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V-am pregătit 
circuite 
care mai de care! 
2020 ne surprinde cu proiecte noi 
pe masa! Va intampinam cu destinatii 
noi si oferte avantajoase la fiecare 
pas. Am introdus in portofoliul nostru 
destinatii noi precum Rusia, Fiorduri 
Scandinave, Scotia si Irlanda, pregatite 
special pentru voi, turistii nostri. Nu va 
faceti griji, avionul si autocarul va stau 
la dispozitie ca modalitate de transport, 
calitatea fiind esentiala pentru noi! Va 
multumim si va suntem recunoscatori 
deoarece ne motivati de fiecare data 
sa crestem si sa va oferim experiente 
noi! Alege Hello Holidays la fiecare 
imbarcare si nu vei regreta!

călătorim de 13 ani cu tine,  
pentru tine!

zeci de mii de călătorii…

Peste 140 000 de turiști care ne-au ales

Peste 1000 de agenții partenere

Peste 2450 de curse anual

11 Autocare noi, în flota Hello Holidays 

Spune Hello Vacanțelor Tale!

„Lumea este o carte, 
iar cel care nu calatorește, 
citește doar prima pagina” 
(Sf. Augustin)
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Spune Hello Vacanțelor Tale!

De peste 13 ani, împreună 

2009
Anul în care ne-am cumpărat 
primul autocar! O nouă etapă a 
evoluției Hello Holidays, de care 
ne amintim și astăzi cu drag și 
emoție. Un pas care ne-a ajutat 
să punem bazele unei flote de 
autocare.

2012
Și mai multe autocare! Da, 
este anul unei dezvoltări 
rapide. Numărul turiștilor 
crește. Suntem singura agenție 
touroperatoare de curse charter 
în Lefkada și Parga, motiv pentru 
care cumpărăm mai multe 
autocare. 

2011
Lefkada și Parga intră în 
portofoliul nostru cu destinații. 
Este anul în care am dat startul 
sejururilor în aceste zone atât de 
îndrăgite ale Greciei, asigurându-
ți vacanțe cu peisaje noi, la fel sau 
poate și mai frumoase. 

2007
Începutul călătoriei noastre. Doi 
angajați și vacanțe cu mult soare 
în Grecia. Nu degeaba tărâmurile 
grecești sunt destinațiile noastre 
preferate. 

2008
Bun venit, Thassos! Bun venit, 
Sarti! De acum, avem oferte de 
vacanțe în două destinații de 
suflet. Și cele mai bune unități 
de cazare. Organizăm vacanțe 
frumoase și umplem tot mai 
multe autocare. Mulțumim ție, 
pentru încrederea oferită!

2010
Start mini-circuitelor cu sejur! 
Am reușit să introducem pe piață 
un concept inedit, care să îmbine 
vacanța de relaxare la plajă cu 
vizitarea obiectivelor turistice 
ale destinației în care te afli. Un 
concept care s-a dovedit a fi de 
succes, regăsit astăzi la multe 
agenții din țară.

2014
Introducem trei destinații 
inedite: Insula Evia, Tolo şi 
Sivota. Ne remarcăm din nou pe 
piața turismului și în fața marilor 
iubitori ai Greciei. Începe o nouă 
etapă de extindere a imaginii 
Hello Holidays peste hotare. 

2019
Suntem pe val și ne păstrăm aici! 
Lăsăm modestia și îți vorbim 
deschis. Sejururile și circuitele bine 
organizate, respectul față de tine, 
turistul nostru, și autocarele noi, 
ne-au adus o creștere semnificativă 
a numărului de călători. Da, se 
anunță un an cu multe proiecte noi 
și interesante... 

2015
„O zi cât o vacanță!” Lansăm 
un proiect de suflet, un concept 
unic, pe care îl regăsești și astăzi 
la noi! Te ducem să petreci o zi 
cât o vacanță pe meleagurile 
României și ale Bulgariei. Să 
evadezi pentru o zi din cotidian, 
să descoperi frumusețile neaoșe 
și bulgărești.

2016
Spunem „Bun Venit” noului 
nostru sediu din Știrbei Vodă! 
Cumpărăm autocare și microbuze 
noi, asigurând infrastructura 
pentru noile noastre circuite. 
Printre destinațiile dragi nouă se 
numără Olanda, Italia de Nord și 
Capitalele Balcanice.

2017
Începem cu o petrecere. Împlinim 10 ani cu vacanțe de nota 10! Am 
lansat concursuri cu premii pentru turiștii fideli și nu numai, am colindat 
țara-n lung şi lat pentru a ne vizita partenerii și am organizat două 
infotrip-uri marca Hello Holidays (sun & fun), în Grecia şi Turcia. Am în-
ceput călătoria din pasiune, cu doi angajați. După 10 ani, tot din pasiune 
continuăm. Cei drept, în număr mai mare! Promitem dezvoltare, promite 
și mai multe vacanțe în și mai multe destinații. 

2018
Lansăm circuitele europene! Peste 20.000 de turiști ne spun acum 
„Hello”, dintre care 8000 din noile circuite. Ne bucurăm de un real 
succes. Peste 200 de plecări cu avionul sau autocarul, în doar câteva luni 
de la lansarea noului produs Hello Holidays. Da, am devenit mai buni. 
Oferim calitate și facem față chiar și celor mai pretențioși turiști.

2013
Este anul cunoașterii. Am 
organizat infotrip-uri în Grecia și 
Turcia, formând o echipă de ghizi 
profesionistă, care să reprezinte 
pasiunea Hello Holidays pentru 
vacanțe. 

2020
Am introdus în portofoliul circuitelor 
destinatii noi, asa că, vă întâmpinăm 
în 2020 cu Rusia, Fiorduri 
Scandinave, Scoția și Irlanda precum 
si multe alte surprize. Pe programele 
de avion întâmpinăm turiștii chiar de 
la îmbarcare, iar autocarele Setra ne 
asteaptă să pornim la drum spre un 
an ce se anunță grandios! 
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Ești PE mâInI bUnE!
Realizăm călătorii reușite de peste 13 ani! Am străbătut Europa în lung și-n lat, 
am oferit zâmbete și am legat noi prietenii. Ne-am dezvoltat alături de voi, 
cu ajutorul vostru, datorită cerințelor voastre. Anul trecut 
peste 11.000 de turiști au fost împreună cu noi 
în mai mult de 268 de circuite. 
Poți fi sigur că ești pe mâini bune!

182
 CIRCUITELE CU AUTOCARUL

85%
PESTE 85% CIRCUITE REALIzATE

86
CIRCUITELE CU AVIONUL

36
ExCURSIILE DE O zI

45
ȚĂRI VIzITATE

11
PESTE 11.000 DE TURIȘTI ÎN 2019
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OamEnII HEllo

„O vizită de neuitat îți oferă Sintra, orașul 
colorat situat la numai o oră de Lisabona. 
Șase castele, restaurante tradiționale 
și magazine dichisite întregesc laolaltă 
atmosfera portugheză ce m-a facut să 
mă îndrăgostesc de o țară minunată, 
cu oameni primitori.” Simona Feraru 
(consultant pentru relatia cu furnizorii 
externi)

Nu trebuie sa ratezi vizita in oricare dintre 
Tarile Nordice, destinatii fascinante, 
recomandate pentru iubitorii de natura si 
aventuri in aer liber, cu parcuri nationale 
impresionante, lacuri si vulcani, zile aproape  
fara sfarsit sau nopti continue, maiestuoasa 
aurora boreala, dar si orase port cochete, 
stralucind de curatenie. Aici pare totul ca un 
film de lung metraj, sau un permanent festival 
stradal. Dana Ghinea (Consultant pentru 
relația cu furnizorii externi)

Arhitectura și aerul autentic latin al 
Barcelonei mi-a captat atenția de 
fiecare dată, Sagrada Familia fiind 

una dintre splendorile arhitecturale 
de capătâi ale Spaniei. Străzile 

înconjurate de mister și atmosfera 
romantică mă vor duce mereu cu 

gândul la o poveste cu iz boem. 
Bogdan Cliveti (Consultant pentru 

relația cu agențiile partenere)

„India m-a învățat răbdarea și povestea 
iubirii eterne într-un Taj Mahal de șoapte, 
Amsterdam - diversitatea, Cuba - curajul, 
Africa – miile de culori și respectul față 
de tradiții. Suntem un conglomerat de 
iubiri, idei și dorinte, România este casa în 
care revin din toate călătoriile sufletului 
meu...” Adriana Ștefan (manager 
transport)

