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Weekend Praga Bratislava
Praga, Cehia

Descriere Weekend Praga - Bratislava 3*, Praga, Cehia
Tarif: 155 euro/persoana cazata in camera dubla/tripla
Transport autocar, plecare din Cluj-Napoca
Plecare in data de 04.06.2020

Program:
Ziua 1: 04.06.2020 (Joi seara): Plecare din CLUJ-NAPOCA aproximativ la ora 23:00, sosire in Praga in ziua
urmatoare, in data de 05.06.2020.

Ziua 2: 05.06.2020 (Vineri): Sosire in Praga in jurul amiezii. Vizitam Orasul Vechi, incepand cu Rudolfinumcladirea Filarmonicii, Monumentul Jan Hus, Biserica Tyn, Vechea Primarie cu Ceasul Astronomic - unde vom asista la
procesiunea celor 12 apostoli, plimbare pe celebra strada Celetna pana la Turnul Pulberariei si frumoasa cladire a Casei
Municipale.
Cazare la hotel Olympik Tristar 3* sau similar in Praga.

Ziua 3: 06.06.2020 (Sambata): Mic dejun. Dupa micul dejun, pornim spre zona Castelului Praga – cel mai
mare complex medieval din Europa si ne incepem turul cu Palatul Cernin, Manastirea Loreta, Palatul Schwarzenberg.
Ajungem apoi la cele mai importante atractii ale complexului Castelului - Palatul Regal cu garzile regale, curtile
palatului si impresionanta bijuterie a arhitecturii gotice - Catedrala Sf Vitus.
Dupa ce am vizitat Castelul, coboram pe celebra strada Nerudova si vedem cea mai impunatoare constructie baroca a
Pragai -Catedrala Sf.Nicolae si ajungem la Podul Carol. Timp liber. Dupa-masa, facem o scurta plimbare prin Orasul
Nou, unde vom vedea numeroasele palate si magazine aflate in Piata Wenceslass.
Optional, se poate vizita in interior Vechiul Palat Regal, Catedrala Sf Vitus, Biserica Sf Gheorghe si Straduta Aurarilor aproximativ 12 euro/persona.
Optional, croaziera pe Vltava - aprox 12 euro/pers (cca 45 de minute)
Seara cazare la acelasi hotel.
Ziua 4: 07.06.2020 (Duminica): Mic dejun. Ne luam ramas bun de la “Orasul de Aur” si ne indreptam spre
Bratislava unde vom face o scurta oprire. Se viziteaza Castelul Bratislava, apoi coboram spre Catedrala Sf Martin, de
unde urmam drumul Incoronarii pana in Centru Istoric, unde vom vedea Poarta Mihail, cea mai ingusta casa din lume,
Vechea Primarie, Palatul Arhiepiscopului si, nu in ultimul rand, haioasele statui pentru care este recunoscuta Bratislava.
Timp liber pentru masa, dupa care pornim spre casa.
Sosire in Romania in cursul noptii, in functie de trafic, formalitatile vamale si respectarea itinerariului
Ora si locul imbarcarii
23:00 – CLUJ-NAPOCA (Sala Sporturilor „Horia Demian”
01:45 (05.06.2020) -ORADEA (Gara Oradea)
Tarif: 155 euro/persoana cazata in camera dubla/tripla
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Tariful este exprimat in euro/persoana cazata in camera dubla/tripla
Supliment camera single : 30 euro/persoana
Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 20 euro/copil (reducerea se aplica
daca este cazat in camera cu 2 adulti).

Servicii incluse
Tariful Include :
Transport cu autocar clasificat internaţional de 3*
2 nopţi cazare cu mic dejun la hotel Olympik Tristar 3* sau similar in Praga
Ghid insotitor

Servicii neincluse
Tariful nu include :
Intrari la obiectivele turistice mentionate din program (Optional)
Asigurarea medicală si storno - Nu este obligatorie, doar recomandata!
Cheltuieli personale

Informatii utile
INFORMATII PRECONTRACTUALE

CONDITII DE INSCRIERE
-

Avans 30% avans, iar restul cu pana la 30 de zile calendaristice inainte de plecare.

-

In cazul persoanelor care se inscriu singure si solicita partaj, agentia face demersuri in aces sens, insa nu este
obligata sa gaseasca partaj. In cazul in care nu se gaseste cu pana la 15 zile inainte de plecare

-

turistul poate alege sa se retraga fara nicio penalizare sau sa plateasca suplimentul pentru camera single.
Reducerea pentru copil se acorda doar daca acesta este cazat in camera cu 2 adulti.

PENALIZARI IN CAZ DE ANULARE

-

0% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de
data plecarii.

-

50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 – 30 de zile calendaristice inainte
de data plecarii.
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-

100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai putin de 16 zile calendaristice inainte de
data plecarii.

-

100% pentru renunțarea în cazul pachetelor de tip First Booking și Early Booking indiferent
de data la care se solicită renunțarea. Se acceptă doar schimbare de nume.

