ITALIA de NORD- Coasta de Azur si ELVETIA 10 zile Autocar
Reducere* pana la 15% - de la 395 Euro
Cazane -Belgrad -Zagreb -Verona -Milano- Monaco -Nice -Cannes -Genova -Cinque Terre –Aosta
Chamonix -Aiguille du Midi -Annecy -Geneva -Montreux -Berna -Zurich -St. Gallen -Liechtenstein
Munchen -Salzburg -Salzkammergut -Linz
Ziua 1. BUCURESTI -PORTILE DE FIER -BELGRAD (cca. 595 km)
Plecare din Bucuresti, la ora 6.00, din parcarea de la Gara de Nord de pe Calea Grivitei (langa Muzeul CFR) spre Drobeta- Turnu
Severin. Trecand peste barajul de la Portile de Fier, urmam malul sarbesc al Defileului Dunarii si strabatem Cazanele Mari si
Cazanele Mici, cu peisaje grandioase. Scurta oprire pentru fotografii la Cetatea Golubac. Seara ajungem in Belgrad, Capitala Serbiei,
unde incepem vizita cu fortareata Kalemegdan, pitoresc amplasata pe malul Dunarii. Multimea de magazine si terase de pe strada
Knez Mihailov ne vor oferi o “portie” de relaxare, apoi in drum spre cazare, parcurgem un tur panoramic cu autocarul spre Catedrala
ortodoxa si Parlament. Cazare la Belgrad.

Ziua 2. BELGRAD -ZAGREB -PADOVA (cca. 785 km)
Servim micul dejun, apoi strabatem Serbia pentru a ajunge in Croatia, la Zagreb- capitala tarii, unde admiram din autocar: Piata
Tomislav, cu statuia primului rege Croat (sec. X), Muzeul Mimara, avand cele mai remarcabile colectii de arta din intreaga tara,
Universitatea si Teatrul National- cea mai eleganta cladire din oras, prin stilul sau neo-baroc de sfarsit de sec. XIX. Urmeaza turul
pietonal: pornim din vechiul cartier Kaptol de la Catedrala construita in stil gotic la inceputul sec. XIII, spre Piata Ban Jelacic
(patriot croat pasoptist), apoi contra cost cu funicularul din sec. XIX, urcam in Orasul de Sus (Gradec). In Piata Sf. Marcu intalnim
pitoreasca bisericuta omonima si sediul Parlamentului Croat. Timp liber in Zagreb, pe stradutele inguste pline de terase, cafenele si
magazine de artizanat. Traseul continua spre Slovenia si Italia, pentru cazare in zona Padova.

Ziua 3. PADOVA -VERONA -MILANO -GENOVA (cca. 395 km)
Mic dejun. Plecare la Verona pt. un tur pietonal de oras: Arenele Romane, amfiteatru roman excelent conservat, faimos pt. concertele
si spectacolele de opera, Casa si balconul Julietei, Piaţa del'Erbe, Palatul si Mormintele Scaglierilor. Dupa amiaza vizitam Milano,
capitala Lombardiei si totodata “capitala modei” care se impune prin monumentele sale: Castelul Sforzesco, construit in sec. XIV,
Domul- cea mai mare catedrala gotica din lume, cu fatada sa impunatoare de marmura alba, Galeriile Vitorio Emanuel- cea mai
veche galerie comerciala si Opera Scala- unul dintre cele mai prestigioase teatre lirice ale lumii. Cazare zona Genova -Savona.

