4 Capitale
Belgrad – Bratislava – Viena - Budapesta
Plecare: 27.09.2018
4 zile, 3 nopti, autocar
Program


Ziua 1 CRAIOVA-DROBETA TURNU SEVERIN-Porțile de Fier-BELGRAD (370

km)
 Plecare dimineata din CRAIOVA catre Drobeta Turnu Severin. Traversarea
Dunării la Porțile de Fier în Serbia. Excursie prin Defileul Dunării (lacul de
acumulare, Cazanele Mari și Mici) spre Belgrad, unde începem turul de oraş cu
Parlamentul, Citadela Kalemegdan, Palatul Prinţesei Ljubice, Catedrala Sf.
Sava şi artera pietonală Knez Mihajlov. Cazare la Belgrad la Hotel Kasina 3*.
 Ziua 2 BELGRAD- BRATISLAVA-VIENA (650 km)
Mic dejun. Plecare spre Bratislava, capitala Slovaciei, unde parcurgem turul oraşului:
Centrul Vechi, Vechea Primărie, Catedrala Sf. Martin, Castelul Bratislava și Podul
SNP. Traseul continuă spre Viena. Seara sosire şi cazare la Viena. Program liber la
dispoziţia turiștilor pentru tur pietonal în centrul istoric. Cazare la Hotel Lenas Donau
3*.
 Ziua 3 VIENA- BUDAPESTA (250 km)
Mic dejun. Vizităm Palatul Schonbrunn şi grădinile acestuia, urmează apoi un tur
panoramic cu autocarul pentru a descoperi frumuseţea fostei capitale imperiale: Prater,
Sediul ONU, Turnul Dunării, Ringstrasse, Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Primăria,
Palatul Hofburg (exterior), Catedrala Sf. Ştefan, Opera. După amiază, plecare spre
Budapesta pentru un scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, Bazilica Sf. Ştefan,
Podul cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas. Opţional, la final de excursie
se poate organiza contra cost o croazieră pe Dunăre. Cazare la Budapesta la
Budapest Novum Hotel Golden Park 4*.
Ziua 4 BUDAPESTA- CRAIOVA (630 km)
După micul dejun, plecare spre CRAIOVA. Sosire seara, după ora 22:00, în funcţie de
trafic şi de formalităţile vamale.
Pret: 190 EURO / persoană
Grup 50 pers.
Pretul include:
1

 transport autocar climatizat, clasificat 2-4*
 3 cazari cu mic dejun in hoteluri de 3-4*
 ghid insotitor din partea agentiei, pe traseu

Nu sunt incluse in pret:


excursii opţionale: Croazieră pe Dunăre la Budapesta.



intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile de
ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.

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 vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării .

1

În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei
de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor.

2

Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se poate
modifica, asigurând vizitarea tuturor obiectivelor din program.

3

Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe
exterior

4

Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.

5

Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile
ghizilor locali.

2

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.

3

