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Lumea magică a Târgurilor de Crăciun  

în Austria&Germania 

30 noiembrie – 4 decembrie 2022 

 1 (miercuri, 30 noiembrie 2022): Satu Mare – 

Viena (650 km) 

Pornim la ora 6.00 din Satu Mare spre Viena. La Budapesta 

urcăm la Citadelă pentru a admira orașul de pe malurile Dunării. 

Parcurgem Ringul Vienez admirându-i clădirile maiestuoase și 

ne bucurăm de farmecul Târgului de Crăciun din fața Primăriei, cel mai mare din Viena. 

Cazare la hotel Arion 4* în Viena sau similar. 

Ziua 2 (joi, 1 decembrie 2022): Viena – Munchen (450 km)  

După micul dejun pornim spre Germania. La Munchen, într-un 

tur de oraș admirăm ultimele modele ale grupului BMW, iar pe 

Ludwigstrasse, un bulevard fastuos, vedem  clădirile 

Universității, Arcul de Triumf și complexul de clădiri din care 

familia Wittelbach a condus Bavaria peste 700 de ani. În 

Marienplatz, în fața primăriei, ne vom bucura de bunătățile 

aromate și podoabele Târgului de Crăciun, sau vom face o plimbare până la catedrală. 

Cazare la Hotel Imperial 3* în Munchen sau similar. 

Ziua 3 (vineri, 2 decembrie 2022): Munchen – 

Nuremberg – Munchen (350 km) 

După micul dejun ne îndreptăm spre centrul orașului 

Nuremberg pentru a vedea cetatea care a fost odată capitala 

Imperiului Roman de Națiune Germană. Dacă timpul ne 

permite, facem o oprire la Centrul de Documentare, loc care a 

fost gândit să găzduiască paradele populare în vremea lui Hitler sau la Palatul de 

Justiție pentru a vedea sala în care s-au desfășurat procesele la finalul războiului. Ne 

bucurăm apoi de târgul imens care acoperă toată zona din interiorul zidurilor, 

plimbându-ne între catedrala Sf. Sebald a orașului aristocrat, Primărie, Biserica Maicii 

Domnului și catedrala Sf. Laurențiu a orașului oamenilor de rând. Dar cel mai mult ne 

va încânta Târgul de Crăciun dedicat copiilor, cu lumea animată a poveștilor. Timp 

liber de cumpărături. Cazare la același hotel în Munchen. 
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Ziua 4 (sâmbătă, 3 decembrie 2022): Munchen – 

Salzburg – Golling (200 km) 

Mic dejun apoi pornim spre Austria, cu o oprire de cateva ore 

la lacul Chiemsee – ”Marea Bavariei”. Într-o plimbare cu 

vaporașul vedem unul dintre castelele lui Ludwig al II-lea – 

copie a Versailles-ului Regelui Soare si ne plimbăm pe o 

insuliță plină de farmec (poate găsim și aici un Târg de Crăciun). Dupăamiază ne vom 

lăsa vrăjiți de sunetul muzicii pe străduțele din Salzburg, admirând Palatul Mirabel sau 

una dintre casele lui Mozart, străjuite de umbra castelului de pe stâncă.  O ciocolată 

caldă sau un vin fiert vor încheia seara. Cazare la hotel 3* Torrenerhof în orășelul 

istoric Golling, lângă Salzburg sau similar. 

Ziua 5 (miercuri, 1 decembrie 2022): Salzburg – 

Linz – Satu Mare (950 km) 

Inainte de micul dejun facem o plimbare scurtă pentru a admira 

cascada înaltă de 75 m din Golling. La Linz, între cea mai 

veche și cea mai mare biserică a Austriei, ne mai bucurăm de 

atmosfera unui Târg de Crăciun, apoi ne îndreptăm spre casă. 

Sosim în Satu Mare seara târziu. 

 

 

Preț: 389 Euro – early booking – avans 50% până în 1 octombrie 2022 

 415 Euro pentru înscrieri cu avans după data de 1 octombrie 2022 

 Supliment cameră single: 130 euro 

 Diferența se achită până în data de 25 octombrie 2022  

 

Notă:  

• după data de 1 octombrie, sumele achitate nu pot fi returnate în caz de 

renunțare voluntară, decât prin găsirea unui înlocuitor (opțiune valabilă până în 

dimineața plecării, dacă nu se schimbă configurația camerei). Din acest motiv 

recomandăm pachetul de asigurare Storno + medical; 

• prețul este valabil pentru un grup de minim 35 de persoane plătitoare; în cazul 

în care grupul este mai mic, prețul transportului se recalculează și va fi 

comunicat cu 20 de zile înainte de plecare, dar nu se poate majora cu mai mult 

de 15 Euro de persoană; 

• ordinea vizitării obiectivelor se poate schimba; dacă vreunul dintre obiective nu 

este deschis, conducătorul de grup va propune un alt obiectiv; 

• dacă turistul optează pentru loc în autocar pe banchetele 2 – 4 (în funcție de 

disponibilitate), se va achita un supliment de 15 Euro de persoană. 
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Incluse în preț:  

• transport cu autocar modern categoria I cu scaune rabatabile și încălzire/ aer 

condiționat; 

• 1 noapte cazare cu mic dejun la hotel 3-4* în Viena; 

• 2 nopti cazare cu mic dejun la hotel de 3* în Munchen; 

• 1 noapte cazare cu mic dejun la hotel de 3* în apropiere de Salzburg; 

• însoțitor de grup (ghid) român; 

• sistem de radio ghidaj pe tot parcursul excursiei (aparat de recepție și căști). 

 

Nu sunt incluse în preț (informative):  

• alte mese înafara celor specificate în program (în cursul fiecărei dupăamieze/seri 

suntem în târguri de Crăciun, unde există diverse opțiuni de servire a mesei);  

• pachet asigurări (storno și medicală): asigurare medicală sumă asigurată 30.000 euro 

(30 lei persoane sub 70 ani, 88 lei persoane peste 70 ani) sau Pachet STORNO (90 lei 

persoane sub 70 ani, 148 lei persoane peste 70 ani). Nu este obligatorie, dar se 

recomandă; 

• cheltuieli personale; 

• vapor pe Marea Bavariei, tur complet: 11 Euro; 

• Memorialul Proceselor Naziste Nuremberg: 5 Euro. 

Condiții de călătorie în Austria și Germania: la momentul conceperii acestui program 

nu exista restricții de intrare/ cazare pe teritoriul Austriei și Germaniei pentru cetățenii români. 
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