Ziua 4. MONACO -NICE -CANNES -GENOVA (cca. 390 km)
Mic dejun. Timp liber la dispozitie, sau excursie optionala (35 euro) pe Coasta de Azur, unde pentru inceput ne vom opri in Monaco,
micul stat cunoscut in intreaga lume drept paradis fiscal si pentru Cazinoul de aici si cursele de Formula 1. Dupa ce admiram
Muzeul Oceanografic, Catedrala Sf. Nicolae si Palatul Princiar, vom parcurge traseul Circuitului de “Formula 1” spre faimosul
Cazino. Continuam cu Nice, unde oprim pentru o plimbare pe Promenades des Anglais si admiram cel mai stilat hotel de pe intreaga
Coasta de Azur, Hotel Negresco- construit de romanul Henri Negrescu. Incheiem ziua in Cannes, candva un simplu sat de pescari,
astazi considerat cel mai elegant si exclusivist oras de pe Riviera Franceza. Palais des Festivals et Congres a facut din Cannes una
din cele mai populare destinatii, in special in luna mai, cand aici are loc faimosul Festival International de Film. Intoarcere pentru
cazare în acelasi hotel din zona Genova -Savona.

Ziua 5. GENOVA -PARCUL NATIONAL CINQUE TERRE -AOSTA (cca. 200 + 195 km)
Mic dejun. Timp liber la dispozitie, sau excursie optionala (15+ 20 euro) la Genova si Parcul National Cinque Terre. Turistii care
raman la hotel, vor lasa bagajele la Lagguage Room si vor elibera camerele pana la ora 11.00. Incepem excursia optionala cu un
obiectiv UNESCO, centrul istoric al orasului Genova: Porta Soprana- cea mai veche constructie din Genova (sec. X – XII), Casa lui
Christofor Columb, Palatul Ducal, Catedrala San Lorenzo, Portul Vechi si Acvariul- unul dintre cele mai mari din Europa. Apoi ne
vom deplasa spre Sestri Levante, de unde, utilizand trenuletul (contra-cost) vom admira Cinque Terre, cele “5 sate” agatate pe tarmul
stancos, incluse in Patrimoniul UNESCO. Vom vizita Vernazza si Manarola, intr-o plimbare pe stradutele pitoresti unde vom gasi
mici cafenele, ateliere ale artizanilor si artistilor si peisaje de basm pentru care a meritat tot efortul. Apoi, intalnindu-ne cu autocarul
in La Spezia, ne vom intoarce spre Genova, apoi continuam spre nord, catre minunata Vale Aosta. Cazare in zona Aosta.

Ziua 6. CHAMONIX -MONT BLANC -VF. AIGUILLE DU MIDI -ANNECY -GENEVA (cca. 235 km)
Dupa micul dejun, traversam Alpii spre Franta prin tunelul Mont Blanc spre micuta statiune St. Gervais les Bains. Timp liber in
statiune sau excursie optionala (15 €) la Chamonix- Mont Blanc, capitala mondiala a sporturilor de iarna, unde putem incerca o
experienta de neuitat urcand (daca vremea va permite) cu cea mai moderna telecabina din Europa, catre statia Aiguille du Midi

(3.842m), care dispune de o terasa cu deschidere de 360 de grade si putem admira in apropiere varful Mont Blanc- stapanul absolut al
Alpilor. In cursul dupa amiezii oprim in cel mai romantic oras din Apli, Annecy, supra-numit “mica Venetie” si vom vizita partea
veche a orasului, cu pitoreasca “impletire” a numeroaselor canale si stradute pietonale: Palatul Insulei (din sec XII)- o fosta
inchisoare de maxima securitate, Castelul Medieval- resedinta a Contilor de Geneva si a ducilor de Savoya si Catedrala St. Pierreconsiderat monument national. Incheiem ziua in Geneva, si admiram trei din atractiile orasului, inainte de a porni in turul pietonal:
Jet d`eau- cea mai inalta fantana arteziana din lume (145 m), L’horologe Fleurie Ceasul cu flori, avand limba secundarului de peste
2.5 m (cel mai mare din lume) si Podul Mont Blanc- cel mai mare din oras. Parcurgem pietonal Orasul Vechi, pitoresc asezat in jurul
colinei Catedralei St. Pierre- constuita intre sec. XII-XIII cu un interior gotic, simplu dar impresionanat, spre Maison Tavel- care
pastreaza arhitectura medievala si ramane cea mai veche cladire din oras. Primaria cu stilul sau renascentist este locul unde s-a
semnat prima Conventie a Crucii Rosii, iar Place Neuve, unde incheiem turul, este dominata de cele 3 cladiri dedicate culturii:
Conservatorul de Muzica, Grand Theatre si Muzeul Rath. Deplasare in zona Bellegarde pentru cazare.

