Excursie la Praga si Bratislava:
23 - 26 Aprilie 2015

Vom petrece 4 zile pline in care efectiv ne vom afla in Praga
Plecare

Ziua 1Sosim in Praga in jurul orei 10.00, autocarul ne

Preț

va lasa in jurul zonei Stare Mesto.Vom
vizita:Catedrala Sf Nicolae,Catedrala Tyn,Primaria in
exterior si ceasul Astronomic. Vom vizita Cartierul
Evreiesc (Josefov). Ne continuam drumul pe langa
Filarmonica ( Rudolfinum), spre baza celebrului pod
Karol.Vizitam podul Karol in detaliu si vom admira
grupurile statuare.. Dupa aceste obiective vom merge
la hotel unde ne vom caza. Optional se poate lua cina.

145 Euro de pers.

Ziua 2, Dupa ce vom lua micul dejun, ne vom indrepta

Avans la înscriere

spre complexul muzeal Hradcany. Acesta
include:Catedrala Sf Vitus,Palatul cel vechi, Biserica
Sf Gheorghe,Ulita de Aur, casa lui Kafka.Vom
cobori pe strada Nerudova(cu multe magazine de
suveniruri) spre cartierul Mala Strana unde vom
vizita celebra biserica Sf Nicolae. Optional se poate
merge in croaziera pe Valtava(10 Eur). De pe vas se
poate vedea Praga de pe apa De asemenea vom
admira cladirile deosebit de frumoase unde se afla
ambasada Romaniei si Italiei.

in 22 la ora 22 din
Timisoara AMG
Perioada
4 zile / 3 nopti

100 Euro
Acte necesare
carte de identitate
valabila sau pasaport
Prețul include
►Transport cu autocar
climatizat la obiectivele
menționate în program.
►Cazare 3 nopti hotel
la 3*+mic dejun bufet
suedez
►Asistenta turistica
►Ghid local 2 zile
Prețul nu include
►Taxe intrare la
obiectivele turistice
Croaziera pe Valtava10 Euro
Excursie Karlovy Vary20 Euro
►Asigurare medicală
►Masa
Iinformații:

Tel: 0724 426 205
Tel:0745 844 396
Plecare garantata din ,
Timisoara.

Praga centru

Praga podul Carol

Ziua 3, Dupa micul dejun ne indreptam spre Karlovy

Vary. Dacă Beethoven, Paganini, Franz Joseph I,
Mozart, Goethe, Schiller, Karl Marx, Freud şi mulţi
alţi artişti, oameni de cultură, savanţi şi aristocraţi
celebri se bucurau de privilegiile staţiunii balneare în
secolele trecute, în zilele noastre renăscutul oraş se
laudă cu prezenţa unor staruri ca Robert De Niro,
Jude Law, Antonio Banderas etc. Bogaţii Europei
încă vin în Karlovy Vary pentru apa binefăcătoare.
Vom vizita pavilioanele cu coloane din centrul istoric
al oraşului si bineinteles 'Colonada Izvorului
Fierbinte',unde un gheizer împinge coloana subţire de
apă până la 12 m înălţime.. La intoarcere trecem pe la
celebra fabrica de bere Krusovice unde ne putem
aproviziona cu bere proaspata.
Ziua 4 Dupa ce vom lua micul dejun si vom preda
camerele ,vom merge spre piata Wenceslas sau intro destinatie surpriza. Afla doar cei care vin cu noi!
Plecare din Praga in jurul orei 12.30 pentru a
vizita Bratislava. Aici vom vizita Castelul ce oferă o
excelentă panoramă a Bratislavei, a Austriei, Si
atunci
când
vremea
este
favorabilă,
a Vienei Si Ungariei. Vom vizita Biserica Sf Martin –
biserica incoronarilor si podul “New Bridge”,
construit intr-un stil retro-futuristic iesit ca dintr-un
episod al Star Trek .

Praga cetatea Hradcany

Vedere din Karlovy Vary

Praga Ceasul Astronomic

