Capitale Dunărene
Viena, Austria

Descriere Capitale Dunărene 3*, Viena, Austria
ZIUA 1: Plecare din Timioara, dimineaa devreme, pe ruta Szeged - Budapesta - Viena. Se viziteaz Palatul
Schonbrunn, mergând pe urmele povetii de iubire dintre Împratul Frantz Iosif i frumoasa sa soie, Împrteasa
Sissi. Dup-amiaz - timp liber pentru odihn, plimbare, eventual cumprturi. Opional, cina. Cazare la hotel, în zona
Viena.
ZIUA 2: Mic dejun. Program turistic: tur de ora, se viziteaz Hofburg - “tezaurul coroanei”, Domul Sf. tefan,
Rathaus, Burgtheater, Biserica Votiv, Parlamentul, Opera, Muzeul de Arte, Muzeul de tiinele Naturii, Statuia
Mariei Thereza. Dup mas, se pornete în croazier pe Dunre, spre Bratislava. Ajuni aici, se viziteaz oraul vechi.
Opional, cina.
ZIUA 3: Mic dejun. Se viziteaz castelul din Bratislava, apoi se pleac spre Budapesta. Se preconizeaz vizitarea
celor mai importante obiective turistice:
- în Cetatea Buda - Biserica Mathias Rex, Bastionul Pescarilor, Statuia ecvestr a lui tefan I, Citadela;
- în Pesta - Parcul Orenesc, Piaa Eroilor cu monumentul Milenium i Muzeul de Arte Frumoase, Castelul
Huniazilor, Parcul de distracii, Grdina ZOO, Basilica Sf. tefan.
În timpul croazierei pe Dunre, la bordul unui vapora, vom admira panorama unic a oraului datorit creia
Budapesta a fost înscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Lumii.
Pe malul drept, vom vedea Buda, deluroas, încoronat de Cartierul Cetii i de grandiosul Palat Regal
, iar pe esul aflat pe malul stâng al fluviului se gsete Pesta, un amestec stilizat de vechi i nou, din care se
remarc impozanta cldire a Parlamentului, o bijuterie arhitectural în stil neogotic.
“Budapesta by Night”- admirm oraul, superb luminat, din cel mai înalt punct, Citadela sau, opional,
«Festivalul Siget, Insula libertii». Cazare la hotel.
ZIUA 4:Mic dejun----. Plecare spre Complexul Comercial Campona - aici se poate servi masa la restaurante
de tip fast-food, se viziteaz Tropicarium unde, din 15 în 15 minute, se simuleaz o furtun tropical cu tunete,
fulgere i ploaie, într-un mediu natural deosebit – plante ecuatoriale, crocodili, psri exotice, maimue cu care te
poi juca, papagali uriai ce zboar liberi - totul într-o atmosfer deosebit. Tot aici, ptrundem într-o lume miraculoas,
lumea plantelor i animalelor marine – Aquarium - plimbându-ne printre animalele subacvatice, rechini, peti
uriai, protejai de un tunel de sticl.
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