Ziua 7. MONTREUX -BERNA- ZURICH -ST. GALLEN -LIECHTENSTEIN (cca. 505 km)
Mic dejun. Incepem vizitele din Tara Cantoanelor cu eleganta si opulenta statiune Montreux de pe malul Lacului Leman, unde vom
putea admira Castelul Chilon (sec. XIII), apoi continuam cu Berna, capitala Elvetiei, unde vom vizita centru istoric- monument
UNESCO, cu stradute pitoresti flancate cu arcade- Marktgasse si Kramgasse si cu numeroase fantani decorate cu statui. Incepem
turul pietonal de la Barengraben- Groapa cu Ursi, simbolul orasului, Primaria, Turnul cu Ceas “Zytglogge” si Catedrala Sf.
Vicentiu, construita in stilul goticului tarziu, avand un turn impresionant, cel mai inalt din Elvetia. In continuare admiram Zurichcapitala economica a Elvetiei, unul dintre cele mai bogate si mai curate orase din intreaga lume: Biserica Mare (Grossmunster),
fondată de Carol cel Mare si care a fost locul de pornire al Reformei Protestante in Elvetia, Fraumünster- care impresioneaza cu
vitraliile sale realizate de Marc Chagall si Primaria- Rathaus. Spre seara ne vom opri la Sankt Gallen pentru a vizita Abatia
Benedictina- inclusa in patrimoniul UNESCO. A fondată în sec. VII de Sfantul Gallus, misionar irlandez, iar biblioteca sa -una din
cele mai bogate și mai vechi din lume, pastreaza manuscrise prețioase. Incheiem aceasta zi atat de “densa” cu oprire in Vaduz,
capitala micului stat Liechtenstein. Cazare in zona Feldkirch- Austria.

Ziua 8. FELDKIRCH -MUNCHEN -SALZBURG (cca. 345 km)
Mic dejun. Tranzitam Germania (la aeroportul din Munchen vor cobora turistii sositi cu avionul pentru a se imbarca la zborul de retur
spre tara), pentru a vizita capitala landului Bavaria, unde vom descoperi Marienplatz din centrul orasului cu Noua Primarie de sec.
XIX si coloana Fecioarei Maria, Frauenkirche- catedrala orasului construita intre sec XV-XVI in stil gotic si renascentist. Continuam
deplasarea spre Salzburg- “orasul muzicii”, cunoscut pentru gradinile si palatul Mirabell- ridicat de prințul arhiepiscop Wolf Dietrich
Raitenau ca reședință pentru amanta sa Salome Alt, Casa lui Mozart- locul in care a copilarit geniul muzicii, Domul in stil baroc,
unde acesta a fost botezat si Orasul Vechi protejat de Fortareata Hohensalzburg. Cazare in zona Salzburg.

Ziua 9. SALZKAMMERGUT -LINZ -BUDAPESTA (cca. 550 km)
Mic dejun. Traversam regiunea Salzkammergut, impresionanta prin peisajele cu piscuri semete si lacuri glaciare Mondsee si Attersee
si oprim in statiunea St. Gilgen, situat pe malul lacului Wolfgangsee, supranumit “satul lui Mozart”, desi e locul natal doar al mamei
compozitorului. Contiunam cu Linz al 3-lea mare oras al Austriei, pitoresc amplasat pe Dunare, avand un centru istoric foarte bine
conservat, in care vom regasi: Hauptplatz- cu coloana ciumei, vechea Primarie (sec. XVI)- cu un Turn octogonal si ceas astronomic
si Alter Dom- biserica iezuita a Sf. Ignatiu. Parasind Austria, intram in Ungaria, pt. a incheia excursia cu o croaziera optionala pe
Dunare la Budapesta (14 € fara cina sau 29 € cu cina) pe durata careia admiram principalele obiective ale capitalei Ungariei:
Parlamentul, Podul cu Lanturi, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas, Palatul Regal, Dealul Gellert. Cazare la Budapesta.