Tărâmul care te rupe de realitate, parcă 
scos dintr-o carte de povești, Cappadocia 
este cel mai frumos loc din lume în care 
poți să plutești, la propriu! Călătoria cu 
balonul, ce ne amintește de cărțile lui 
Jules Verne m-a fascinat și m-a readus 
în copilărie, când acest lucru era doar un 
vis. Anita Grigore (Manager departament 
financiar și relația cu ghizii)

Parisul ma surprinde de câte ori 
l-as vizita, mereu e ceva nou de 

văzut, pentru ca Paris nu înseamnă 
doar Tour Eiffel, Champs-Élysées, 

Louvre sau Galeries Lafayette 
ci și tot ce se întâmplă pe lângă 
acestea - viața orașului, vuietul 

străzii, parcurile liniștite, pietonii 
nenumărați și zgomotoși sau 
soarele blând care creeaza o 

stare de poveste. Marian Haja 
(Consultant pentru relația cu 

agenții de vânzare)

…de la circuite
Creativi, pozitivi, entuziaști și cu experiență. Patru atribute care ne caracterizează. Adăugăm și pasiune, 
iar rezultatul suntem noi, o echipă închegată, și circuitele noastre de suflet, marca Hello Holidays. 
Muncim mult, dar ne place pentru că așa ajungem să te cunoaștem. Așa ajungem să străbatem Europa 
și să-i știm traseele ca-n palmă. Suntem mereu gata de drum, de poze, de noi prietenii și de a-ți răspunde 
oricărei întrebări, pe care o ai. Iar acesta este doar începutul. Hai să facem cunoștință!

„Celor cu ‹‹adicție›› în a călători, li se întâmplă ca în cadrul unor trasee noi, să 
ajungă în locuri pe care le-au mai vizitat. Am vizitat Veneția de peste 15 ori 

și am avut ocazia să surprind momentul unei ‹‹inundatii››. Mă așteptam ca apa 
să se reverse dinspre țărm, dar am descoperit surprins cum mici ‹‹pârâiașe›› se 

nășteau între dalele pavajului, ca și cum o mulțime de țevi s-ar fi spart simultan. 
Niciodată nu pleca cu gândul că ai văzut tot!” Adrian Gheorghiu (coordonator 

circuite)



‹‹8››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹9››

1. Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare și aceeasi rezervare.
2. Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel.

15%REDUCERE
de ce noi? pentru că am ales oferte excelente pentru tine! pentru că, la 
noi, sigur vei găsi o vacanță care se potrivește bugetului tău. pentru că poți 
beneficia de o reducere de până la 15% prin cumularea celor de mai jos. 
Bucură-te de ofertele noastre atractive!

rezervă acum și economiSește
Alege din timp și beneficiezi de cel mai bun discount 

earlY BooKinG

5% reducere 
pentru achitarea unui avans de minim 50 euro

(programe autocar) sau 100 euro (programe avion)
la inscriere și diferența de pană la 50% din prețul excursiei 

până la 15.02.2020. Plata integrală cu 30 zile înainte
de data plecării în excursie.

5% reducere 
pentru turiștii care au mai achiziționat programe 
turistice de la Hello Holidays, atât direct, cât și 

prin intermediul agențiilor partenere ale acesteia.

client Fidel
Pentru că tu esti cel mai important!

BonuS autocar
Confort la prețuri mai mici

10% reducere 
maximă pentru grupuri, după cum urmează:

PENTRU PACHETE CU AUTOCARUL
la 6 persoane = 3% REdUCERE
la 8 persoane = 4% REdUCERE

la 10 persoane plătitoare, a 11-a GRATUIT

PENTRU PACHETE CU AVIONUL
la 8 persoane= 2% REdUCERE
la 12 persoane= 3% REdUCERE

la 15 persoane plătitoare, a 16-a GRATUIT

mai mulȚi prieteni, mai puȚini Bani
Pornește în vacanță cu familia sau cu prietenii și cheltuielile tale scad.

5% reducere 
pentru ultima banchetă din autocar 

(în limita locurilor disponibile)

ultima BancHeta 
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deStinS
Distanta medie parcursa zilnic  
este de 50-390 km 
Programe disponibile atat în 
varianta de autocar, cat și de 
avion, ce va ofera posibilitatea de 
a alterna momentele de relaxare 
și odihna, cu cele de vizitare 
a obiectivelor turistice de pe 
traseu, distanta medie parcursa 
zilnic fiind mica:  
intre 50-390 km. 

amplu
Distanta medie parcursa zilnic  
este de 90- 470 km. 
Programe disponibile atat de 
în varianta de autocar, cat și 
de avion, care se disting prin 
diversitatea obiectivelor turistice 
vizitate, amplificate prin excursii 
optionale, printr-o durata mare 
a programelor (de până la 16-19 
zile) și prin trasee zilnice avand 
distante medii cuprinse intre  
90- 470 km.

compact
Distanta medie parcursa zilnic  
este de 160- 500 km. 
Tip de circuit recomandat 
turistilor avizi de cunoastere, 
caracterizat prin bogatia 
obiectivelor turistice vizitate, 
amplificate prin excursii 
optionale, durata mai restransa a 
programului (de cca 9 - 16 zile), 
distanta medie parcursa zilnic 
fiind destul de mare: intre  
160- 500 km.

intenS
Distanta medie parcursa zilnic  
este de 310- 675 km. 
Tip de circuit recomandat cu 
precadere oamenilor energici, 
care cuprinde un program bogat 
și condensat de vizite, durata 
redusa (intre 4-10 zile) și trasee 
zilnice avand distante medii 
cuprinse intre 310- 675 km.

CLaSIFICaREa CiRCUitEloR
Ca un suflet pereche, există un 
circuit pentru fiecare dintre noi
Se spune că există un suflet pereche pentru fiecare dintre noi! 
de ce nu ar fi și un circuit care să ne definească? 
Crezi sau nu, el chiar există. Noi l-am creat pentru tine! 
În stil propriu, gândindu-ne la trăirile fiecărui turist 
care ne-a pășit pragul. Care crezi că ți se potrivește? 

DEsCoPERa LUmEa HELLO
VIzITEAzA-NE PE BLOG

Ne numim Hello Holidays cu un motiv. Acela că iubim vacanțele. 
Că spunem constant Hello unor noi destinații, îmbrățișând 
experiențe autentice în cele mai frumoase zone ale lumii. 
Suntem sociabili, mereu în căutarea unor modalități de a petrece 
vacanțe frumoase și accesibile, prin servicii de turism eficiente și 
prietenoase. Credem în bucuria vacanțelor și a lucrurilor simple pe 
care acestea ni le oferă. Citește articolele si experientele ghizilor 
nostri pe blogul Hello Holidays si spunehellovacantelortale.ro. 
Experiențele frumoase chiar încep cu noi!

URMARESTE-NE PE FACEBOOk

Visează, vizitează, trăiește, zâmbește... și ia-o de la capăt! Călătoriile, 
experiențele lor, te lasă uneori fără cuvinte, apoi te transformă într-
un povestitor. Călătorește cât mai mult, trăiește noi experiențe și 
păstrează în suflet tolba de amintiri frumoase. doar așa te păstrezi 
mereu tânăr. Călătoriile te fac mai independent, mai deschis și, în 
general, mai bun întrucât îți oferă acea stare de fericire și libertate, 
pe care o căutăm cu toții. Gasesti toate informatiile de care ai 
nevoie in fiecare zi pe pagina de Facebook Hello Holidays. Un 
simplu follow la @helloholidays.ro te aduce mai aproape de noi si de 
calatoriile tale.
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câteva lucruri pe care e bine să le știi…
l Transferurile contra-cost din tara se 

organizeaza (indiferent de numarul de 
persoane care solicita transferul) cu ajutorul 
firmelor ce efectueaza curse de linie. În functie de 
marimea grupului, se poate organiza transfer privat 
cu microbuz, minibus sau midibus. Pentru mai putin 
de 4 pers./ sens, turistii care solicita transfer privat, 
pot accepta suportarea diferentei de pret sau li se 
restituie sumele achitate pentru transferul pe sensul 
neefectuat, daca nu exista variante de transfer cu 
transport public. Efecturarea transferului la plecarea 
în circuit nu implica și efectuarea transferului privat 
pentru retur, daca nu este intrunit numarul minim 
de 4 pers./ sens.

l daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate 
decat din București, acestia trebuie sa 

informeze agentia de turism la care s-au inscris cu 
minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile 
cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai 
în functie de capacitatea mijloacelor de transport 
utilizate.

l Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de 
imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora 

comunicata. Orele sunt estimative, în functie de 
conditiile meteorologice și de trafic. 

l Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor 
se vor comunica cu 2 - 3 zile inaintea datei de 

plecare, urmand a tine legatura cu acestia pentru a 
va informa privind situatia concreta din ziua plecarii 
(ora exacta a sosirii în orașul dvs). 

l Va rugam sa respectati ora de imbarcare 
(și orele comunicate zilnic de ghid în 

desfasurarea programului), pentru ca grupul nu 
poate astepta turistii care intarzie.

l Asezarea în autocar se face incepand cu 
bancheta a patra, în ordinea înscrierilor. 

Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 
5% pentru primele 3 banchete în autocar, vor fi 
repartizati în limita locurilor disponibile incepand cu 
a 2-a bancheta.

l Pe anumite programe, autocarul va prelua 
turistii sositi cu avionul. Circuitele cu avionul 

au date fixe de plecare și retur, sincronizate cu 
programele de autocar, al carui ghid va insoti turistii 
sositi cu avionul impreuna cu cei sositi cu autocarul

Suntem perfecționiști, dar punem și suflet. 
Gândim fiecare etapă a circuitului tău, punând 
accent pe siguranță, calitate și plăcerea de 
a călători. Iubim atmosfera caldă, relaxantă. 
Atmosfera familială, pe care căutăm să o 
descoperim în fiecare vacanță. Tocmai de aceea, 

ne străduim să-ți oferim cele mai bune cazări și cel 
mai bun transport. Și credem că am reușit. Cu o 
flotă nouă de autocare și o echipă bine consolidată 
am câștigat nu doar fidelizarea turiștilor noștri, ci 
și încrederea unui număr mare de noi călători.

autocare noi, pentru siguranța ta 

venim în întâmpinarea nevoilor tale
Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, în ordinea înscrierilor. Cu toate acestea, turistii care achita un supliment modic de doar 
5% vor fi repartizați pe primele banchete în autocar, în limita locurilor disponibile, incepand cu a 2-a bancheta.
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Puncte DE ÎmbaRCaRE
și transferuri contra-cost din țară

puncte de imBarcare Gratuite 
Orașul Locul de intalnire Ora
BUCURESTI ACAdEMIA MILITARA 06:00
PITESTI PETROM Pitesti Est (Podul Viilor) 07:00
RM. VALCEA ROMPETROL Calea Bucuresti nr. 274 08:30
SIBIU Benzinaria MOL - Calea Surii Mari 11:00
SEBES ROMPETROL iesire Lancram 11:30
dEVA Mcdonald’s GARA 14:00
TIMISOARA GAZPROM - dumbravita 15:30
ARAd GAZPROM - Calea Timisorii 16:30

Exceptie fac circuitele care ies din tara pe la drobeta Turnu Severin (avand prima cazare la Belgrad) și 
circuitele care tranziteaza Bulgaria și Circuitele spre Ucraina și Moldova.

tranSFeruri contra-coSt din tara
Orașul Locul de intalnire Ora Tarif/pers. €/sens
PLOIESTI Petrom - Metro 6 € /sens
CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92 9 €/sens
BRASOV PETROM - Calea Bucuresti 12 €/sens
CONSTANTA GARA CFR 2.00 12 €/sens
CRAIOVA PETROM langa Autogara Bacriz 3.30 12 €/sens
BUZAU Mcdonald’s Unirea 3.00 10 €/sens
BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului 1.30 10 €/sens
GALATI Mcdonald’s 1.00 10 €/sens
FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 2.00 12 €/sens
BACAU-Bv Parcare Stadion Municipal 6.00 18 €/sens
P.Neamt-Bc-Bv Parcare Hotel Central 4.30 8 +18 €/sens
IASI -Bc -Bv Autogara Codreanu 3.00 10+18 €/sens
Suceava-Bc -Bv Parcare Hotel Bucovina 3.00 12+18 €/sens
Botosani-Bc-Bv Rompetrol Cal. Nationala 2.00 12+18 €/sens
CLUJ -Sebes Centrul comercial SIGMA 9.30 12 €/sens
TURdA -Sebes Parcare ANAF, Romana 15 10.0 10 €/sens
Tg.MURES-SB OMV Bd. 1 dec.1918, nr.256 8.00 15 €/sens
Sighisoara -SB Hotel Transilvania, N.Filip. 1A 9.00 12 €/sens
MEdIAS -SB Petrom, Sos. Sibiu, nr.98 9.45 7 €/sens

l datorita cererii reduse pentru varianta de 
transport cu autocarul, este posibil ca pe 

unele programe de Spania/ Portugalia, sa fie utilizate 
mijloace de transport de capacitate mica, până la 
Barcelona și retur, urmand ca de acolo sa fie utilizate 
autocare cu o capacitate de peste 40 persoane.

l Grupul minim pentru excursiile cu autocarul 
este format din 35 de persoane. Grupul minim 

pentru excursiile cu avionul este format din 15 - 20 
de persoane. În cazul nerealizarii grupului minim se va 
anula excursia cu posibilitatea inscrierii pe un program 
similar. În cazul unui grup mai mic (30-34 persoane la 
excursiile cu autocarul) se va achita un supliment. 

Timișoara

Arad

Oradea

Budapesta

Belgrad

Giurgiu

Deva
Sibiu

Târgu Mures

Cluj Napoca

Alba Iulia

Piatra
Neamt

Iasi

Botosani

Suceava

Brașov

Ploiești

Buzău

Focșani

Brăila

Galați

Constanța

Pitești

Slatina
Craiova

Rm.Vâlcea

București
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Bun venit la bord
O altă vară frumoasă plină de aventuri stă în fața 
noastră. O altă vară în care Hello Holidays îți este 
alături, oferindu-ți circuite cu avionul spre destinații 
mult iubite, dedicate cunoașterii, aventurii și 
mângâierii sufletului. Te așteaptă sute de tărâmuri 
spectaculoase din zeci de țări, în care să admiri 
cerul și marea albastre, case strălucitoare și vechi 
monumente menite să-ți gâdile simțurile. 

Așteaptă-te la destinații cosmopolite, 
superfotografiate și apreciate în toată lumea, dar 
și la destinații intime, la fel de atrăgătoare, care 
abia așteaptă să fie descoperite. Toate sunt astăzi 
mai ușor de atins, decât oricând, prin circuitele cu 
avionul Hello Holidays. 

Îți mulțumim încă o dată pentru încrederea oferită atunci când ai ales circuitele 
Hello Holidays cu avionul și sperăm că acesta este doar începutul spre cea 
mai mare călătorie a vieții tale.  Alege-ți circuitul ale căror atracții simți că te 
ademenesc și te așteptăm la noi, să spui Hello vacanțelor tale. 

Welcome bonus 
• Asistență la îmbarcare în aeroport

Și pentru ca vacanța ta să fie de neuitat, ne dorim 
ca zâmbetul cald și prietenos al angajaților noștri 
să fie primul lucru pe care să-l întâlnești înainte de a porni în călătorie. 
Vrem, totdată, ca el să fie primul dintre zecile de zâmbete și de amintiri minunate 
pe care le vei aduce cu tine acasă.
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14   Paris - Versailles, Fontainebleau, Valea Loarei
15  Londra - Windsor, Stratford, Oxford
16  Cehia și Germania
19  Istanbul, comoara de pe două continente
20  Cappadocia și Pamukkale
22  Bosnia, Croația și Slovenia
24  Austria și Castelele Bavariei
26  Franta, Elvetia si Germania
28  Elveția și Coasta de Azur
31  Roma și Insula Capri
32   Italia - Marile Lacuri, Coasta de Azur și Insula Capri
34  Italia - Rimini (circuit și sejur)
36  Polonia și Țările Baltice
38  Țările Nordice
40  Fiorduri Scandinave
43  Scandinavia și Țările Baltice
46  Benelux
48  Anglia și Scotia
51  Anglia, Scotia si Irlanda
54  Spania Clasică
56  Spania, Andaluzia
58  Spania, Portugalia, Țara Bascilor
62  Portugalia, Spania de Nord si Țara Bascilor
64  Portugalia si Andaluzia
66  Portugalia si Madrid
68  Moscova, Ringul de Aur - Novogorod și St. Petersburg
70  Stockholm, Helsinki, Sankt Petersburg

Ca și tine, iubim confortul. Iubim vacanțele care încep 
cu entuziasm și se termină cu „mai vreau!”. Acesta este 
și motivul pentru care organizăm circuite confortabile, 
care să-ți asigure nu doar bucuria vacanței, ci și siguranța 
acesteia. Circuitele Hello Holidays cu avionul sunt gândite 
și testate pas cu pas, verificând fiecare serviciu pe care 
ți-l oferim. Lucrăm cu companii aeriene recunoscute 
internațional, operăm transferuri cu parteneri locali de 
încredere și te întâmpinăm cu ghizi bine pregătiți. Ne 
bucurăm de fiecare vacanță alături de tine. Ești gata de 
îmbarcare?
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de la 