CONDITII DE FORMARE A GRUPULUI
Tariful a fost calculat pentru un grup de minim 35 de persoane, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva
dreptul de a schimba mijlocul de transport sau hotelurile, cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Agentia
organizatoare poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de a instiinta turistul
cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

CONDITII DE CALATORIE/DOCUMENTE NECESARE
Documentele necesare pentru inscrierea in acest circuit sunt : pasaport sau carte de identitate valabila cel putin 3 luni
de la data intoarcerii in tara.
Copiii minori (sub 18 ani) pot iesi din tara daca: a) sunt insotiti de ambii parinti, b) sunt insotiti de un singur parinte
care are acordul notarial sau certificatul de deces al ceilulalt c)sunt insotiti de o persoana (alta decat patintii) care are
asupra sa cazier judiciar si declaratiile notariale ale celor doi parinti. Agentia nu isi asigura responsabilitatea in cazul in
care calatorii nu detin actele necesare pentru trecerea frontierei.
Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro

CONDITII DE TRANSPORT
Transportul se va asigura cu autocare corespunzatoare, care vor oferi confortul conform normelor in vigoare (aer
conditionat, incalzire, statie audio-video, scaune rabatabile).
In functie de numarul de turisti inscrisi, transportul se va realiza cu autocare clasificate pentru transport international
cu capacitate de 49 sau 59 de locuri. In cazul in care grupul este mult mai restrans, transportul se poate realiza cu
microbuze de 22 de locuri, cu informarea prealabila a turistilor.
Locurile in autocare se aloca in ordinea inscrierilor.
Conducatorul de grup poate modifica programul pe parcurs, in situatia in care acest lucru este necesar din cauza unor
situatii neprevazute (blocaje in trafic, timpi de condus, timpi de asteptare mult prea lungi la punctele de trecere a
frontierei.
CONDITII DE CAZARE
a)Categoria unităților de cazare este cea specificată în program In cazul in care este necesar ca hotelul specificat sa fie
schimbat, se ofera un hotel cu conditii similar.
b) Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuită de oficialitățile locale. In consecinta, facilitățile comune și cele
ale camerelor sunt conforme cu standardele locale.
c) Cazarea se face, de obicei, dupa ora 14:00 in camera duble sau triple. Camerele duble pot avea paturi de tip
matrimonial, paturi twin (alaturate) sau 2 paturi separate. Camerele triple pot fi alcatuite dintr-un pat matrimonial si 2
paturi separate sau din 3 paturi separate. Alocarea acestora se face de catre personalul hotelului, agentia nu este
responsabila de acest lucru.
d) Persoanele care calatoresc singure, pot opta pentru camera single sau pentru partaj. In cazul in care opteaza pentru
camera single, trebuie sa achite suplimentul pentru camera single care este specificat in oferta. In cazul in care
opteaza pentru partaj, insa nu se gaseste partaj pana la finalizarea termenului de inscriere, calatorul trebuie sa achite
suplimentul pentru camera single.
e) Reducerea pentru copil este valabila numai daca acesta este cazat cu 2 adulti in camera.
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SERVICII DE GHIDAJ, VIZITE
Fiecare grup este insotit de catre un ghid vorbitor de limba romana, autorizat de catre Ministerul Turismului, insa,
conform legislatiei internationale, acesta nu poate efectua ghidajul la muzee sau alte obiective turistice.
CONDUITA CALATORULUI
a)Agentia nu tolereaza nicio forma de comportament agresiv manifestata de calator pe durata calatoriei, cu atat mai
putin daca faptele sau limbajul afecteaza siguranta conducatorilor auto, a ghidului sau a bunei desfasurari a
programului.In acest caz si in functie de gravitate, agentia poate apela politia locala sau poate exclude calatorul din
program pe baza unui process verbal, acesta nemaiavand posibilitatea de a solicita restituirea sumelor.
b) Calatorul este responsabil pentru starea sa fizica si mentala si isi asuma inca de la inscriere faptul ca este constient
ca majoritatea programelor includ transportul cu autocarul pe distante lungi si pe timp de noapte, deplasari pe jos,
sosire tarzie la hoteluri, acestea putand fi solicitante
ASIGURARI

Călătorii sunt asigurați pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate
de către ei în cazul insolvabilității sau falimentul AGENȚIEI ORGANIZATOARE la Societatea de
Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group, adresă: Strada Aleea Alexandru, nr.51, sector 1,
București, telefon (+40) 21 4057425, Poliță Seria I, Nr. 52286, emisă la data de 20.01.2020 și
valabilă până la 21.01.2021.
Pachetele din prezenta ofertă nu includ asigurările medicale de călătorie sau asigurare storno. Nu sunt obligatorii dar
recomandăm încheierea lor în agențiile de turism sau la orice companie de asigurări.
Agentia va transmite calatorilor informatiile de plecare cu minim 2 zile inainte de plecare, pe suport
durabil : e-mail sau sms.
Agentia isi rezerva dreptul de a modifica continutul acestui program in cazul in care acest lucru este
necesar!

ti).

Tipuri servicii
Individual
Circuit
Autocar
Cazare

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac

Tematica
Familie
Targ de Craciun
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