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ZIUA 1: CLUJ-NAPOCA - VIENA 
Plecare din Cluj-Napoca (vineri) ora 04:00 pe traseul Oradea – Budapesta - Viena. Traversam Ungaria cu pauze pe 
traseu. Oprire la Parndorf pentru shopping (aprox. 2 ore). Continuam cu un tur de oras panoramic al Vienei cu 
autocarul pentru a admira celebrul ring vienez – Urania (Observatorul), Ministerul de Razboi, Parcul Orasului cu 
statuia lui Strauss, Opera de Stat, Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul de Stiintele Naturii, Piata Maria Tereza, 
Parlamentul, Primaria, Burgtheater. Cazare la hotel Oekotel 3* (sau similar) in orasul Fohrenhain. Cina optional la 
restaurantul hotelului. 

ZIUA 2: VIENA 
Mic dejun. Pornire spre SCS, cel mai mare complex comercial al Europei Centrale. Intoarcere in centrul orasului si 
timp liber in Viena pentru a savura Targul de Craciun cu produsele artizanale, cu bauturile si gustarile specifice. 
Cazare la hotel Oekotel 3* (sau similar) in orasul Fohrenhain. Cina optional la restaurantul hotelului. 

ZIUA 3: VIENA - BUDAPESTA - CLUJ NAPOCA  
Mic-dejun. Pornim devreme spre Palatul Schonbrunn – celebrul palat baroc, cu minunatele apartamente imperiale 
ale Mariei Tereza, ale imparatului Franz Josef si sotiei sale Sissi, Gradinile de Vara cu fantana “Neptun” şi 
monumentul Gloriette, Gradina Zoologica şi Gradina Botanica. Continuam cu un tur pietonal pentru a admira Curtea 
Imperiala Hofburg (fosta resedinta de iarna a dinastiei Habsburgilor), Catedrala Sf. Mihail, Statuia Ciumei, Piata si 
Catedrala Sf. Stefan, Opera. Ne luam ramas-bun de la Viena si ne indreptam spre Budapesta, cu oprire la Citadela (in 
functie de conditiile meteo), dupa care vom face un tur panoramic cu autocarul pe parcursul caruia vom admira 
Cladirea Parlamentului, Podul cu Lanturi, Podul Elisabeta, Insula Margareta, Biserica Sf. Stefan, Opera de stat, Piata 
Eroilor, Castelul Vajdahunyad si Parcul Orasului. Vom ajunge in Cluj-Napoca in cursul noptii, in functie de trafic si 
formalitatile vamale. 

Preţ/persoană (loc în dublă sau triplă): 155 EURO 
Supliment camera single: 35 EURO 

Optional cina: 12 Euro / persoana / zi 
Nota: Tariful este calculat pentru grup minim de 40 de persoane. Pentru un grup intre 40 si 30 de persoane se 
percepe un supliment de 20 Eur/persoana. Pentru un grup mai mic de 30 de persoane tariful se recalculeaza. 
 

 
 Transport cu autocar (standard international) conform itinerariului; 

 Taxele hoteliere locale; 

 2 nopti cazare la hotel 3* la periferie Viena, cu mic dejun; 

 Insotitor roman de grup. 

 
 

TARIFUL INCLUDE: 

Magie de Crăciun la Viena 
Perioada 03 – 05 Decembrie 2021 (2 nopti/ 3 zile) 

Transport autocar din Cluj-Napoca 
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 Transfer din oraşele: Tg-Mures, Bistrita, Turda, Sebes, Alba-Iulia, Zalau - 25 Eur/ persoana/ dus-întors (grup minim 2 

persoane/oraş) 

 Excursiile opţionale si biletele de intrare la obiectivele turistice (Palatul Schonbrun 22 Eur, Muzeul Tezaurului 12 Eur, 

Muzeul de Arte Frumoase 16 Eur) 

 Asigurarea medicala si asigurarea storno (recomandate). 

Agentia isi rezerva dreptul de a modifica ordinea sau continutul programelor in cazul in care acest lucru este absolut necesar. 
 
