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Calatoria noastra a inceput dis de dimineata cu plecarea din Bucuresti. Dupa mai multe 

ore de tranzitat Romania cu autocarul am ajuns la prima destinatie a excursiei noastre: 

Budapesta, capitala Ungariei. Obiectivele vizitate au fost Piata Eroilor Maghiari si 

Monumentul Milenarilor, construit in anul 1856 in cinstea eroilor. Piata Eroilor este situata 

intre Bulevardul Andrassy si intrarea in Parcul Orasului, fiind inscrisa de UNESCO in 

Patrimoniul Mondial. Seara s-a incheiat cu o croaziera pe Dunare, in cadrul careia am luat cina 

pe vas si am vizionat Podul cu Lanturi de peste Dunare si Palatul Parlamentului – un edificiu 

impozant, fiind considerat al treilea Palat al Parlamentului din lume. Inainte de a urca pe vapor, 

ne-a impresionat locul numit “Pantofii de pe Promenada Dunarii”, un memorial construit in 

onoarea victimelor din timpul Holocaustului, reprezentat prin saizeci de perechi de pantofi de 

fier amplasati pe malul Dunarii. Budapesta intampina sarbatorile de iarna cu luminite de toate 

formele si de toate culorile, cu petreceri tematice, targuri de Craciun si alte evenimente 

speciale.  



 

In cea de a doua zi a excursiei noastre am facut un popas in Bratislava, capitala 

Slovaciei, strabatand la pas Centrul Vechi al capitalei, unde am putut admira Poarta si Turnul 

Sfantului Mihail, una dintre cele mai vechi constructii din Bratislava. Istoria orasului vechi 

dateaza de la inceputurile Bratislavei medievale, inca din secolul al XIII-lea, si este un loc in 

care se pare ca istoria a ramas pe loc. La targul de Craciun din piata principala a orasului 

Bratislava am intalnit traditie, mancare buna si multa voie buna. Casutele din lemn asezate 



frumos si brazii decorati de sarbatoare, alaturi de cladirile impunatoare din jur, au creat o 

atmosfera specifica sarbatorilor de iarna din capitala slovaca 

 

 

 



 

In cea de a treia zi ne-am bucurat pe deplin de tot ceea ce ofera Praga, capitala Cehiei. 

Am pornit intr-o lunga plimbare pietonala prin Praga, vizitand o serie de obiective turistice: 

Castelul Hrad, Catedrala Sf Vitus, Podul Carol, Piata Primariei, Ceasul Astronomic, 

Piata Wenceslas, Muzeul National, Ambasada Romaniei. Arhitectura orasului este apreciata 

de fiecare turist care ajunge in Praga, fiind primul lucru care te fascineaza atunci cand ajungi 

in Centrul Vechi al orasului sau  pe unul dintre zecile de poduri. Podul Carol, vechi de mai 

bine de 600 de ani si lung de jumatate de kilometru, este decorat cu 36 de statui, una dintre ele 

fiind cea a Sf Jan Nepomuk, cel care indeplineste o dorinta. De asemenea, in Praga intalnesti 

la fiecare pas fie statui medievale neobisnuite, fie statui moderne bizare. In Praga sunt multe 

piete amenajate de Craciun, dar cea mai mare si mai frumoasa este piata din Centrul Vechi, in 



care domneste din plin spiritul de sarbatoare: colibe din lemn, frumos decorate, rasfirate in 

jurul bradului urias si muzica de sarbatoare. 

 

 



 



 

Nu puteam parasi Cehia, fara a vizita Cesky Krumlov – orasul medieval din sud-vestul 

Cehiei, care a ramas neschimbat inca din secolul al VIII-lea. Arhitectura cu influente gotice si 

baroce reprezinta motivul pentru care orasul este inscris pe lista Patrimoniului UNESCO. 

Printre numeroasele atractiile turistice din Cesky Krumlov gasim: Castelul Krumlov, ce 

dateaza din 1240 si este format din 40 de cladiri si palate, Podul cu trei nivele, ce uneste 

Castelul Krumlov cu gradina si teatrul si Muzeul Figurilor de Ceara. 

In cea de-a patra zi am poposit in Viena, capitala Austriei. Intr-un tur pietonal prin 

Viena, am putut admira: Ringul Vienez, Palatul Hofburg, Opera, Piata Maria Tereza, 

Parlamentul, Teatrul National, Catedrala Sf Stefan, Kartnerstrasse, Piata Primariei. 

Palatul Hofburg este vestit pentru apartamentele imperiale, Muzeul Sisi si Scoala spaniola de 

calarie. In Viena nu exista o singura piata de Craciun, astfel ca in orice colt al orasului veti 

ajunge, veti intalni atmosfera specifica sarbatorilor de iarna. Unul dintre cele mai frumoase 

targuri de Craciun se afla in Piata Primariei, unde locul pare desprins din povesti in fiecare 

an. 



 

 

 