Ziua 10. BUDAPESTA -ARAD -SIBIU -BUCURESTI (cca. 815 km)
Mic dejun. Intoarcere in Romania, cu sosire in Bucuresti la Gara de Nord in jurul orei 23.30, in functie de trafic si de durata
formalitatilor din frontiera.
Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de
plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute!

DATE de PLECARE
2018

FIRST MINUTE
CLIENT FIDEL

LOC in
CAM. DBL

SUPLIM.
SGL

COPIL
6 - 12 ANI

Al 3-lea ADULT
in CAM.

8.07
25.08

395 €
412 €

465 €
485 €

185 €
195 €

445 €
455 €

455 €
465 €

PRETUL INCLUDE :

NU SUNT INCLUSE IN PRET :

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru trafic
international
- 9 cazari cu mic dejun in hoteluri 3* (ca exceptie 2*).
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
- Vizite la Cazane, Belgrad, Zagreb, Verona, Milano, Aosta
Annecy, Geneva, Montreux, Berna, Zurich, St. Gallen
Liechtenstein, Munchen -Salzburg -Salzkammergut -Linz

- Asigurare Travel (medicala + storno) cca. 68 lei
- Excursiile si vizitele optionale conform program.
- Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv pentru
excursii optionale) si serviciile de ghizi locali
- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete)
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este
solicitata (se va achita cash de catre turisti)

Grup minim 35 pers., turistii plecati din tara cu autocarul, impreuna cu cei sositi cu avionul.
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar;
In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 35 euro/persoana;
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului;
Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei.
Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu
reuseste sa completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei.
REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:
1.
FIRST MINUTE - 10% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 25 euro/ pers. la inscriere si
diferenta de pana la 50% din pretul excursiei pana la data de 01.03.2018. Plata integrala cu 30 zile inainte de data
plecarii in excursie. Dupa data de 01.03.2018 reducerile timpurii continua cu:
2.
EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 50 euro/ pers. la inscriere si
diferenta de pana la 50% din pretul excursiei intre 02.03. - 20.04.2018. Plata integrala cu 30 zile inainte de data
plecarii in excursie.
3.
CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia
tour operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia.
4.
REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT
5.
REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile)
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel;
TRASFERURI CONTRA COST DIN TARA
Orasul

Locul de intalnire

PLOIESTI
CAMPINA
BRASOV

Petrom - Metro
Casa BUCUR- popas Km 92
Mc Donald’s Cal. Bucuresti

Constanta
CRAIOVA

Gara
Autogara Nord

Ora

Tarif /pers.
€/sens
6 € /sens
9 €/sens
12 €/sens
12 €/sens
12 €/sens

Orasul

Locul de intalnire

BUZAU
BRAILA
GALATI

Mc Donald’s Unirea
Parcare CARREFOUR
Mc Donald’s

Ora Tarif /pers.

€/sens

FOCSANI

Benzinaria LUKOIL Centru

10 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
12 €/sens

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse
de linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se
prezinte la locul de imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de
trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia
pentru a te informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii,
pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa
informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de tata plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor
face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.

Pentru turistii din Suceava, Piatra Neamt, Iasi, Bacau, care solicita doar in momentul inscrierii (nu se accepta inscrieri
ulterioare), oferim GRATUIT o noapte de cazare (la dus sau la retur la alegerea turistilor), in Bucuresti la un hotel de 3 stele
in apropierea Garii de Nord si a locului de imbarcare.
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se
mentioneaza ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti.
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau
similar” in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului.
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare.
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul
scris al ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care
insoteste minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.
- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta
credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei plecarii.
- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de
standardele din Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale
nemultumiri legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup.
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul
sosirii la hotel, solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5%
pentru primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta.
- Pt. călătorie este necesara cartea de identitate sau paşaportul (in anumite tari doar pasaportul) valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.

