
PRAGA
City Break 2015

Pachet 3 nopti / 4 zile

Praga este capitala Republicii Cehe şi cel mai cunoscut oraş turistic din Europa Centrală. Orașul este 
situat pe râul Vltava, în Boemia Centrală și are aproape 1,67 milioane de locuitori, în numărul cărora 
nu sunt luați în considerație cei aproximativ 300.000 
de navetiști, care lucrează în oraș, dar nu locuiesc 
aici.
Orasul celor O Suta de Turle, Orasul de Aur, Mama 
Oraselor si Inima Europei. Praga este un oras 
frumos conservat, neatins de cel de-al Doilea Razboi 
Mondial, cu o arhitectura uluitoare si un numar 
impresionant de cladiri vechi uimitoare, strazi 
serpuite si locuri faimoase, cum e Podul Carol (Podul 
Charles), Piata Vechiului Oras, Castelul Praga etc. In 
1992 nucleul central al orasului, acoperind 866 
hectare a fost adaugat in Patrimoniul Cultural si 
Natural UNESCO. 

Principalele atractii turistice din Praga: 
Castelul Praga, Primaria si Ceasul astronomic, Centrul vechi (Staromestske namesti), Catedrala Sf 
Vitus, Podul Carol (Karluv Most), Biserica Sf Nicolae, Turnul Jindrisska, Palatul si gradinile Wallenstein, 
Sea World, Palatul Lobkowicz, Teatrul National, Cartierul evreiesc, Gradina Zoologica Praga, Casa care 
danseaza.

Recomandarile agentiei: 

Mini-croaziera nocturna pe Raul Vltava
Daca mergeti intr-un City Break la Praga, va recomandam sa vizitati Praga la amurg si sa luati cina la 
bordul unui vaporas rustic de-a lungul Raului Vltava, in inima capitalei Cehiei. Este modalitatea 
perfecta de a vedea Praga pe timp de noapte, precum si un mod relaxant de a incheia o zi plina. 
Serviti o ceasca de ceai in timp ce admirati monumente istorice precum Podul Charles, Castelul Praga, 
Teatrul National si Rudolfinum. La finalul micutei croaziere, ghidul o sa va prezinte Cartierul Evreiesc. 
Totul dureaza aproximativ 4 ore.

Turul faimoaselor castele ale Pragai
City-Break-ul la Praga trebuie sa inceapa cu un tur al castelelor pentru care Praga este atat de 
cunoscuta pe plan mondial. Traseul pietonal o sa te duca pe la Gradinile Royale, apoi pe la Catedrala 
Vitus si Castelul Praga, cel mai mare din lume, unde o sa vizitati Poarta Principala, Curtea de Onoare si 
Garda. In componenta sa are si Bazilica Sf. Gheorghe, Catedrala Sf. Vitus, patru palate (vechiul Palat 
Regal, cel de vara, Palatul Lobkovicky si noul Palat Regal), conace, amfiteatre, cladiri oficiale si opt 
gradini. Este un tur complet pe care nu trebuie sa il ratezi daca experienta ceha se vrea a fi completa. 
Turul dureaza aproximativ 4 ore, iar pretul excursiei optionale este de 41 euro/ persoana.
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Hotel Charles Central 3* www.hotelcharles.cz 
Hotelul Charles Central este situat în centrul oraşului Praga, lângă staţia de metrou Krizikova. 
Oferă camere cu baie privată şi TV prin satelit.
În sala de mese se serveşte în fiecare dimineaţă un mic dejun tip bufet cu preparate calde şi reci. 
Unele camere de la Charles Central beneficiază de balcon.
De asemenea, este disponibilă o parcare privată contra cost. Centrul istoric al oraşului Praga se află la 
2 staţii de metrou. Hotelul este înconjurat de cafenele, restaurante şi galerii. 

                    
                                    

Data plecare Loc in camera Dubla

23.07.2015 290 Euro
13.08.2015 295 Euro
27.08.2015 315 Euro
17.09.2015 300 Euro

                                 *Preturile sunt valabile pentru un grup de minim 10 persoane.

Servicii incluse: 
•   3 nopti cazare in camera dubla cu mic dejun inclus
•   Bilet de avion compania Aeriana Tarom
•   Taxe de aeroport                                           

Pachetul NU include:
•  Transfer aeroport-hotel-aeroport (optional, aproximativ 25 Euro/pers dus-intors, maxim 3 

pers/masina)
•  Asigurarea medicala de calatorie (recomandata, aproximativ 34 Ron/ persoana)
•  Alte servicii decat cele mentionate

Orar de zbor: 
Bucuresti Otopeni 08:05 / Praga Ruzyne 09:00
Praga Ruzyne 09:45 / Bucuresti Otopeni 12:35  

http://www.hotelcharles.cz/