219 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Paris și retur, 
bagaj de mână 10 kg inclus
• 4 cazări cu mic dejun la hotel 
de 3* (Ibis, Campanille etc.) 
•  Ghid însoțitor din seara primei 
zile pana dimineata ultimei zile, 
în rest asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale), ghizii locali
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 25 € / sens, bagaj 
de calã 20 kg
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149€ 4

cazări
4 cazări în hotelurile Ibis 

sau Campanille 
4 mic dejun inclus

5
mese

Zbor București-Paris 
și retur

transport
O zi întreagă în Paris 

pentru shopping și vizite 
la muzee

bonus time
Croazieră opțională pe 

Sena
Franța

țări vizitate croaziere

1
2

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

05 zile

proGramele la pariS S-au eFectuat de 11 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

01.06, 09.06, 22.06, 07.09 234 € 248 € 261 € 275 € 115 € 259 € 265 €

20.07, 03.08, 10.08, 24.08 219 € 233 € 246 € 259 € 109 € 245 € 249 €

Paris, Versailles și Valea loarei 
top atracȚii: Paris - Versailles - Fontainebleau - Valea Loirei

zIUA 1. BUCUREȘTI - PARIS 
Întâlnire cu reprezentantul agenției la 
05.30, în aeroportul din București și ne 
îmbarcăm spre Paris! Vom fi transferați la 
hotelul de la Paris (Banlieues), ne vom lăsa 
bagajele în camera de bagaje până după 
amiază, când vom prelua preluăm camerele. 
Ne bucurăm de timp liber până seara, când 
va avea loc întâlnirea cu ghidul și grupul 
sosit cu autocarul din România. 

zIUA 2. PARIS - VERSAILLES 
după micul dejun, timp liber în Paris. Sau, 
ni te poți alătura unei excursii... 

 l Opțional (15 €), vizită la Palatul 
Versailles, unul din cele mai mari și opulente 
din lume, cu 2.300 camere și unele 
dintre cele mai vaste grădini. Revenim în 
Paris, pentru un tur al orașului: Place de 
la Concorde, Arcul de Triumf, Champs 
Elysees, Podul Alexandru al III-lea, Grand 

Palais, Petit Palais, Palais de Chaillot și Tour 
Eiffel. Urmeaza Școala Militară, Domul 
Invalizilor, care găzduiește mormântul lui 
Napoleon Bonaparte și L`Ille de la Cite, 
unde vizităm celebra Catedrală Notre 
Dame. Continuăm spre cartierul Latin și 
Panteon, a cărui fațadă a fost realizată după 
cel din Roma, vedem apoi Opera Garnier, 
Galeriile Lafayette și Place Pigale, cu 
celebrul cabaret Moulin Rouge. Urcăm apoi 
la Basilica Sacre Coeur și Place du Tertre, 
faimoasă din perioada în care Montmartre 
era “Mecca artei moderne”. 
Cazare în același hotel de la Paris. 

zIUA 3. PARIS - ORAȘUL LUMINILOR
după micul dejun, ne bucurăm de 
timp liber pentru vizite individuale. 
Îți recomandăm să mergi cu RER la 
disneyland Paris, sau vizita la Muzeele 
Luvru, d`Orsay și spre Centrul Pompidou 
cu Atelierul lui Brâncuși. Seara, priveste 
Parisul din varful Turnului Eiffel sau ... 

 l Opțional (circa 15€), croaziera pe Sena 
** - REDUCERE 50% la achitarea din țară 
a opționalei la Valea Loirei. 
Revenim la hote pentru cazare. 

zIUA 4. PARIS - FONTAINEBLEAU - 
VALEA LOIREI (400 kM)
după micul dejun, timp liber pentru a vizita 
individual orașul. Noi îți recomandăm, să ne 
însoțești într-o excursie… 

 l opțională, la Palatul Fontainebleau 
(10 €), resedinta regala timp de peste opt 
secole și Valea Loirei (35 €), cu vizite la 
Castelul Chambord, cel mai mare din zona 
si Blois, unde ne vom plimba pe străduțele 
pitorești, descoperind atmosfera medievală 
din centrul istoric. Revenim la hotelul de la 
Paris pentru cazare. 

zIUA 5. PARIS - BUCUREȘTI 
Ne luăm micul dejun la pachet și, la ora 
06:00, avem transferul către aeroport, 
pentru zborul spre casă.

 proGramziua

Turnul Eiffel, Paris, Franta

• Vizită opțională la Versailles
• Turul orașului Paris.

puncte Forte

• 50% REDUCERE la 
Croaziera pe Sena, pentru 
achitarea la inscriere a 
opționalei pe Valea Loirei

BonuS
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PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

de la 

299 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Luton și retur, 
bagaj de mână 10 kg inclus
• 4 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (sau Travel Lodge )
• Ghid însoțitor din seara primei 
zile pana dimineata ultimei zile din 
program, în rest asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii opționale, intrări la obiective 
(inclusiv pentru opționale), ghizii locali
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 35 € / sens, bagaj 
de calã 20 kg
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 139 €

• Abația Westminster și Hyde Park
• Excursie opțională la Windsor 
și Oxford-Stratford

puncte Forte

05 zile

londra, Windsor, stratford, oxford 
top atracȚii: Londra - Greenwich - Windsor - Oxford - Stratford 

zIUA 1. BUCUREȘTI - LONDRA 
Întâlnire cu reprezentantul agenției la ora 
6.00 pe aeroportul din București, pentru 
zborul spre LondraLuton! Vom fi transferați 
la hotelul de la Londra, unde ne lăsăm 
bagajele până după amiază, când preluăm 
camerele. Timp liber în capitala Angliei 
până seara, când ne întâlnim cu ghidul și 
grupul sosiți cu autocarul din România. 

zIUA 2. LONDRA - GREENWICH 
după micul dejun, ne îndreptăm cu 
entuziasm spre Turnul cu Ceas al 
Palatului Westminster, devenit simbolul 
orașului, Abația Westminster, Hyde 
Park, Palatul Buckingham. Turul nostru 
continuă spre St. James Park, Parlament, 
Tower Bridge, Turnul Londrei, care a 
depășit venerabila vârstă de 900 de ani si  
spre faimoasa Catedrală St. Paul, unde își 
duc somnul de vecii mari eroi ai Angliei. 
Ne bucurăm apoi de timp liber pentru 
vizite individuale sau 

 l Opțional, deplasare gratuită cu autocarul 
la Greenwich, pentru vizita la observatorul 
astronomic regal (meridianul zero).
Seara revenim la același hotel de la Londra.

zIUA 3. LONDRA
Servim micul dejun si folosind mijloacele 
de transportîn comun cu  abonament de o 
zi - (pentru reducere** pe Tamisa) vizităm 
Parcul St. James, Abația Westminster, 
Galeria Națională sau Tate Gallery, cere 
păstrează una dintre cele mai interesante 
colecții de tablouri europene din lume. 
Urmeaza timp liber în faimosul district 
West End, o zonă comercială și de 
divertisment, recunoscută pentru celebrele 
Trafalgar Square, dominată de Coloana 
Lordului Nelson, Picadilly Circus și zona 
Covent Garden. 

 l Opțional, croazieră pe Tamisa (cca 
15 €)***, cu REDUCERE 50% la 
achitarea dințară a opționalei  Windsor    
- Stratford. 
Cazare la hotelul de la Londra.  

zIUA 4. LONDRA - WINDSOR - 
STRATFORD - OxFORD  
(CCA. 335 kM)
Mic dejun și timp liber în Londra sau...

 l Opțional (12 + 25 €) excursie la 
Windsor și Oxford-Stratford, în care 
vizităm Castelul Windsor, cel mai vechi 
castel locuit din lume, cu Capela Sfântului 
George, o capodoperă a goticului târziu 
englezesc. Ne îndreptăm apoi spre 
Stratford-upon-Avon, locul natal al lui 
William Shakespeare. Continuăm cu 
Oxford, cel mai vechi centru universitar 
din Marea Britanie, unde admirăm celebrul 
Merton College, Queen`s College și 
Catedrala. Cazare la hotelul de la Londra. 
Cazare la hotelul de la Londra.

zIUA 5. LONDRA - BUCUREȘTI 
Mic dejun și o dimineață liberă pentru vizite 
individuale sau shopping în Londra. după 
prânz, ne îmbarcăm în microbuzul (sau 
Midi autocarul) de transfer catre aeroport 
pentru zborul spre casa.

 proGramziua

Londra, Anglia

4

cazări
4 cazări în hotel Ibis, 

Campanille sau similar
4 mic dejun inclus

5
mese

Zbor București-Londra 
și retur

transport
Timp liber de shopping 
în Trafalgar Square și 

Piccadilly Circus

bonus time
Croazieră pe TamisaMarea Britanie

țări vizitate croaziere

1
2

proGramele de londra S-au eFectuat de 9 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în  
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

