
 

 

 

 

Budapesta, Viena și Bratislava 

12 – 15 noiembrie 2020, 3 nopți/ 4 zile 

                  
 

 

Ziua 1 – Joi, 12 noiembrie | Iași - Budapesta  

Întâlnire miercuri seară spre joi la ora 21:45 în fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 

22:00. Traseul pe care îl vom parcuge este Iaşi - Budapesta unde vom ajunge în jurul orei 15:00, cazare la hotel. După 
check in, tur panoramic în Budapesta unde vom putea admira Citadela, Opera, Piața Eroilor, Parlamentul, Palatul 

Regal, Catedrala Regală. Cazare la hotel Expo Congress 4* sau similar.   

 

Ziua 2 – Vineri, 13 noiembrie | Budapesta – Viena - Bratislava  
Mic dejun. Excursia continuă către Viena. Facem un tur panoramic către Parlament și Teatrul Curții Imperiale 

(Burgtheater). Ajungem în Michaelerplatz unde vom vizita Palatul Imperial Hofburg. Continuăm să admirăm 

Biblioteca Naţională și Criptele Imperiale, Cimitirul Habsburgilor, unde este înmormântată și împărăteasa Sisi. Timp 
liber în Viena. Seara ajungem în Bratislava. Cazare la hotel Ibis Centrum 3* sau similar. 

 

Ziua 3 – Sâmbătă, 14 noiembrie | Bratislava - Oradea 

Mic dejun. Excursia continuă către Bratislava unde vom admira Biserica Albastră, o biserică catolică maghiară 
secesionistă, Sinagoga și Palatul Prezidențial. Ne îndreptăm spre centrul vechi unde vom fotografia turnul Michal’s. 

Tot în centrul istoric vom putea admira vechea primărie, fântâna lui Maximilian și Catedrala Sf. Martin. Continuăm 

itinerariul cu vizitarea Castelului Bratislava. Traversăm podul peste Dunăre admirând turnul UFO, turnul de obervare. 
Ne continuăm călătoria către Oradea. Cazare la hotel Impero 3* sau similar. 

 

Ziua 4 – Duminică, 15 noiembrie | Oradea – Iași  

Mic dejun. Plecăm către casă, obosiți poate, dar ce mai contează acest aspect când ne-am umplut sufletul de atâta 

frumos. Sosire seara, în funcție de trafic. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarife: 

Adult în cameră dublă 249 euro 

Adult în cameră single 310 euro 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar 210 euro 

 

Tariful include: 
- 3 nopți de cazare la hoteluri de 3* și 4* cu mic dejun  

- Transport autocar 

- Ghizi locali 

- Însoțitor de grup 
 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 
- Taxele de oraș  

 

Acte Necesare 

Carte de identitate sau pașaport valabil 

Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți 

Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal 

 

Informații suplimentare: 
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 

Condiții de plată:  

- 80 euro la înscriere 
- Restul de plată până pe 30.10.2020 

 

 

 


