
 

REVELION la VIENA 

Program economic     165 Euro  

4 zile:     Viena, Bratislava, Estergom, Visegrad, Szentendre, Budapesta 

 

50% REDUCERE– Croaziera fara cina pe Dunare (Optional 7 euro)  
 
 

30.12 - Ziua 1. BUCURESTI- BUDAPESTA (895 km)  
Ora 6:00 Plecare din Bucuresti din parcarea de la Piata Victoriei, pe ruta (vezi tabelul de mai jos). Sosire si cazare la Budapesta  

Ziua 2. BUDAPESTA- VIENA- MOSONMAGYAROVAR (335 km) 
Mic dejun. Plecare spre Viena unde intr-un tur panoramic cu autocarul descoperim frumuseţea fostei capitale imperiale: Prater, Sediul ONU, 

Turnul Dunarii, Ringstrasse, Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg (exterior), Opera. Dupa-amiaza porgram liber la 

dispozitia turistilor pentru tur pietonal in centrul istoric spre Monumentul Ciumei si Domul Sf. Stefan. Seara ne pregatim pentru sarbatorirea 

intrarii in noul an. OPTIONAL cina festiva de Revelion (105 €) – LA MULTI ANI 2014 !!! Turistii care nu solicita Cina Festiva, pot 

ciocni o cupa de sampanie la petrecerea de revelion in aer liber, din centrul orasului. La ora 1, deplasare pentru cazare in zona Bratislava- 

Mosonmagyarovar.  

Ziua 3. BRATISLAVA- ESTERGOM, VISEGRAD, SZENTENDRE - BUDAPESTA   (250 km) 

Mic dejun. Dupa un somn odihnitor, incepem un scurt tur al centrului istoric in Bratislava. Urmeaza excursia optionala pe Valea Dunarii, cu 

superbele orasele amplasate intr-un cadru natural unic: Esztergom (Catedrala incoronarii regilor Ungariei), Visegrad (Castelul lui Matei 

Corvin) si Szentendre. Seara sosire la Budapesta. Opţional, la final de excursie se poate organiza contra cost o croazieră pe Dunăre (14 € 

fără cină + optional 15 € supliment pt. cina), având inclus şi un scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, Basilica Sf. Ştefan, Podul cu 

Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica Sf. Matiaş. Cazare în Budapesta la hotel 3*. 

Ziua 4. BUDAPESTA- BUCURESTI (895 km) 

Mic dejun. Plecare spre  Bucuresti. Sosire seara, dupa ora 23.30, in functie de trafic si formalitatile vamale. 
 

 

DATE DE PLECARE 30.12 Supliment SINGLE COPII 6-12 ani 

Hotel 3*** 165 € 55 € 149 € 
 
 

PRETUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE IN PRET: 
  transport cu autocar modern, cu climatizare, clasificat 2- 4* 

  3 cazari cu mic dejun in hoteluri de 3* si 2* 

 ghid insotitor din partea agentiei pe traseu. 

 asigurarea medicala, intrarile la obiective si servicii de ghizi locali; 

 excursiile si vizitele optionale: Croaziera pe Dunare la Budapesta se 

organizeaza pentru un grup minim 30 turisti. 

 
In unele orase de pe traseu, autoritatile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de catre turisti la receptia 

hotelurilor. 
 

Autocarul va prelua turişti de la Budapesta pentru transfer din / spre oraşele prin care se tranzitează România. Obiectivele marcate cu 

caractere bold-italice se vor vizita doar pe exterior. Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acordă 

reduceri pentru cel de-al 3-lea adult în cameră. Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

Ordinea sau zilele in care se viziteaza obiectivele turistice poate fi modificata.                                                            Grup minim 35 pers. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Îmbarcări sau transferuri gratuite din Alba-Arad-Bacau-Braila-Braşov-Buzau-Câmpina-Constanta-Craiova-Cluj-Galati-Iasi-Oradea-Ploieşti-

Piteşti-Sebeş-Sf. Gheorghe-Sibiu-Slatina-Timişoara-Rm. Vâlcea. Transfer contra cost din celelalte oraşe ale ţării. 

