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Descriere Austria si Castelele Bavariei (8 zile), Toate Locatiile, Austria
Ziua 1
Bacau - Budapesta (880 km) Imbarcarea in autocar si deplasare spre capitala Ungariei, unde efectuam un scurt tur de
oras: Parlamentul, Basilica Sf. Stefan, Podul cu Lanturi, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas. Aflat chiar pe malul drept
al Dunarii, pe dealul Cetatii din Buda si in imediata apropiere a Bisericii Mathyas, Bastionul Pescarilor te atrage ca un
magnet. De aici, poti vedea Palatul Parlamentului, in toata splendoarea sa, un alt obiectiv turistic al Budapestei pe care
nu trebuie sa il ratezi.Bastionul Pescarilor are nu mai putin de sapte turnuri de dimensiuni diferite, legate unele de
altele cu ajutorul unei terase accesibile turistilor, turnuri ce simbolizeaza corturile celor sapte triburi maghiare care sau stabilit in Campia Panonica in secolul al IX-lea. Construit la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XXlea, pe fundatia vechilor ziduri ce protejau Cetatea, Bastionul Pescarilor a marcat aniversarea unui mileniu de la
colonizarea Ungariei. Arhitectul maghiar Frigyes Schulek a imprimat acestuia stilurile arhitecturale neo-gotic si neoromanic, rezultatul fiind unul spectaculos. Continuam explorarea Budapestei cu Piata si Bulevardul Andreessy (inscrise
in Patrimoniul UNESCO). Piata este organizata in jurul esplanadei Monumentului Mileniului, construit pentru a celebra o
mie de ani de la asezarea ungurilor in campia Panoniei. Optonal, cina traditionala la Crama Borkatakomba. Cazare in
Budapesta.
Ziua 2
Budapesta - Viena (280 km) Continuam cu urmatoarea capitala imperiala: Viena. Pe traseu vom opri pentru shopping la
renumitul Outlet de la Pandorf. Ajungem la Viena. Orasul muzicii ne incanta cu istoria sa bine conservata, o capitala
care ne aduce aminte de clasicii Haydn, Beethoven, Mozart, imperiul dinastiei Strauss. Incepem vizitarea Vienei cu
Palatul Schonbrunn. Resedinta de vara a familiei Imperiale, Palatul Schonbrunn, este considerat casa Imparatesei Maria
Tereza. Avand peste 1000 de incaperi, multe dintre acestea fiind insa inchise publicului, Palatul Schonbrunn este in
intregime o colectie de arta, pastrand intacte piese de mobilier unice, tablouri, tapiserii, candelabre sau colectii de
portelanuri folosite pentru servirea membrilor familiei imperiale. Gradinile superbe ale Palatului desfata simturile
tuturor celor care-i trec pragul, gazduind cea mai veche Gradina Zoologica din lume, cu o colectie impresionanta de
animale. Tur panoramic de oras, pe parcursul caruia veti putea admira frumusetea unica si echilibrul perfect al Ringului
Vienez: Urania, Ministerul de Razboi, Stadtpark cu a sa statuie aurita a lui Johann Strauss, Kursalon, Opera, Piata Maria
Tereza - strajuita de Muzeul de Istorie Naturala, Muzeul National de Arta si Museums Quartier, Hofburg, Primaria,
Teatrul National, dar si Universitatea din Viena. Traversand canalul Dunarii, veti putea vedea parcul de distractii Prater
cu a sa Roata Gigantica, Turnul Dunarii sau centrul comercial Donauzentrum. Turul continua pietonal in centrul istoric
pentru a admira Opera de stat, Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul National de Istorie, Fosta resedinta de iarna a
Imperiului Habsburgic, Catedrala Sf. Stefan si Palatul Hofburg, fosta resedinta a Imparatului Frantz Iosif si a
Imparatesei Sissi. Cazare in Viena.
Ziua 3
Viena - Salzburg - Munchen (450 km) Ne indreptam spre Salzburg, ghidati de defileul Dunarii. Primul popas va fi in
Krems, oras situat la confluenta Dunarii cu raul Krems. Varietatea culturala si istorica deosebita care incepe inca din
secolul X, fac din acest mic orasel o destinatie turistica foarte interesanta. Admiram defileul Wachau, format de
Dunare, care se intinde pe o suprafata de 40 de km intre orasele Krems si Melk. Ne pierdem apoi pe stradutele mici si
inguste din centrul orasului pentru a descoperi cateva repere locale: Biserica Piarista Sf. eeeetefan, Muzeul Weinstadt,
Galeriile de Arta. Ne indreptam spre Salzburg, orasul lui Mozart. Admiram aici Gradinile Mirabel, Domul, Casa lui Mozart
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si Orasul Vechi. Traversam superba zona montana Salzkammergut, cu creste semete reflectate in oglinda lacurilor
glaciare, dupa care facem un scurt popas in renumita statiune St. Gilgen. Dupa ce ne-am delectat cu frumusetile
locului ne imbarcam in autocar si ne indreptam spre Munchen, capitala Bavariei. Pornim prin inima orasului, vizitand
fermecatoarea Piata Marienplatz, unde se afla atat sediul vechi, cat si cel nou al Primariei, apoi vedem RathausGlockenspiel, o cladire fascinanta din secolul al XVI-lea. In Munchen se afla celebra galerie Neue Pinakothek, ce a fost
inaugurata in secolul al XIX-lea, fiind considerata prima galerie de arta contemporana din Europa. Seara, timp liber la
dispozitie pentru explorarea strazilor bavareze si degustare de bere. Cazare in Munchen.
