PIETE DE CRACIUN CRACOVIA SI BUDAPESTA
( 27 NOV. - 01 DEC. 2021 )

TARIF STANDARD
229 Euro/pers*

EARLY BOOKING

219 EUR

Plecare din Bistriţa sambata, in data de 27.11.2021 pe ruta Cluj Napoca – Oradea – Bors –
Kosice – Presov – Poprad - Cracovia.

Cracovia – Kazimiers – Auschwitz – Wieliczka - Zakopane - Budapesta
Ziua 1. (Cluj-Cracovia~620 km). Plecare din Cluj dimineata la orele 04:00. Traversam nordul
Ungariei si Slovaciei pe traseul Kosice-Presov-Poprad. Sosire la Cracovia, vechea capitala a
Poloniei, actualmente capitala culturala a tarii. Timp liber in Cracovia, pentru a savura atmosfera
magica de la Targul de Craciun. Cazare. Cina, optional.
Ziua 2. Dupa micul dejun pornim catre centrul istoric al Cracoviei, si incepem vizita cu Castelul
si Catedrala Wawel, urmeaza Piata Mare (Rynek Glowny), Biserica Sf. Maria, Sukkienice-hala
de postavuri, monumentul Adam Mikiewicz, fortificatiile medievale - Barbacanul, Poarta Florian,
etc. iar apoi optional, vizitam Cartierul Evreiesc Kazimiers, devenit celebru o data cu filmarile
facute de renumitul scenarist Steven Spielberg pentru filmul „Lista lui Schindler”. Timp liber in
centru, pentru pranz, shopping sau vizita la muzee. Seara intoarcere la cazare. Cina, optional.
Ziua 3. Dupa micul dejun ne indreptam spre Auschwitz (Oswiecim) si Birkenau, locul celor mai
mari lagare naziste si marturii ale holocaustului, din cel de-al 2-lea razboi mondial, incluse in
Patrimoniul UNESCO. Muzeele aduc aminte de atrocitatile care s-au petrecut aici, unde mai
mult de 1 milion de evrei si romi au fost exterminati.(70 km).
Intrarea si vizitarea cu ghid local de turism, in limba engelza (care va fi tradus in l.romana)
se plateste anticiapat si este necesara rezervare!
La intoarcere spre Cracovia vom face o oprire la salina Wieliczka cunoscuta ca fiind una dintre
cele mai vechi mine de sare din Europa, de peste 700 de ani si inclusa in patrimoniul UNESCO.
* tariful cu Early Booking este valabil pana in 31.10.2021
** tarif standard 229 Euro/ pers in camera dubla

Sunt impresionante salile decorate exclusiv cu sculpturi din sare, multe din ele fiind realizate de
mineri, cea mai reprezentativa fiind Cina cea de taina. (80 km)
Ziua 4. Dupa micul dejun, ne indreptam spre Zakopane, cea mai importanta statiune montana
din Polonia, centru cultural al Goralilor. Plimbare si timp liber pe strada Krupowki, cumparaturi in
Piata artizanala, aproximativ 2 ore. Continuam spre Budapesta. Cazare si optional cina.(350 km)
Ziua 5. Vizitam Budapesta intr-un tur panoramic cu autocarul: Cetatea Buda, Bastionul
Pescarilor, Biserica Matei Corvin, Parlamentul, Podul cu Lanturi, Insula Margareta, Muntele
Gellert, B-dul Andrassy supranumit Champs Elysees-ul Budapestei, Biserica Sf. Stefan, Piata
Milenium, Muzeul si Galeria de Arta Optional si daca tot grupul doreste se poate organiza un
tur ghidat in Cladirea Parlamentului pentru a admira Sfanta Coroana a Natiunii Maghiare si apoi
o croaziera pe Dunare cu servirea pranzului pe vapor.
Dupa croaziera vom participa la Targul de Craciun, approx. 3 ore. Pornire spre casa. Sosire in
tara seara tarziu.(450 km).
Data de plecare

Tarif standard in camera dubla
(avans 30%)

Tarif Early Booking
>31.10.2021 (avans 50%)

27.11.2021

229 EUR

219 EUR

Reducere copil<12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 10 euro

Supliment camera single: 60 euro

Tarifele au fost calculate la grup de minim 40 turisti. Suplimentul pentru transport pentru
grup 30-39 persoane, 10 euro, se va achita doar in caz de nevoie, la finalizarea grupului,
in saptamana plecarii.
Tariful include:
- transport cu autocar modern, climatizat, de 3*, taxe de parcari si autostrazi;
- 3 nopti cazare cu mic dejun bufet la hotel 3*, in zona Cracovia;
- 1 noapte in Budapesta la hotel de 3*
- ghid turism din partea agentiei..
Tariful nu include:
- cina optionala: 12 euro/persoana/seara, (valabil la un numar minim de 20 persoane);
- tur ghidat in interiorul Parlamentului – 10 Eur/pers.
- croaziera pe Dunare cu pranzul inclus – 30 Eur/pers
- Vizita ghidata in mina de sare de la Wieliczka – 21 Euro
- Vizita ghidata la lagarul de la Auschwitz – Birkenau – 10 Eur
Agentia îsi rezerva dreptul de a modifica ordinea sau continutul programelor în cazul în
care acest lucru este absolut necesar.

* tariful cu Early Booking este valabil pana in 31.10.2021
** tarif standard 229 Euro/ pers in camera dubla

CONDITII DE CALATORIE:
-

Carte de Identitate sau pasaport
test PCR negativ efectuat cu max. 72h inainte de plecare
dovada trecerii prin boala (maxim.180 zile)
vaccin anti-COVID (ambele doze).

Note:










Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programului în cazul în care
acest lucru este absolut necesar.
Excursiile opţionale la Auschwitz si Wieliczka trebuie confirmate de către turişti la
momentul înscrierii.
Pentru explicaţiile de la obiectivele turistice, grupul va putea apela contra cost la serviciile
ghizilor locali (acolo unde este cazul)
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 va informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii
în oraşul dumneavoastră).
Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca. 15- 30 min. înainte de ora
comunicată.
In cazul in care nu se intruneste grupul minim de 20 de persoane, transportul se efectueaza
cu microbuz de ultima generatie, cu urmatoarele dotari: climatronic, sistem de incalzire
independent, scaune rabatabile, telefon, radio.
Locurile din autocar se aloca turistilor in ordinea inscrierii acestora si nu se acorda locuri
preferentiala decat in cazuri medicale speciale.

* tariful cu Early Booking este valabil pana in 31.10.2021
** tarif standard 229 Euro/ pers in camera dubla