 

Daca turistii se imbarca dintr-o alta localit. decat Bucuresti, acestia trebuie sa informeze cu minim 15 zile inainte de data plecarii agentia 
la care s-au inscris. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate. 
 

Transferurile GRATUITE SUNT GARANTATE pt. MINIM 4 persoane (reconfirmare cu 7 zile inainte de plecare) si sunt 
LIMITATE in functie de CAPACITATEA MAXIMA A MIJLOCULUI DE TRANSPORT UTILIZAT (8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri). 
Taxa de rezervare 5 euro / pers. / sens pentru orasele marcate cu fond galben din tabelul urmator: 
 

Punctele de îmbarcare GRATUITA (autocar sau microbus) sunt structurate mai jos: 
 
BUCUREŞTI - Parcare Piaţa Victoriei      - 05.45 
BUCUREŞTI  - Parcare Gara de Nord      - 06.15 
PLOIEŞTI  - Petrom METRO   - 07.00 
CÂMPINA  - Băneşti (“La avion”)    - 07.30 
BRAŞOV           - McDonald's Calea Bucureşti  - 09.00 
SIBIU  - Intrarea în parcarea OBI (pe centura)   - 11.30 
SEBEŞ  - Farmacia HELPNET           - 12.00  
DEVA   - McDonald's GARĂ                  - 14.00 
CLUJ   - Intrarea în parcarea centrului  

comercial POLUS MALL         - 14.00 
ORADEA  - Intrarea în parcarea SELGROS- 18.00 
TIMIŞOARA - Intrarea în parcarea REAL  

     Calea Aradului   - 15.00 
ARAD    - Gara Centrală                - 16.00 
 

IAŞI  - Palatul CULTURII  - 03.15 
BACĂU - McDonald's Stadion  - 05.15 
Sf.Gheorghe  - Petrom V- ieşire spre Braşov - 08.00 
BRĂILA   - Intrarea în parcarea centrului  
          comercial CARREFOUR  - 04.30 
GALAŢI    - Intrarea în parcarea centrului  
           comercial REAL              - 04.00 
BUZĂU      - Parcarea PETROM de la  

  podul Mărăcineni   - 06.00 
CONSTANŢA  - Gara Centrală      - 03.30 
CRAIOVA  - McDonald's Calea Bucureşti  - 07.30 
SLATINA  - Parcare Hotel Parc     - 08.00 
PITEŞTI    - McDonald's Gară            - 09.00 
RM. VÂLCEA  - Benzinăria Dacos              - 10.00 
 

Turistii cu domiciliul in Baia Mare, Satu Mare si Oradea, pot solicita imbarcare- debarcare la BUDAPESTA (fara 
cazari si mic dejun in prima si ultima zi) si obtin o REDUCERE de 75 euro (necumulabila) din pretul de catalog: 
 

ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE se vor confirma la cerere, în funcţie de posibilităţile de încadrare în 
graficul orar, transferuri contra cost şi din alte oraşe ale ţării, cu autovehicule moderne de 4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 
49 de locuri, toate cu loc de bagaje corespunzător şi şoferi experimentaţi şi amabili.  

 
Punctele de îmbarcare CONTRA COST (autocar sau microbus) pentru restul oraşelor din ţară: 
 
SLOBOZIA - PETROM intrare dinspre Drajna                                 
CALARASI - Gara Centrală    

SUCEAVA - Intrarea în parcarea METRO 
BOTOSANI - Intrarea în parcarea ALTEX 

TULCEA - Intrarea în parcarea KAUFLAND 
TÎRGOVIŞTE - Benzinăria Agip Pavcom   
P. NEAMŢ - Parcare hotel CEAHLĂU           
TÎRGU MURES - Intrarea în parcarea Promenada Mall   
TÎRGU JIU - Benzinăria PETROM Castelul de Apă 
VASLUI - Parcare hotel Racova 

BARLAD - Benzinăria MOL 
FOCŞANI    - Parcarea Stadion Unirea  
BISTRITA  - Intrarea în parcarea KAUFLAND 
BAIA MARE  - McDonald's magazin Maramures 
SATU MARE  - Parcarea Catedrala Catolica 
DROBETA  - ROMPETROL- ieşire spre Craiova 

 
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 va informa 
privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră).  

ATENŢIE !! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