 Al 3-lea adult 
în camera

 1.07, 13.07, 27.07, 2.08, 11.08 299 € 320 € 337 € 355 € 115 € 335 € 339 €

• Deplasare gratuita* la Greenwich și 
50% reducere* la Croaziera pe Tamisa

BonuS
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cehia și Germania

Potsdam

Magdeburg

Berlin

Erfurt

München

Newschwanstein

Stuttgart

Kiel

Schwerin

Hannover

Düsseldorf

Bremen

Mainz

Saarbrücken

Wiesbaden

Dresda

Hamburg

GERMANIA

Zlin

Plzeñ
Olomouc

Ostrava
Pardubice

Hradec Králové

Liberec

Praga

Brno

Ústínad Laben

CEHIA

České Budějovice

Punkva

Česky Krumlov

Karlstejn

Karlovy Vary

de la 

139 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Praga și retur, 
bagaj de cală inclus
• 4 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (sau cu supliment de 4*) 
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana dimineata 
ultimei zile, în rest asistenta 
turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective turistice (inclusiv 
pentru opționale), ghizii locali
• Taxa de oraș dacă este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 155 €

• O zi întreagă pentru a explora 
Praga
• Ghid însoțitor din prima seară 
până în dimineața zilei cinci
• Excursie opțională de o zi la 
Dresla - Florența de pe Elba

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

kARLOVy VARy
Pe urmele țarului Petru cel Mare
Izvoare termale, colonade 
impunătoare și un design minunat, fix 
în inima unei văi împădurite. Acesta 
este Karlovy Vary. Un oraș balnear 
din Cehia, în care poți păși pe urmele 
țarului Petru cel Mare, venit aici la 
începutul secolului XVIII, pentru 
tratament. Karlovy Vary este vizitată 
pentru a admira arhitectura secolului 
XIX și pentru a bea din apele benefice 
sănătății din ceștile ceramice, realizate 
de localnici în stil tradițional. 

CEASUL ASRONOMIC
Simbol medieval, viu de 600 de ani
La fiecare oră, mulțimile se adună sub 
Turnul Vechii Primării pentru a vedea 
Ceasul Astronomic în acțiune. În 
ciuda unei performanțe care durează 
doar 45 de secunde, ceasul este un 
„must-see” în Praga. La urma urmei, 
este istoric, fotogenic și - dacă îți 
dai timp să-l studiezi - bogat într-un 
simbolism intrigant. Ceasul poate 
afișa ora, data, poziția corpurilor 
celeste, ciclurile astronomice și 
sărbătorile creștine. 

PALATUL zWINGER
O reală capodoperă barocă
Grădini întinse și colecții de artă, 
toate regăsite în această capodoperă 
barocă: Palatul Zwinger. Cele mai 
impresionante sunt Pavilionul 
Rampart bogat in sculpturi si 
Pavilionul Glockenspiel ,precum 
si  Kronentor - Poarta Coroanei, o 
poarta baroca impresionanta deasupra 
careia se afla o coroana imensa, 
decorata cu motive aurite. Statuile 
din nisele portii reprezinta cele patru 
anotimpuri.

ULIţA AURARILOR
Case mici, pentru pitici
Vrei să vezi o stradă unde casele 
sunt atât de mici încât se potrivesc 
mai mult piticilor? Atunci nu rata 
ulița Aurarilor (Zlata ulicka), o alee 
pitorească aflată de-a lungul peretelui 
nordic al Castelului Praga. Numele 
se datorează unei legende că aici ar fi 
locuit câțiva alchimiști care încercau 
să transforme fierul în aur pentru 
împăratul Rudolf al II-lea și să obțină 
piatra filozofală și elixirul vieții.

top atracȚii: Praga - Dresda - Castelul Karlstejn - Karlovy Vary

05 zile

Palatul Zwinger, dresda, Germania

Biserica Sf. Nicholas Praga, Cehia Karlovy Vary, Cehia
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zIUA 1. BUCUREȘTI - PRAGA 
Întâlnire cu reprezentantul agenției la 
05.30 în aeroportul Henri Coandă din 
București pentru îmbarcare. Pornim spre 
Praga! Vom fi transferați din aeroport 
la hotelul din Praga, lăsăm bagajele în 
camera de la recepție și ne bucurăm de 
atmosfera orașului până după amiază, când 
vom putea prelua camerele. Urmează timp 
liber în Praga până seara, când ne întâlnim 
cu ghidul și grupul sosit cu autocarul din 
România, pentru a stabili întâlnirea de 
mâine. Urmează zile de poveste. Așa că 
odihnește-te și pregătește-ți încălțările 
comode. Plus aparatul de fotografiat. 

zIUA 2. PRAGA - ORAȘUL DE AUR
Micul dejun este urmat astăzi de o zi bogată 
în vizite în capitala Cehiei. Prima atracție: 
Mănăstirea Strahov, construită în anul 
1143 de Jindrich Zdik, episcopul acelei 
perioade, după pelerinajul din Țara Sfântă. 
după devastări repetate, atât în timpul 
războaielor Husite, cât și a Războiului 
de 30 de ani, mănăstirea Strahov a fost 
refăcută la finele secolului al XVII-lea, 
păstrându-se impresionanta sa bibliotecă 
ce găzduiește astăzi peste 200.000 de 
volume. Explorarea noastră continuă. 
Vom trece pe lângă Palatul Cerninsky, 
una din cele mai mari construcții în stil 
baroc ale secolului al XVII-lea, astăzi sediul 
Ministerului de Externe și admirăm fațada 
impozantă barocă a Mănăstirii Loreta. 
Ajungem la Hrad, cel mai mare castel 
medieval din întreaga lume, ce datează din 
secolul al IX-lea și în inima căruia se află 
Catedrala Sfântului Vitus. Așteaptă la o 
imagine grandioasă. Catedrala are aproape 
100 metri înălțime și a fost construită în 
stil gotic, în 1344, pe locul altor biserici 
dedicate tot Sfântului Vit. În incinta 
castelului Hrad se mai poate vizita, contra 
cost și Biserica Sveti Jiri, considerată cea 
mai veche biserică din Hrad, construită în 
920 - astăzi, Galerie Națională de Artă - 
și Ulița Aurarilor cu numeroase case din 
secolul al XVI-lea. Coborând pe lângă 
Biserica Sfântului Nicolae din cartierul 
Mala Strana, construcție barocă din secolul 

al XVIII-lea, ridicată pe locul unei biserici 
gotice vechi, ajungem la Podul Carol sau 
„Podul cu Sfinți”. Imaginează-ți un pod 
de peste 600 de metri lungime, 10 de 
metri lățime și cu 16 arce protejate cu 
piloni pentru spargerea gheții. Mai adaugă 
3 turnuri, două înspre Mala Stana și unul 
către Stare Mesto și cele 30 de statui, 
majoritatea baroce, care îl decorează. 
Cum să nu te impresioneze? Facem poze 
și trecem podul, pentru a ajunge în Piața 
Stare Mesto, “străjuită” de cele două 
turnuri de 80 metri înălțime ale Bisericii 
Tyn. Aici se află și statuia reformatorului 
Jan Hus, Primăria și turnul cu Ceasul 
astronomic din 1410, cel mai vechi din 
lume. Profităm de timp liber în atmosfera 
orașului Praga, unde îți recomandăm o 
vizită în cartierului evreiesc sau shopping în 
Piața Vaclavske, ori...

 l Opțional (15 € fără cină sau 25 € cu 
cină), croazieră pe Vltava. Să privești Praga 
de pe râu este o experiență unică. Centrul 
istoric cu celebrele sale monumente se 
prezintă dintr-o perspectivă, din unghiuri 
neobișnuite. 
La finalul acestei zile, ne cazăm în același 
hotel din Praga.

zIUA 3. DRESDA - FLORENȚA DE PE 
ELBA - PRAGA (CCA. 300 kM) 
Începem ziua cu un mic dejun la hotel și 
apoi ne bucurăm de timp liber pentru vizite 
individuale în Praga sau...

 l Opțional (30 €), excursie la Dresda 
în Germania, un oraș devastat de 
bombardamentele din cel de-al Doilea 
Război Mondial, care a renăscut însă din 
propria cenușă, oferind astăzi splendoarea 
de odinioară. Vom admira într-un tur 
pietonal, faimoasa biserică Frauenkirche, 
cea mai importantă biserică protestantă, 
Procesiunea Prinților, imaginea murală 
realizată în porțelan în secolul al XIX-lea, 
Palatul Regal, care găzduiește un tezaur 
impresionant, Opera Semper, unul din cele 
mai frumoase teatre ce aparține secolului 
al XIX-lea și Palatul Zwinger, considerat 
cea mai importantă atracție turistică din 
Dresda, renumit în întreaga lume pentru 
frumoasa sa arhitectura barocă. A fost 
construit în 1709 în timpul domniei lui 