Informatii utile despre Pietele de Craciun din Viena:  
http://www.austria.info/uk/winter-holidays-austria/christmas-markets-in-vienna-1428274.html  
http://www.vienna-unwrapped.com/travel-vienna/things-to-do-in-vienna-december/  
http://www.schoenbrunn.at/en.html  

 

 
TERMENE DE PLATA: 

 10% din pretul pachetului in 3 zile de la rezervare; 

 40%  din pretul pachetului pana in 25.10.2021; 

 50% din pretul pachetului pana in 15.11.2021. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 15 zile inaintea plecarii, 
pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 
 

CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 

 Penalizare 10% din pretul pachetului turistic pentru anulari pana la data de 25.10.2021; 

 Penalizare 50%  din pretul pachetului turistic pentru anulari intre 26.10.2021 - 15.11.2021; 

 Penalizare 100% din pretul pachetului turistic pentru anulari dupa data de 16.11.2021. 

 

 

 

Documente necesare calatoriei: pasaport/CI valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii. / Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare din 
program este cea atribuita de oficialitatile de resort din tarile vizitate conform standardelor proprii. / Asezarea in autocar se va face in 
ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua. Locurile se comunica inainte de plecare cu 3 zile. / Conform noii legislatii privind 
transportul de pasageri pe drumurile din tarile Comunitatii Eurpopene, timpul obligatoriu de stationare al autocarului este de 8-11 ore intr-un 
interval de 24 ore si o zi intreaga la fiecare ciclu de 7 zile.  Programul turistic in fiecare dintre zile va incepe dupa consumarea timpului 
obligatoriu de odihna al conducatorilor auto. Datorita restrictiilor de circulatie in marile orase, autocarele nu au voie sa intre in incinta sau in 
apropierea anumitor obiective turistice. / Conducatorul de grup roman isi rezerva dreptul de a modifica programul in functie de anumite 
situatii obiective ce pot interveni in timpul excursiei. Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora sau in unele 
imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. De asemenea, situatiile cum ar fi 
grevele, blocarea traficului (auto, feroviar, aviatic, naval), cutremurele, fenomenele meteo deosebite, etc., nu obliga agentia de turism la 
despagubiri sau compensatii pentru serviciile nerealizate. / Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea 
intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme etc. Orele de sosire la cazare variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu 
se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului turistic datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau 
schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a intarzierilor anumitor turisti. / Conform legilor internationale, doar 
ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul muzeelor, monumentelor, asezamintelor de cult etc. Astfel, ghizii romani vor oferi explicatii 
turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, putand fi posibil doar 
daca grupul de turisti consimte la angajarea acestora. Vizitarea muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor, se face 
individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si 
modifice orarul de vizitare fara instiintare prealabila. / Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a 
primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. / Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia 
acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. / 
Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii 
la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. / Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul 
ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre 
parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera. 
Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure. 
Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
Agentia organizatoare (Tour Operatorul) 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.  

 

OBSERVATII 

CONDITII DE RETRAGERE: 

TARIFUL NU INCLUDE: 

http://www.austria.info/uk/winter-holidays-austria/christmas-markets-in-vienna-1428274.html
http://www.vienna-unwrapped.com/travel-vienna/things-to-do-in-vienna-december/
http://www.schoenbrunn.at/en.html
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Condiţii de călătorie  Ungaria                                                 Ultima actualizare: 12.08.2021 
Atenționare COVID-19 

STARE DE URGENȚĂ: DA (în luna noiembrie 2020 a fost declarată starea de urgenţă la nivel național) 

Începând cu luna mai 2021, au intrat în vigoare noi măsuri aplicabile pe întreg teritoriul național. Au fost eliminate restricţiile de circulaţie în 
intervalul orar 24.00-05.00. 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

Cetățenii străini nu pot intra în Ungaria în scop de şedere, cu excepţia situaţiilor strict reglementate. Restricțiile cauzate de situaţia 
epidemiologică din Ungaria vor rămâne în vigoare, aplicându-se concomitent cu reglementările incluse în cadrul acordurilor bilaterale sau 
deciziilor unilaterale adoptate de Ungaria privind recunoașterea certificatelor de imunitate / adeverințelor de vaccinare. 

1. Pe cale terestră: 

Pot călători sau tranzita Ungaria fără restricții privind situația epidemiologică persoanele care intră pe teritoriul statului ungar din România, 
Croația, Austria, Slovacia, Slovenia şi Serbia. Această măsură nu se aplică însă persoanelor care intră pe cale aeriană, folosind zboruri 
comerciale, în acest caz fiind aplicabile regulile precizate la secțiunea „Pe cale aeriană” de mai jos. 

Restricțiile de intrare în Ungaria au fost ridicate şi pentru minorii nevaccinaţi în vârstă de până la 18 ani, fără a mai fi necesară îndeplinirea 
altei formalităţi, dacă sunt însoţiţi de persoane adulte, conform legii, la trecerea frontierei. 

