
 

 
 

 
ALTE  INFORMAȚII  UTILE: 
 
Servicii incluse:  
 transport cu autocar modern, clasificat conform standardelor internaționale; 
 7 nopți cazare cu mic dejun; 

- 1 noapte în Gyor, Hotel Raba 3* 
- 1 noapte în Praga, Hotel 3* 
- 2 nopți în Berlin, Hotel Ramada Alexanderplatz 4* 
- 2 nopți în Viena, Hotel Ibis Mariahilf 3* 
- 1 noapte în Budapesta, Hotel AQUAWORLD RESORT Budapesta 4* (+cina) 

 tur de oraș cu ghid local în Praga, Berlin, Viena; 
 însoțitor de grup.  
 
 
Tariful nu include:  
 Intrările la obiectivele turistice; 
 Asigurare medicală (se poate încheia și la sediul agenției, ~ 38 lei; 
 Cină cu specific ceh, ~ 3 Euro/persoană; 
 Vizită la Palatul Schonbrunn sau Hoffburg, ~ 15 Euro/persoană. 

 
 
Termen limită pentru înscriere:  01 noiembrie 2016 

Preț: 449 EURO + 399 Lei/ persoană (loc în cameră cu două paturi) 
Prețul este valabil pentru minim 35 de turiști. Pentru un număr mai mic de turiști, prețul se va 
majora, după cum urmează: 

- între 30 și 35 de turiști: + 20 EURO 
- între 25 și 30 de turiști: + 45 EURO 

Pentru camera single se va plăti un supliment de 195 Euro. 
 
Condiții de plată: 
 contravaloarea pachetului se va achita până la data de 15 noiembrie 2016.  

 
IMPORTANT! Vă reamintim că încheierea unei Asigurări STORNO de călătorie poate acoperi 
pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate. Vă 
recomandăm să uzați de acest mijloc de protecție financiară care acopera cele mai frecvente 
evenimente ce cauzează anularea călătoriei. 
 
Observații:  
În derularea excursiei pot apărea situații de forță majoră având consecințe asupra programului 
turistic (întârzieri, schimbări de program datorate condițiilor meteo, grevelor, etc). În aceste 
cazuri, agenția noastră nu poate fi făcută răspunzătoare pentru cele mai sus menționate. 



 

 
 

- Agenția noastră nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor 
personale (indiferent de cauză). 

- Distribuirea camerelor la hotel se face la recepție și orice problemă legată de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolvă de către client direct, asistat de către reprezentantul agenției. 

- În cazul în care turistul întârzie la programul stabilit nu poate avea nici o pretenție privind 
rambursarea eventualelor despăgubiri. 

- Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective.  
- Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită de oficialitățile de resort din țara 

respectivă. 
- Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte 

la graniță acordul parental al ambilor părinți sau al celui care nu-l însoțește (după caz), obținut la 
notariat; dacă persoana care îl însoțește nu este unul dintre părinți – este nevoie și de cazier 
judiciar. (detalii pe www.politiadefrontiera.ro)  

 
 
 

 

http://www.politiadefrontiera.ro/