Augustus cel Puternic. Știai că Palatul 
Zwinger găzduiește astăzi o colecție 
impresionantă de porțelanuri și colecții de 
artă și de arme. Ne bucurăm de atmosfera 
minunată a vremurilor trecute și revenim în 
Praga, pentru noaptea de cazare.

zIUA 4. CASTELUL kARLSTEJN - 
kARLOVy VARy - PRAGA  
(CCA. 300 kM)
după micul dejun, te așteaptă o nouă zi 
pentru plimbări individuale în Praga, sau, ni 
te poți alătura pentru...

 l Opțional, vizite la castelul Karlstejn 
și Karlovy Vary (10 + 20 €). Castelul 
Karlštejn este foarte popular printre turiști 
și este un loc perfect pentru o excursie de 
o zi când ești în Praga. El a fost construit în 
perioada 1348-1365 din dispoziția lui Carol 
al IV-lea, împărat al Imperiului Roman 
și rege al Boemiei, ca loc de depozitare a 
bijuteriilor coroanei și a altor comori regale. 
Karlstejn te întâmpină cu arhitectură 
gotică din secolul al XIV-lea, pe un 
promontoriu de circa 30 km. Fortificatiile 
au facut față la mai multe asedii, fiind în 
final cucerit în 1648 de către armatele 
suedeze. Mai bine de 200 de ani, Castelul 
a fost lăsat în ruină, fiind reconstruit în 
secolul XIX în stil neogotic, căpătând 
aspectul original. Urmează stațiunea 
Karlovy Vary, care te încântă cu izvoare 
termale descoperite întâmplător, în secolul 
al XIV-lea, de însuși împăratul Carol al 
IV-lea, în timpul unei partide de vânătoare. 
Pregătește-te de o excursie interesantă 
întrucât vom ajunge și în zona Galeriei 
Colonadelor, unde bem apă cu puternic 
efect curativ din căni speciale, realizate 
de localnici. Iar dacă ești pasionat de 
shopping, îți vei găsi bucuria în magazinele 
elegante cu suveniruri. Revenim apoi în 
Praga pentru cazare.

zIUA 5. PRAGA - BUCUREȘTI
Ne trezim în zori. Luăm micul dejun la 
pachet și la 06:30 dimineața ne îmbarcăm 
în microbuzul de transfer către aeroport, 
pentru zborul spre casă. 

 proGramziua

4

cazări
4 cazări în hoteluri de 3* 

sau opțional de 4*
4 mic dejun inclus și, 

opțional, cină pe 
croazieră

5
mese

Zbor București - Praga 
și retur 

transport
Timp liber de shopping în 

Piața Vaclavske

bonus time
Croazieră pe VltavaPe parcursul acestui 

circuit vom străbate Cehia 
și opțional Germania

țări vizitate croaziere

1
2

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 7 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020- DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

25.04** 157 € 167 € 176 € 185 € 95 € 169 € 175 €

25.05, 07.09 144 € 152 € 161 € 169 € 75 € 155 € 159 €

29.06**, 13.07**, 03.08** 149 € 158 € 166 € 175 € 95 € 159 € 165 €

24.08 139 € 149 € 157 € 165 € 65 € 149 € 155 €

** SUPLIMENT pentru cazare în hotel de 4**** la Praga 9 € x 4 = 36 €/ pers.Catedrala din Praga, Cehia
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08 lucruri
PE CARE PROBABIL NU LE ȘTIAI 
   DESPRE TURCIA

Este cea mai mare dintre cele câteva 
sute de cisterne antice aflate sub 
orașul Istanbul, iar plafonul din 
cărămidă boltită este susținut de 336 
de stâlpi, obținuți din ruinele române 
din apropiere. de asemenea, are și 
un lac de apă dulce, de dimensiunea a 
două terenuri de fotbal. 

Are 285 de camere, 44 săli, 68 toalete și 
6 băi turcești, fiind cel mai mare palat din 

Turcia, cu o suprafață de 45 de mii de metri 
pătrați. Pentru decorarea plafoanelor sale cu 

frunze de aur a fost nevoie 14 tone de aur, iar 
pentru acoperirea podelelor s-au comandat 

131 covoare de mătase realizate manual. Știați, 
însă, că celebrul candelabru de cristal este cel 

mai mare din lume, având 750 de becuri și o 
greutate de 4.5 tone? 

dervişii se rotesc și oferă un dans religios 
numit sema, prin care sunt exprimate 
emoțiile, în speranța de a atinge 
înțelepciunea și dragostea lui dumnezeu. 
Costumul de dans este o ținută albă, cu 
o fustă curgătoare, un pardesiu, o jachetă 
albă scurtă și pantaloni albi strâmți, băgați 
în cizme moi, negre, până la gleznă. 

O lume a aromelor. Odată ce ai 
pășit în ea, nu te sfii să încerci. 
Iaurtul, mâncărurile din carne 

(kebabs, köfte), mâncărurile vegetale 
(dovleceii, spanacul cu carne tocată 
etc.), meze și o specialitate numită 

mantı (triunghiuri pliate cu carne 
tocată)... sunt doar câteva dintre 

deliciile Turciei. Iar una dintre cele 
mai comune băuturi turcești - 

Ayranul - este făcută din iaurt. 

Chiar dacă nu este capitală, Istanbul este cel mai mare oraș 
din Turcia, cu peste 13.5 milioane de locuitori. Ajuns aici, 
vei găsi o moschee în fiecare colț al orașului, ele însumând 
un total de 3113... cele mai multe din Turcia. Nu-i de mirare 
că, sute de ani, aici a fost și cea mai mare biserică din lume. 
Hagia Sofia a deținut această titulatură aproximativ 1000 
de ani, până în 1520, când Catedrală din Sevilia, Spania, a 
fost finalizată. Și, o fi el antic, dar are al treilea cel mai vechi 
sistem de metrou din lume. Construit în 1875, în principal 
în cartierul Beyoglu, el are o lungime de aproximativ 570 de 
metri. doar tubul din Londra (1863) și sistemul de metrou 
din New York (1868) sunt mai vechi decât acesta. 

da, este cel mai vechi mall din 
lume, cu peste 4000 de magazine, 

întinse pe aproape 60 de străzi 
- însumând un cerc de 31 de mii 

de metri pătrați de vânzare cu 
amănuntul - de la bunuri de piele și 

covoare țesute manual, la bijuterii 
antice și mirodenii exotice. Mănânci ca localnicii și 

admiri Cornul de Aur. 
Încearcă neapărat celebrele 
„fish & chips” și sandvișurile 
cu pește (balık-ekmek) 
de la restaurantele aflate 
sub Podul Galata. Peștele 
proaspăt, la care se adaugă 
aromele turcești atent 
alese, transformă simple 
preparate în adevărate 
delicatese. 

Este una dintre cele șapte 
minuni ale lumii antice. 
Odinioară port maritim, 
orașul Efes se află acum 
la aproape 10 km de mare 
și este considerat unul 
dintre marile muzee în 
aer liber ale Turciei. de 
asemenea, prima biserică 
dedicată Fecioarei Maria 
este aici, aceasta trăindu-
și ultimii ani din viață 
într-o cabană mică din 
împrejurimi. O atracție 
antică unică în lume. 

BASILICA

POdUL

CETATEA

UN dRAM dE 

dANSUL ROTITOR AL

CISTERNA

ISTANBUL

GALATA

EFES

SAVOARE

DERVISILOR

GRANd

BAzAR

PALATUL

DOLMABAHCE

01

02

05
07

06

08

03

04
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4

cazări
4 cazări în hotel de 3* 
din Istanbul (standarde 

locale)

4 mic dejun inclus și 
opțional, cină tradițională 

și prânz în Buyukada

6
mese

Zbor București - Istanbul 
și retur, cu bagaj de cală 

inclus

transport
Plimbare cu caleașca și 

masa de prânz în opționala 
din insula Buyukada

bonus time
Croaziere pe Bosfor, 
Excursie opționala pe 

Insula Prinților.