Ziua 4
Munchen - Castelul Neuschwanstein - Innsbruck (250 km) Incepem vizitarea celebrelor castele ale Bavariei. Oprim mai
intai la Palatul Linderhof, din Ettal. Asezat la poalele Alpilor Bavarezi, acesta este cel mai mic dar si cel mai somptuos
palat al lui Ludovic II, singurul pe care a trait sa-l vada terminat. Inspirat din Versailles, palatul are camere decorate cu
pietre pretioase, o cascada interioara si o grota artificiala, iar dormitorul regal are un candelabru de 500 kg, tinand nu
mai putin de 108 lumanari. Continuam drumul pe granita si ajungem la Neuschwanstein, unul dintre cele mai frumoase
palate din Europa. Un simbol al stilului romantic, palatul ne aminteste de basmele copilariei. Ne retragem la Innsbruck,
capitala Tirolului, un minunat oras de la poalele Alpilor. Parcurgem un scurt tur pietonal in centrul istoric admirand
Palatul Hofburg, Goldenes Dachl, Arcul de Triumf si Partia de Sarituri cu schiurile Berigsel. Atractia principala a orasului
este insa Schloss Ambras, o fortareata transformata in palat renascentist de catre Arhiducele Ferdinand II. Castelul
Ambras este unul dintre siturile culturale cele mai apreciate din capitala provinciei Tirol, Innsbruck, fiind pozitionat pe
harta chiar deasupra acestuia. Originea sa este strans legata de viata si activitatea arhiducelui Ferdinand II, un
adevarat print renascentist si un entuziast al artei si stiintelor. El fondeaza colectiile Ambras si proiecteaza pentru
acestea un loc special, un muzeu concept al vremurilor sale, avangardist si ultramodern. Ce face din colectiile
castelului Ambras sa fie atat de speciale este modul in care sunt prezentate, un exemplu al muzeului modern. Dateaza
din secolului al XVI-lea si sunt printre putinele colectii care au supravietuit in locatia lor originala. Arhiducele Ferdinand
II primeste castelul Ambras de la tatal sau, imparatul Ferdinand I, in 1564. La acel timp, era un castel medieval.
Arhiducele Ferdinand l-a transformat intr-un palat renascentist, implicandu-se in mod direct in planificarea acestuia.
Cazare in Innsbruck.
Ziua 5
Innsbruck - Zell am See - Graz (450 km) Parasim frumosul oras din Tirol si ne indreptam spre Kitzbuhel, un vechi oras
minier, devenit astazi una dintre cele mai selecte statiuni montane. Se spune ca aici se afla prima partie de ski din
Austria, datand din 1893. Micul oras cu case colorate si arhitectura medievala, acoperit mai tot timpul de zapada, ne
da impresia ca aici oamenii traiesc un Craciun perpetuu. Putin mai jos, in Zell Am See, descoperim un peisaj furat din
cartile postale, cu un lac care se intinde la poalele muntilor impaduriti. Ne vom lasa coplesiti de natura si aproape ca
vom ignora orice altceva, caci cu siguranta ne va lipsi acest tablou epic. Dupa-amiaza ajungem in Graz, al doilea oras
ca marime al Austriei. Aici gasim un amestec armonios de stiluri si miscari artistice, de la gotic, renascentist si baroc la
contemporan, care s-au succedat de-a lungul celor opt secole de istorie a orasului. O lume pitoreasca a colturilor
ascunse si a pasajelor secrete si-a facut loc langa impaduritul Schlossberg. Pe platoul acestuia se ridica vechiul simbol
al orasului: turnul cu ceas din Graz, parte a fostei fortarete. Privind de aici, orasul de pe Mur se deschide asemenea
unei carti. Domul din Graz, o cladire apartinand goticului tarziu, aduce aminte de zilele in care Grazul era oras imperial.
Prefectura se aseamana unui palazzo venetian, in timp ce Muzeul universal Joanneum, fondat de arhiducele Johann,
contine mai multe obiecte decat orice alt muzeu regional din Austria. Cazare in Graz.
