Circuit FRANTA- Belgia, Germania 10 zile Autocar
Reducere* pana la 15% - de la 429 Euro
Viena- Salzburg- München- Strasbourg- Reims- Paris- Versailles- Fontainebleau- Valea Loirei- Gent- BrugesBruxelles- Köln- Valea Rinului- Frankurt- Nürnberg- Melk

Ziua 1. BUCURESTI- BUDAPESTA (cca. 815 km)
Plecare din Bucuresti, la ora 06.00 din parcarea de la Gara de Nord, de pe Calea Grivitei (langa Muzeul CFR) spre Sibiu- AradBudapesta. Sosire in cursul serii si cazare la Budapesta.

Ziua 2. VIENA -SALZBURG -MÜNCHEN (cca. 655 km)
Mic dejun. Traversam Ungaria spre Austria, pentru un tur panoramic cu autocarul in Viena pe Ringstrasse: cladirea fostului Minister
de Razboi, cu statuia Maresalului Radetzky, Piata Schwarzenberg cu o frumoasa deschidere catre Palatele Belvedere, Opera de Stat,
Piata Maria Terezia, Palatul Imperial Hofburg, Parlamantul, Primaria, Burgtheatre, Universitatea, Biserica Votiva. 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. Incheiem vizitele din aceasta zi in München,
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. Cazare in zona München.

Ziua 3. MÜNCHEN -STRASBOURG -REIMS -PARIS ( cca. 820 km)
Mic dejun. Plecam spre Strasbourg, capitala regiunii franceze Alsacia, care imbina armonios traditiile germane cu cele franceze.
Vizitam impresionanta Catedrala gotica “Notre Dame de Strasbourg” (a 4-a ca inaltime din lume), admiram in apropiere Palatul
Rohan, o frumoasa cladire baroca de sec. XVIII si optional putem face o plimbare cu vaporasul pe raul ILL, care ne va oferi prilejul
de a admira pitorescul cartier Petit France si Consiliul Europei. Deplasare spre Reims, unde vizitam impozanta Catedrala gotica
(sec.XIII), loc de incoronare a numerosi monarhi francezi de-a lungul vremii. Cazare la Paris.

Ziua 4. PARIS -VERSAILLES
Mic dejun. Dimineata vizitam Palatul Versailles, sediul puterii in timpul “Regelui-Soare” Ludovic al XIV-lea, unul din cele mai mari
si opulente palate din lume (2.300 camere) avand si unele dintre cele mai vaste gradini. Revenind in Paris, facem un tur cu autocarul
in “Orasul Luminilor”: La Defence (cartierul de zgarie-nori), Place de la Concorde, Arcul de Triumf, Champs Elysees, Podul
Alexandru al III-lea, Grand Palais, Petit Palais, Palais de Chaillot, Tour Eiffel. Urmeaza Scoala Militara, Domul Invalizilor (cu
mormantul lui Napoleon Bonaparte), L`Ille de la Cite- leaganul antic si centrul spiritual al Parisului, unde vizitam Catedrala Notre
Dame- cu fatada sa inconfundabila intre cele doua turnuri, devenite celebre datorita personajului lui Victor Hugo din “Cocosatul de la
Notre Dame”. Continuam spre cartierul Latin si Panteon cu fatada realizata dupa cel din Roma (un memorial unde odihnesc
ramasitele pamantesti ale marilor personalitati franceze, apoi Oprera Garnier- o bijuterie arhitectonica de sec. XIX, Galeriile
Lafayette, Place Pigale cu cele mai cunoscute cabarete din Paris, intre care si Moulin Rouge. Urcam in Montmartre la Basilica Sacre
Coeur- construita in stil romano- bizantin dupa razboiul cu Prusia din 1870 si Place du Tertre, faimoasa din perioada in care
Montmartre era “Mecca artei moderne” si refugiu pt. artisti, intre care Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali, s.a. Cazare la Paris.

Ziua 5. PARIS
Mic dejun. Timp liber in Paris pentru vizite individuale, cu transportul public. Recomandam deplasare cu RER la Disneyland sau
vizita la Muzeele Luvru si d`Orsay si la Centrul Pompidou cu Atelierul lui Brancusi. Seara va sugeram o ascensiune in Turnul Eiffel
sau Croaziera pe Sena (cca 15 €). Intoarcere la acelasi hotel de la Paris pentru cazare.

Ziua 6. PARIS -FONTAINEBLEAU -VALEA LOIREI (400 km)
Mic dejun. Timp liber in Paris pentru vizite individuale sau excursie optionala (10 €) la Palatul Fontainebleau, resedinta regala pentru
mai mult de 8 secole, care impresioneaza prin stilul manierist si decoratiunile interioare de sec. XVI. Excursia continua pe Valea
Loirei (35 €), unde vizitam Castelul Chambord, cel mai mare de pe Valea Loirei, care se distinge prin arhitectura sa renascentista de
inspiratie franceza si prin interioarele spatioase. Urmeaza pitorescul orasel Blois, al carui castel a fost candva resedinta favorita a
regilor Frantei, si unde ne vom plimba pe stradutele cu aspect medieval din centrul istoric. Intoarcere la acelasi hotel de la Paris
pentru cazare.