Pe parcursul acestui 
circuit vom lua cunoștință 

cu Istanbul - Turcia

țări vizitate croaziere

21

aceSt proGram a FoSt eFectuate de 34 ori în anii precedenȚi 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ani

04.03, 18.03, 14.10, 28.10, 27.11 139 € 149 € 157 € 165 € 59 € 149 €
01.04, 08.04, 22.04, 06.05, 17.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 
23.09, 30.09 157 € 167 € 176 € 185 € 65 € 169 €

16.04, 29.04, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09 161 € 170 € 180 € 189 € 65 € 175 €

• Croazieră opțională pe Bosfor
• Vizită la catedrala Sf. Sofia

puncte Forte

de la 

139 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Istanbul și 
retur, bagaj de cala inclus
• 4 cazări cu mic dejun la hotel 
de 3* (standarde locale)
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana dimineata 
ultimei zile, în rest asistenta 
turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursiile opționale 
• Biletele de intrare la 
obiectivele turistice (inclusiv 
pentru excursii opționale) și 
serviciile de ghizi locali
• Taxa de oraș dacă este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Taxe de aeroport și transferuri  
aeroport 125€

05 zile

Istanbul, comoara de pe două continente

PLECĂRI 2019 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Agia Sophia - Palatul Topkapi - Moscheea Albastra - Biserica Cisterna - Palatul Dolmabahce 
- Marele Bazar - Buyukada, Insula Prinților

zIUA 1. BUCUREȘTI - ISTANBUL 
La ora 06:30 ne întâlnim cu reprezentantul 
agenției, în aeroportul Henri Coandă din 
București. Ne îmbarcăm spre Istanbul! 
după transferul spre hotel, vom depozita 
bagajele în camera de la recepție până după 
amiază, când vom putea prelua camerele. 
Seara, ne întâlnim cu ghidul și grupul sosiți 
cu autocarul din România. 

zIUA 2. ISTANBUL - CATEDRALA SF. 
SOFIA - PALATUL TOPkAPI 
- BASILICA CISTERNA - 
MOSCHEEA ALBASTRĂ 
după micul dejun, plimbare pietonală 
prin centrul istoric unde admiram piața 
Sultanahmet, Hipodromul și Obeliscul 
Egiptean. Ne vom îndrepta apoi spre 
Catedrala Sfânta Sofia, construită în anul 
537 d.Hr. și considerată timp de 1000 
de ani cea mai mare catedrală din lume. 
Ziua continuă cu Topkapi, unde admirăm 
celebrul palat, grădinile, haremul și tezaurul 
unde sunt expuse sabia lui Ștefan cel Mare 

și toiagul lui Moise. Traseul continuă cu 
Basilica Cisterna, apoi admirăm Moscheea 
Albastră, denumită astfel datorita celor 
21000 de plăci de faianță bleu din interior 
și ne bucurăm de timp liber sau...

 l Opțional (15 €), croazieră pe Bosfor, 
cu 50% reducere pentru achitarea din țară 
a opționalei la Buyukada. Intoarcere la 
cazarea din Istanbul.

zIUA 3. ISTANBUL - CROAzIERĂ ÎN 
INSULA BUyUkADA
Mic dejun. Timp liber pentru vizite 
individuale în Istanbul sau...

 l Opțional (40 €), croazieră în insula 
Buyukada, cu plimbare cu caleașca și masă 
de prânz incluse. Odată ce debarcăm,  
insula te impresionează cu vegetația 
mediteraneană, și străduțe străbătute 
doar de biciclete și calești trase de cai. Ne 
plimbăm cu trăsura în drumul spre zona 
cosmopolită a insulei, unde întâlnim vile 
luxoase, multe dintre ele în stil Victorian 
și grădini minunatîntreținute . Vei ajunge 
într-un cadru de vis, unde vei savura masa 
de prânz cu preparate din pește. 

Revenim în Istanbul unde te bucuri de 
timp liber. Îți recomandăm o sesiune de 
shopping în Marele Bazar, cu peste 4000 
de magazine  înșiruite pe 60 de străzi. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la 
același hotel din Istanbul. 

zIUA 4. ISTANBUL - PALATUL 
DOLMABAHCE
după micul dejun, pornim cu transportul 
în comun spre Palatul dolmabahce, 
supranumit și „Versailles-ul Orientului”, 
simbolul măririi și decadentei Imperiului 
Otoman, ultima reședință a sultanilor și 
a președintelui Mustafa Kemal Ataturk. 
după ce ne lăsăm fascinați de arhitectura 
și opulența acestui măreț palat, revenim la 
hotelul din Istanbul, apoi...

 l Opțional (35 €), petrecem o seară 
turcească, cu dansuri și cină tradiționale.

zIUA 5. ISTANBUL - BUCUREȘTI 
după micul dejun, ne bucurăm de timp 
liber pentru vizite individuale de shopping. 
după prânz ne îmbarcăm în microbuzul 
destinat transferului către aeroport, pentru 
zborul spre România.

 proGramziua

Agia Sophia, Istanbul, Turcia
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cappadocia și Pamukkale

So�a Yambol

Ruse

Razgrad Shumen

Sliven

Stara Zagora

Turgovishte

Khaskovo

Gabrovo
Burgas

BULGARIA
Edirne

MAREA EGEE

Veliko Tarnovo

Kırıkkale

Bilecik

Sakarya

Konya

Aksaray

Kars

Eryurum

Denizli

Bingöl

IZMIT

Kütahya

ANTALYA

Marmaris

PAMUKKALE

Bodrum

Side

Afyon

ANKARA

Trabzon

Gümüshane

Rize

Artvin

Ardahan

Tounceli

Dizarbakir

Mardin

Van

Agn

Igdir

Hakkari

Erzincan

Siirt

Batman

Çanakkale

Bayburt

Mus

Elazig

Bitlis

Sirnak

Nevşehir
Goreme

CAPPADOKIA

Kırşehir

TURCIA

MAREA NEAGRA

MAREA 
MARMARA

Giurgiu

Oradea

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Bacău

Satu Mare

BUCURESTI 

ROMANIA

ISTANBUL

de la 

259 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• zbor București-Istanbul și 
retur, bagaj de cală inclus
• Transport cu autocar 
climatizat, excepție ziua a 7-a, 
contra cost, cu transport public
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* și 4* (standarde locale)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile opționale 
• Biletele de intrare la obiective 
(inclusiv pentru opționale) și 
ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 195 €

• Ruinele orașului antic 
Hierapolis și Piscina Cleopatrei
• Vizită la Cascada Manavgat
• Vizită în orașul subteran 
kaymakli
• zbor opțional cu balonul cu 
aer cald, în Cappadocia, dacă 
permit condițiile meteo

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

HIERAPOLIS ȘI PISCINA 
CLEOPATREI
Sit UNESCO, din 1988
Hierapolis este un oraș antic fondat 
în jurul anului 190 î.Hr, ale cărui ruine 
includ un teatru bine conservat și o 
necropolă cu sarcofage. În împrejurimi, 
se află celebra piscină a Cleopatrei, 
care este umplută constant cu apă 
termală, a cărei temperatură este de 
35 de grade. Apostolul Filip a predicat 
in oras, însa în timpul persecuției 
severe care a urmat, acesta a sfarsit 
martirizat în Hierapolis.

ASPENDOS
Orașul cu cel mai bine conservat 
teatru antic
Aspendos a fost un oraș vechi 
din Pamfilia, Asia Mică, situat la 
aproximativ 40 km est de orașul 
modern Antalya, Turcia, cunoscut 
pentru cel mai bine conservat 
teatru de antichitate, construit în 
anul 155 d.Hr. de arhitectul grec 
Zenon, originar din oraș. Teatrul a 
fost reparat periodic, iar în secolul 
al XIII-lea scena a fost transformată 
într-un palat.

VALEA GOREME
Biserici sculptate în piatră
Muzeul în aer liber din Goreme 
este format din mai multe biserici 
impresionante sculptate în piatră 
și capele acoperite cu fresce. Însa 
Goreme își atrage turiștii nu doar cu 
muzeul, ci și cu cafenelele și casele 
/cazările sculptate direct în tuful 
vulcanic usor de excavat, chiar si cu 
unelte rudimentare. In functie de 
conditiile meteo se organizeaza zbor 
cu balonul cu aer cald pentru a survola 
intreaga regiune. 