Ziua 6
Graz - Visegrad - Budapesta (400 km) Continuam traseul spre Viena, unde ne deplasam, pentru shopping, direct la City
Shopping Sud Vosendorf (SCS), aflat la 12 km distanta de capitala Austriei, unul din cele mai mari centre comerciale
din Europa, cu peste 330 de magazine si 70 de restaurante. Ne deplasam la Cotul Dunarii, cu oprire la Szentendre orasasel turistic, centru etnografic si de ceramica, cu decor baroc. Continuam traseul prin Visegrad unde se afla
castelul, fosta resedinta a lui Matei Corvin, iar urmatoarea oprire va fi la Esztergom, prima resedinta a regilor maghiari
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si prima capitala a tarii. Orasul Esztergom este centrul catolicismului maghiar si ofera o splendida panorama asupra
Vaii Dunarii si a Slovaciei. Aici vom vizita Catedrala de Incoronare a regilor maghiari, cea mai mare biserica din
Ungaria, cu cel mai mare tablou de altar pictat pe o singura panza din lume. Sosire spre seara in capitala Ungariei.
Cazare in Budapesta.
Ziua 7
Budapesta - vizitare Exploram Budapestei, si incepem cu Piata si Bulevardul Andreessy (inscrise in Patrimoniul
UNESCO). Piata este organizata in jurul esplanadei Monumentului Mileniului, construit pentru a celebra o mie de ani de
la asezarea ungurilor in campia Panoniei. Timp liber pentri shopping. Spre seara, va invitam la o minunata croaziera pe
Dunare, care ne dezvaluie principalele obiective ale Budapestei frumos luminate si in timpul careia putem servi cina si
ciocni un pahar de vin. Bulevardul Andrassy realizeaza legatura dinspre centru si parcul orasului insa, reprezinta mai
mult decat o banala cale de transport. Bulevardul trasat la sfarsitul secolului al XIX-lea a avut sansa sa mosteneasca in
ciuda razboielor si a cutremurelor, multe dintre cladirile neo-renascentiste cu fatade si interioare spectaculoase.
Numele sau aminteste de prim ministrul Gyula Andrassy, unul dintre sustinatorii febrili ai proiectului. Andrassy este de
asemenea una dintre strazile comerciale principale din Budapesta, ascunzand cafenele, restaurante care servesc
mancaruri fine, teatre si buticuri de lux. Dintre palatele aliniate la strada, unele au facut parte din planul initial, altele
au fost ridicate in jurul anului 1884 de familiile bogate ale vremii. Potrivit unor masuratori efectuate in anii 70, aceasta
detine a treia cea mai buna acustica din Europa dupa La Scala din Milano si Palais Garnier din Paris. Fatada principala
este decorata de statuile unor mari compozitori intrati in istoria universala: Mozart, Beethoven, Verdi.
Ziua 8
Budapesta - Bacau (880 km) Dupa servirea micului dejun, ne intoarcem acasa, incarcati de cadouri pentru cei dragi si
de amintiri frumoase. Sosire in cursul serii, in functie de trafic si formalitatile vamale.

40 EURO reducere pentru plata integrala pana la 09.04.2022
Pret: 399 EURO / 369 EURO tarif non-refundable
Supliment camera single: 150 EURO
IMBARCARE DIN Bacau
Pentru grup minim 6 persoane - transfer microbuz, gratuit din toate orasele din Moldova pana in Bacau (tur/retur)
Grup minim: 40 pers.
- Pentru un grup de 35-39 persoane, pretul se majoreaza cu 15 EURO/pers.
- Pentru un grup de 30-34 persoane, pretul se majoreaza cu 25 EURO/pers.
- Pentru un grup de 25-29 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/pers.
Pentru un numar mai mic de 25 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se anuleaza.
PRETUL INCLUDE
- Transport cu autocar licentiat
- 7 nopti cazare cu mic dejun bufet suedez la hoteluri 3*
- Ghid-insotitor din partea agentiei
- Vizitarea obiectivelor din program
NU SUNT INCLUSE IN PRET
- Transportul local cu mijloacele de transport in comun
- Urcare la Castelul Neuschweinstein, funicular Salzburg
- Taxe de intrare la obiectivele turistice si nici ghizii locali pentru acestea
- Taxele locale hoteliere (se achita de catre turisti direct la receptia hotelurilor)
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EXCURSII OPTIONALE
- Croaziera pe Dunare (Budapesta): 35 Euro. Servicii incluse: transfer autocar, bilet croaziera, cina
- Cina traditionala la Crama Borkatakomba: 35 Euro. Servicii incluse: transfer autocar, cina traditionala
CONDITII FINANCIARE
TARIF FLEXI
TERMENE DE PLATA:
- 30% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 30% din pretul pachetului turistic, in intervalul cuprins intre ziua 3 de la data inscrierii turistului si 45 zile inainte
plecarii;
- 40% din pretul pachetului turistic, cu minimum 21 zile inainte de plecare.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- Anulare gratuita, daca renuntarea se face cu 30 zile inainte de plecare;
- 50% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face in intervalul 30-21 zile inainte de plecare;
- 100% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face cu cel putin 20 zile inainte de plecare.
TARIF NON-REFUNDABLE
TERMENE DE PLATA:
- 50% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 50% din pretul pachetului turistic pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei (09.04.2022).
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- 50% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face pana la expirarea
termenului de valabilitate a ofertei (09.04.2022);
- 100% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face dupa expirarea
termenului de valabilitate a ofertei (09.04.2022).
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