XIII-lea, tocmai 

de aceea arhitectura sa este una complexa. Oprire la Complexul Pandorf pentru shopping. Excursia continua spre 

Budapesta, iar seara, optional,va propunem croaziera si cina pe Dunare, cu ghidaj in limba romana. Cazare in 

Budapesta. 

 
Ziua 6 

Budapesta - Bacau (880 km) Dupa servirea micului dejun, ne intoarcem acasa, incarcati de cadouri pentru cei dragi si 

de amintiri frumoase. Sosire in cursul serii, in functie de trafic si formalitatile vamale. 

30 EURO reducere pentru plata integrala pana la 02.05.2023 

Pret: 329 EURO 

Supliment camera single: 110 EURO 

IMBARCARE DIN Bacau 

PRETUL INCLUDE 

- Transport cu autocar licentiat 

- 5 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri 3* 

- Ghid-insotitor din partea agentiei 

NU SUNT INCLUSE IN PRET 



 

- Taxe de intrare la obiectivele turistice si nici ghizii locali pentru acestea 

- Taxe hoteliere (se achita direct de turist la receptia hotelurilor) 

- Asigurare storno si medicala (recomandata) 

 
EXCURSII OPTIONALE 

- Dresda: 35 Euro 

- Cina traditionala la Borkatakomba: 40 Euro 

- Croaziera pe Dunare (Budapesta): 40 Euro  
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