
 

 

 

Crăciun la Praga 

 22 – 27 decembrie 2021, 5 nopți/ 6 zile 

 

                  

 
 

Ziua 1 – Marți, 21 decembrie | Iasi - Budapesta  
Întâlnire la ora 21:30 în fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 22:00 pe traseul Iași – Pașcani 

– Gura Humorului – Vatra Dornei – Budapesta.  
 
Ziua 2 – Miercuri, 22 decembrie | Budapesta  
Ajungem în Budapesta în jurul prânzului.și vom începe turul orașului cu principalele atracții: Piața Eroilor, Bazilica Sf. 
Ștefan, Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul Pescarilor. Continuăm către Dealul Gellert, locul în care este situată 

Citadella Budapestei. Dealul Gellert, cu o înalțime de 140 de metri se înalță deasupra Dunării în Buda, și-a primit numele 
după cel al episcopului Gellert care a venit în Ungaria din Italia la cererea Regelui Sfântul Ștefan, spre a-i creștina pe 
unguri. Cazare la hotel Expo Congress 4* sau similar. 
 
Ziua 3 – Joi, 23 decembrie | Budapesta - Viena  
Mic dejun. Ne indreptam catre capitala Austriei, Viena. Tur de oraș panoramic unde vom admira monumentele 
emblematice ale orașului: Opera de Stat,  Primăria, Muzeul de Istorie a Artelor, Palatul Hofburg sau Domul Sf. Ștefan. 
După tur vom avea timp liber la una dintre cele mai cunoscute si mai vizitate Piețe de Crăciun din Europa, care se 
deschide în fiecare an în piața Primăriei din Viena. Vizitatorii regăsesc aici un amestec plăcut de culoare, muzică, lumină 
și diversitate culturală care învăluie atmosfera într-un cadru feeric. Cazare la hotel Life Vienna Airport 3* sau similar.     
 
Ziua 4 – Vineri, 24 decembrie | Viena - Praga 
Mic dejun. Părăsim orașul Viena și ne îndreptăm către Praga. Mic dejun. Începem vizitarea orașului Praga, un oraș plin de 

comori culturale, istorice și artistice. Începem cu un tur panoramic unde admirăm Opera, Muzeul Național, Teatrul 

Național. Traversăm Podul lui Charles și ajungem în orașul vechi. Vizităm Biserica Sf. Nicolae, Castelul din Praga, 

Poarta lui Matthias, faimoasa catedrală Sf. Vit, Golden Line – strada de aur, Sinagoga Veche, Piața Veche și Ceasul 
Astronomic. Timp liber în Piața de Crăciun din Praga. Opțional, cina în seara de Crăciun. (Pret informativ: 50 euro) 
Cazare la hotel Duo 4* sau similar. 

 
Ziua 5 – Sâmbătă, 25 decembrie | Praga (opțional Dresda) 
Mic dejun. Timp liber pentru plimbare sau excursie opțională la Dresda, numită și Florența de pe Elba.  Se vor admira, în 
cadrul unui tur panoramic: Castelul Zwinger, Biserica Frauenkirche, Opera Semper, Palatul Regal vechi de peste 700 de 
ani și Catedrala în stil baroc, cea mai mare biserica din Saxonia. Cazare la hotel Duo 4* sau similar. 

 



 

 

Ziua 6 – Duminică, 26 decembrie | Praga - Budapesta  
Mic dejun. Timp liber pentru plimbare cu însoțitorul de grup prin centrul modern al orașului, piața Wenceslas. Ne 
îndreptăm către Budapesta. Seara, opțional, Budapesta by night, tur panoramic si  croazieră cu cină romantică pe 
Dunăre. Cazare la hotel Expo Congress 4* sau similar. 

 
Ziua 7 – Luni, 27 decembrie | Budapesta – Iasi 
Mic dejun. Plecăm dimineață spre casă, pe aceaași rută. Sosire seara, târziu, în funcție de formalitățile vamale și trafic.  
 

Tarife: 
Adult în cameră dublă 299 euro 
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar 299 euro 
Adult în cameră single 399 euro 
Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră  249 euro 

 

Tariful include: 
- 5 nopți de cazare la hoteluri de 3* și 4* cu mic dejun 
- Transport autocar 
- Însoțitor de grup 
 
Tariful nu include: 
- Intrările la obiectivele turistice 
- Taxele de oraș 
 
Ecursii optionale: 
Cina traditionala in seara de Craciun – 50 euro (pret informativ) 
Excursie la Dresda – 30 euro (minim 20 de participanti) 
 
Acte Necesare 
Carte de identitate sau pașaport valabil. 
Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți. 
Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal. 

 
Informații suplimentare: 
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.  

 

Conditii de plata: 

- 50 euro la inscriere 
- 100 euro pana la 15.11.2021 
- restul pana pe 10.12.2021 

Agentia Atlas Trip percepe o taxa de 10 Euro/camera pentru procesarea documentelor de rezervare.