Ziua 7. PARIS- GENT- BRUGES- BRUXELLES (cca. 375 km)
Mic dejun. Plecam spre Belgia unde vizitam pentru inceput orasul Gent si admiram bogatiile medievale din centrul orasului: Biserica
St. Jacob cunoscuta pentru adevarata sa colectie de arta, Castelul Gravensteen- singurul loc din Belgia care reflecta stilul de trai din
Evul Mediu, Primaria cu diferitele sale fatade (in stil gotic flamboyant si renascentist), Catedrala St. Bavo (a carei piatra de temelie a
fost pusa inca din sec. al X-lea) si care impresioneaza prin arhitectura gotica si prin altarul sau deosebit. Timp liber in Gent sau
excursie optionala (15 €) in Bruges, oras flamand de o frumusete unica, al carui centru istoric, unul dintre cele mai bine conservate
din Europa este parte din Patrimoniul UNESCO. Aici vom descoperi Piata Centrala- inima orasului, Primaria construita in sec. XIV
in stil gotic flamboyant, Turnul Belfort- unul dintre cele mai proeminente simboluri ale orasului, Biserica Sf. Maria care adaposteste
o adevarata comoara de arta: “Fecioara cu pruncul” de Michelangelo. Sosire la Bruxelles, capitala Belgiei si a Uniunii Europene,
pentru un tur de oras: Palatul Regal, sediul oficial al monarhiei belgiene, Palatul de Justitie- o impozanta constructie de sec. XIX,
Grand Place- Marea Piata, monument UNESCO, inconjurata de cladiri gotice (foste bresle ale mestesugarilor) care ii dau un farmec
aparte. Tot aici gasim Primaria- o frumoasa constructie gotica de sec. XV cu un turn de 96 m si Casa Regala de sec. XVI, in care nu
a locuit niciodata un rege, iar in apropiere simpatica statuie Manneken Pis- unul dintre simbolurile orasului. Cazare in zona Buxelles.

Ziua 8. KÖLN -Valea RINULUI -FRANKFURT -NÜRNBERG (cca. 655 km)
Mic dejun. Plecam spre Germania si vizitam orasul Köln, unde descoperim Catedrala, cea mai mare biserica gotica din Europa de
Nord, a carei piatra de temelie a fost pusa in 1248 si admiram faimosul pod peste Rin, inaugurat in 1911 de Kaiserul Wilhelm II.
Parcurgem apoi unul dintre cele mai impresionante trasee turistice, Valea Rinului- Patrimoniu UNESCO, cu numeroase castele, sate
pitoresti si legendara Stanca Lorelei, spre Frankurt, oras al contrastelor, cu cele mai mari si mai avangardiste zgarie-nori din Europa
alaturi de cladiri istorice bine intretinute si strazi pitoresti de sec. XIX. Continuam deplasarea pentru cazare in zona Nürnberg.

Ziua 9. NÜRNBERG -MELK -BUDAPESTA (cca. 725 km)
Mic dejun. Incepem in Nürnberg, oras cu o istorie de peste 1000 de ani. Arhitectura moderna se imbina armonios cu atmosfera
medievala din centrul istoric, pe care il vom descoperi in turul pietonal: St. Lorenzkirche- construita intre sec. XIII-XV si considerata
cea mai frumoasa din oras, Hauptmarkt- piata centrala a orasului, Schoner Brunnen- “Fantana Frumoasa” situata langa Primarie,
Frauenkirche- construita in sec. al XIV-lea, in stil gotic, Zidurile de incinta cu Frauentor (Poarta Fecioarei), Biserica St. Sebaldus si
Castelul Imperial- principala atractie a orasului. Traversam apoi Austria spre Ungaria cu o vizita la Abatia Benedictina Melk,
construita in sec. XI pe o inaltime stancoasa de pe malul Dunarii ce a constituit un important nucleu de cultura. 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.

31.05
29.08

429 €
446 €

505 €
525 €

185 €
195 €

485 €
499 €

489 €
509 €

PRETUL INCLUDE :
- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru
trafic international
- 9 cazari cu mic dejun in hotel 3* (si ca exceptie 2*).
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
- Vizitele la: Viena, Salzburg, München, Strasbourg,
Reims, Paris, Versailles, Gent, Bruxelles, Köln, Valea
Rinului, Frankfurt, Nürnberg, Melk .

NU SUNT INCLUSE IN PRET :
- 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)

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.
Grup minim 35 pers.
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 30 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.

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.