2. Pe cale aeriană: 

În cadrul călătoriilor cu avionul, cetăţenii români trebuie să prezinte adeverința de vaccinare împotriva COVID-19 sau Certificatul digital al UE 
privind COVID-19, indiferent de statul din care sosesc. 

Cetățenii români care dețin un certificat de vaccinare împotriva COVID – 19 eliberat de autoritățile competente din România, care atestă 
efectuarea schemei complete de vaccinare, respectiv a celor două doze (în cazul unui vaccin efectuat în două doze) sau a dozei unice (pentru 
vaccinul efectuat în doză unică), pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind exceptați de la măsura carantinei. 

Documentul care atestă efectuarea vaccinării trebuie să fie redactat în limba română și în limba engleză (document bilingv), să fie eliberat 
de centrul de vaccinare din România, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei formalităţi. 

Restricţiile de intrare în Ungaria au fost ridicate şi pentru minorii nevaccinaţi în vârstă de până la 18 ani, fără a mai fi necesară îndeplinirea 
altei formalităţi, dacă sunt însoţiţi la trecerea frontierei de părintele/părinții/persoane adulte împuternicite/ care deţine/dețin un certificat de 
vaccinare împotriva COVID-19, eliberat de autoritățile competente din România, care atestă efectuarea schemei complete de vaccinare sau 
Certificatul digital al UE privind COVID-19. 

3. În cazul cetăţenilor români care nu prezintă adeverinţa de vaccinare sau nu intră în Ungaria pe cale rutieră şi feroviară din România, Croația, 
Austria, Slovacia, Slovenia şi Serbia se menţin în continuare condiţiile de intrare în Ungaria aplicabile cetăţenilor străini. Informaţii detaliate pe 
pagina Poliţiei din Ungaria: http://www.police.hu/en/content/information-on-general-rules-of-border-crossing. 

4. Începând cu data de 23 iunie 2021, Ungaria a eliminat măsurile temporare de control la frontierele interne terestre şi aeriene ale spaţiului 
Schengen, menţinând doar practica verificărilor efectuate în mod aleatoriu de poliţie. 

Normele care reglementează intrarea cetățenilor statelor membre UE / SEE și ai statelor terțe în Ungaria sunt guvernate de legislația 
națională, precum și acordurile bilaterale. 
 

************************************************************************************** 

Condiţii de călătorie  AUSTRIA                                                    Ultima actualizare: 30.08. 2021 
 Atenționare COVID-19 

 STARE DE URGENŢĂ: Nu. Măsuri stabilite prin Legea COVID-19. 

 RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: 

Condiții de intrare și tranzit în Austria: 

I. Persoanele care călătoresc în Austria dintr-un stat/regiune menționat/ă în Anexa 1 (Albania, Andorra, Arabia Saudită, Australia, Belgia, 
Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Republica Coreea, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, 
Islanda, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macao, Macedonia de Nord, Malta, Monaco, Noua Zeelandă, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Suedia, Serbia, Serbia/Kosovo, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele 
Unite ale Americii, Taiwan, Thailanda, Ungaria, Vatican, Vietnam, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Brunei, Iordania, Canada, 
Qatar, Moldova și Muntenegru) și care pot furniza dovezi că în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul Austriei sau a unuia dintre statele care 
se regăsesc pe lista din Anexa 1, pot intra în Austria fără înregistrare prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea unei dovezi de risc 
epidemiologic redus, astfel: 

1. Prezintă rezultatul negativ al unui test pentru virusul SARS-CoV-2, de tip PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data 
prelevării probelor) sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data prelevării probelor); 

CONDITII DE CALATORIE 

about:blank
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2. Prezintă un certificat de vaccinare cu un ser autorizat, cu îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții la data intrării în Austria: 

 au trecut cel puțin 21 de zile de la administrarea primei doze de vaccin, dar nu mai mult de 90 de zile; 

 imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă; 

 în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să nu fi fost efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar 
nu mai mult de 270 de zile; 

 dacă vaccinarea a avut loc după cel puţin 21 de zile de la emiterea unui test biologic-molecular pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau a 
dovezii prezenței anticorpilor, cu condiția ca vaccinul să nu fi fost administrat cu mai mult de 270 de zile în urmă. 

3. Dacă a fost confirmată o infecție pentru SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile și poate fi prezentat un certificat medical de vindecare 
sau o dovadă a prezenței anticorpilor, care să nu fie mai veche de 90 de zile. 

În situația în care nu poate fi îndeplinită niciuna dintre condițiile de mai sus, trebuie efectuată înregistrarea anterioară călătoriei (cu cel mult 
72 de ore în avans) pe platforma Pre Travel Clearance (PTC) și, în cel puțin 24 de ore de la intrarea în Austria, să fie efectuat un test biologic 
molecular pentru SARS-CoV-2 sau un test antigen pentru SARS-CoV-2, costurile fiind suportate din bugetul personal.  

MĂSURI PE PLAN INTERN (valabile începând cu data de 1 iulie 2021): 

Regula 3G este valabilă în următoarele sectoare: 

 Gastronomie 

 Sectorul hotelier și alte tipuri de cazare 

 Unități de agrement (de exemplu, școli de dans, grădini zoologice) 

 Instituții culturale (cu excepția muzeelor, bibliotecilor și arhivelor) 

 Terenuri de sport 

 Întruniri (cu peste 100 de persoane) 

 Târguri de specialitate și pentru publicul larg, congrese 

ATENȚIE!!! 

Suplimentar documentelor cerute la intrarea în Austria, persoanelor care rămân pe teritoriul austriac, inclusiv în scopuri turistice, le este 
solicitată, în sectoarele menționate mai sus, prezentarea dovezilor de vaccinare, testare și recuperare, în termenele de valabilitate prevăzute 
de legea austriacă. În acest caz, poate fi solicitată prezentarea unor noi rezultate negative ale testelor pentru SARS-CoV-2 (PCR, nu mai vechi 
de 72 de ore de la data prelevării probelor, respectiv antigen, nu mai vechi de 48 de ore de la data prelevării probelor). 

Testele pot fi efectuate contra cost sau gratuit în centre specializate din Austria. 

Centrele din Viena care oferă testare gratuită pot fi consultate la pagina de internet:  https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/. 

 

Obligativitatea testării: 

Testarea este obligatorie pentru persoanele cu vârstă de peste 12 ani (cu excepția capitalei federale unde testarea se aplică minorilor cu vârsta 
de peste 6 ani). 

Protecția gurii și a nasului: 

În spațiile închise ale locurilor publice, în mijloacele de transport public, în zonele de contact cu clienții ale firmelor (de pildă, în comerț și alte 
unități prestatoare de servicii), precum și în muzee este obligatorie purtarea unei măști de protecție a gurii și a nasului.  
Gastronomie (inclusiv cluburi de noapte): 
În unitățile în care consumul se efectuează, în principal, în picioare este permisă folosirea a 75% din capacitatea maximă a localurilor. 
Din 22 iulie a.c. nu mai există restricții privind folosirea capacității. 
Întruniri: 

 Întrunirile cu mai mult de 100 persoane trebuie anunțate. 

 Întrunirile cu peste 500 participanți trebuie aprobate. 

 În principiu nu există limite superioare și restricții privind limitarea de spațiu. 

ATENȚIE!!! 
În capitala federală Viena se aplică următoarele măsuri speciale: 

 La intrarea în restaurante, sectorul hotelier și alte tipuri de cazare, unități de agrement (de exemplu, școli de dans, grădini 
zoologice), instituții culturale (cu excepția muzeelor, bibliotecilor și arhivelor), spitale, terenuri de sport, întruniri (cu peste 100 de persoane), 
târguri de specialitate și congrese, sunt acceptate numai testele tip PCR și antigen eliberate de către cabinetele autorizate. 

 În cazurile de mai sus, minorii (începând cu vârsta de 6 ani) au nevoie de test COVID-19 pentru a le fi permisă intrarea în 
respectivele locații. 

 Angajații, proprietarii și operatorii din industria hotelieră, instituții de învățământ și servicii care implică apropierea fizică (de ex: 
coafor, frizerii sau saloane de masaj) își pot exercita activitatea profesională numai dacă prezintă un certificat 3G. În caz contrar, acestia 
trebuie să poarte o mască tip FFP2. 

 În unităţile sanitare sau de tratament cu paturi este permis accesul unui singur vizitator pe zi pentru fiecare pacient. 

 Datele de contact ale vizitatorilor vor fi înregistrate şi după data de 22 iulie 2021 în unitățile de alimentaţie publică și cazare, 
facilităţile de sport și agrement care nu au caracter public, precum și în cazul întrunirilor cu peste 100 de participanți. 

https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/