MAUSOLEUL ATATüRk 
design în 700.000 de metri pătrați 
Antickabir (Mormântul Monumental) 
a apărut din dorința poporului turc de 
a construi un mausoleu pentru Gazi 
Mustafa Kemal (Atatürk), fondatorul 
Republicii Turce, părintele Turciei 
moderne. Mormântul încoronează un 
deal proeminent în centrul orașului 
Ankara, de-a lungul Gazi Mustafa 
Kemal Bulvarı. Monumentul acoperă 
700.000 de metri pătrați de teren și 
include un Parc al Păcii, cu plante din 
toate părțile Turciei și din lume.

top atracȚii: Pamukkale - Hierapolis - Antalya - Aspendos - Manavgat - Side - Konya - Kaymakli - Uchisar - 
Nevsehir - Goreme - Ankara - Istanbul 

08 zile

dervisi Rotitori, Turcia

Piscina Cleopatrei, Pamukkale
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zIUA 1. BUCUREȘTI - ISTANBUL - IzMIT
Astăzi, Turcia ne așteaptă! La ora 14:30, 
ne întâlnim cu reprezentantul agenției în 
aeroportul Henri Coandă din București 
pentru îmbarcare cu destinația Istanbul! 
Ajunși pe tărâm turcesc, așteptăm circa 
o oră să fim preluați de ghidul sosit cu 
autocarul și grupul din București, apoi 
pornim cu toții spre cazarea din zona 
Gebze.

zIUA 2. GEBzE - PAMUkkALE - 
HIERAPOLIS - ANTALyA  
(CCA. 745 kM)
Servim micul dejun și pornim spre 
Pamukkale, unul din cele mai spectaculoase 
peisaje naturale ale lumii, considerată 
“Perla Turciei”. Un adevărat amfiteatru de 
calcar alb și un fenomen geologic foarte 
rar, exploatat turistic încă de pe vremea 
romanilor. În apropiere se află ruinele 
orașului antic Hierapolis, unde vom putea 
admira Piscina Cleopatrei. Seara ajungem 
în Antalya, vestita zona de litoral de la 
Marea Mediterană, unde vom vizita centrul 
vechi al orașului. Ziua se încheie în peisajul 
Antalyei, îndreptându-ne spre cazarea din 
zona stațiunii.

zIUA 3. ANTALyA - ASPENDOS - 
MANAVGAT - SIDE - kONyA (CCA. 
335 kM)
după micul dejun pornim în explorarea 
celui mai bine conservat teatru roman 
din Asia Mică: Aspendos, apoi poposim la 
cascada pitorească de la Manavgat. Trecem 
pragul stațiunii Side, unde pășim atât 
printre vestigiile orașului antic: Templele 
lui Apollo și Athena, Teatrul, Agora și 
Apeductul, cât și printre cele din perioada 
bizantină: Basilica și Palatul Episcopului. 

 l Opțional, o superbă croazieră pe Marea 
Mediterană, cu opriri pentru baie în apele 
ca turcoazul ale marii. 
Ne îndreptăm apoi spre cazarea din Konya.

zIUA 4. kONyA - ORAȘUL SUBTERAN 
kAyMAkLI - UCHISAR - 
NEVSEHIR (CCA. 275 kM)
după micul dejun, facem cunoștință mai 
în amănunt cu Konya, bătrâna capitală a 
Sultanatului Selgiucid și patria dervișilor 
rotitori. Ne așteaptă o bijuterie a artei 
islamice: Mausoleul lui Jalal al din din 
Konya, cel mai mare poet mistic persan, 
cunoscut sub numele de Rumi sau 
Mevlana. Continuăm pe traseul vestitului 
„drum al Matăsii”, pentru a întâlni 
fascinanta Cappadocia, ținutul selenar 
din inima Turciei. Iar după ce explorăm 
celebrul oraș subteran Kaymakli, cioplit 
în timpuri imemoriale, locul unde se 

refugiau locuitorii de spaima invaziilor 
și primii creștini din calea persecuțiilor 
păgâne, ne delectăm cu priveliști din cel 
mai înalt punct din Cappadocia: „Castelul” 
Uchisar. Un castel construit în stâncă, cu 
scări, tunele și pasaje, ce oferă  priveliști 
minunate asupra Văii Porumbeilor. Ne 
îndreptăm apoi spre zona Nevsehir, unde 
suntem așteptați la cazare. 

 l Opțional (35 €/ pers), te invităm să 
petrecem o seară turcească, cu dansuri 
tradiționale și masă inclusă.

zIUA 5. NEVSEHIR - GOREME - ANkARA 
(CCA. 295 kM)
după micul dejun, te delectezi cu 
frumusețea muzeului în aer liber din Valea 
Goreme, cu biserici incredibile săpate în 
stâncă și decorate cu fresce bizantine de 
o neasemuită frumusețe. după amiază te 
așteaptă un tur de oraș în Ankara, în care 
vizităm Mausoleul lui Ataturk, părintele 
Turciei moderne, Băile Romane, Coloana 
lui Iulian, Moscheea Haci Bayram Camii 
și Vechile ziduri medievale cu Turnul 
Otoman. Păstrăm amintirea locurilor atinse 
și ne îndreptăm spre cazarea din Ankara.

zIUA 6. ANkARA - ISTANBUL  
(CCA. 440 kM)
după micul dejun, ne deplasăm spre 
Istanbul - impresionantul oraș situat pe 
două continente, cel mai mare din Turcia 
și cu cele mai multe moschei. Ajuns 
aici, vizităm Palatul dolmabahce sau 
„Versailles-ul Orientului”, un simbol al 
măririi și decadenței Imperiului Otoman. 
Palatul adăpostește cel mai mare 
candelabru din lume și, totodată, cele mai 
mari candelabre din cristal Baccarat și 
Bohemian din lume. Pereții săi sunt plini 
de picturi realizate de artiști renumiți, 
iar camerele sunt amenajate cu covoare 
de lux din fabrica imperială Hereke și 
covoare din piele de urs, vechi de secole. 
Peste toate, plafoanele aurite ale palatului 
prezintă detalii cu frunze realizate din 
14  tone de aur, evidențiind o opulență 
aproape de neimaginat. Pe lângă aceasta 
structură dedicată parcă extravaganței, 
palatul este de o importanță deosebită 
pentru poporul turc, acesta fiind locul 
în care a trăit și a murit liderul Mustafa 
Kemal Ataturk.

 l Opțional (15 €/ pers), croazieră pe 
Bosfor.
Spre seară ne îndreptăm spre hotelul din 
Istanbul, pregătindu-ne pentru o nouă zi. 

zIUA 7. ISTANBUL - CATEDRALA SF. 
SOFIA - PALATUL TOPkAPI 
- BASILICA CISTERNA - 
MOSCHEEA ALBASTRĂ
Este o zi dedicată sufletului. Micul dejun de 
la hotel este urmat de o plimbare pietonală 
prin centrul istoric din Istanbul. Vizităm 
piața Sultanahmet, Hipodromul și Obeliscul 
Egiptean, cel mai vechi monument din 
Istanbul, adus din orașul Karnak, de 
împăratul roman Theodosius I. Mergem 
apoi la Catedrala Sfânta Sofia, simbolul 
arhitecturii Bizantine și continuăm șirul 
atracțiilor cu Topkapi, reședința sultanilor 
până în 1856, unde vedem celebrul palat, 
grădinile, Haremul și tezaurul unde sunt 
expuse sabia lui Ștefan cel Mare și toiagul 
lui Moise. Ne îndreptăm apoi spre Basilica 
Cisterna. Există sute de cisterne antice 
sub oraș, însă acesta este cea mai mare. 
Simetria și măreția sunt uluitoare. Plafonul 
său este susținut de 300 de coloane 
gravate și sculptate din diferite tipuri de 
granit și marmură, iar cele două blocuri de 
coloane, pe care sunt sculptate imaginea 
Medusei, sunt în continuare o enigmă, 
unii istorici fiind de părere că aparțin unei 
alte perioade din epoca Imperiului Roman. 
Încheiem frumoasa incursiune în minunile 
istoriei cu Moscheea Albastră, denumită 
astfel datorită celor 21.000 de bucăți de 
faianță bleu din interior. după amiază, te 
bucuri de timp liber pentru relaxare. Îți 
recomandăm o vizită prin Marele Bazar, 
printre cele 4.000 de magazine, înșiruite 
pe 60 de străzi. Urmează cazarea la hotelul 
din Istanbul. 

zIUA 8. ISTANBUL - BUCUREȘTI (645 kM)
după micul dejun ne răsfățăm cu timp 
liber pentru vizite individuale sau shopping 
în Istanbul. după prânz, ne îmbarcăm 
în microbuzul destinat transferului spre 
aeroport, pentru zborul spre România.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în 

hoteluri de 3* și 4*
(standarde locale)

7 mic dejun inclus 
și o cină opțională

8
mese

Zbor București - Istanbul 
și retur

transport
Timp de shopping 
în Marele Bazar 

din Istanbul

bonus time
Croaziere pe Marea 

Mediterană și pe Bosfor 
Turcia

țări vizitate croaziere

2
1

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 14 ori în anii precedenti. 11 dintre 
autocarele utilizate au FoSt de 3 și 4*, an de FaBricaȚie recent, euro 5 și 6

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate incepand cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

02.05, 06.06, 15.08 268 € 284 € 299 € 315 € 95 € 289 € 299 €

13.04, 23.05, 29.08, 19.09 276 € 293 € 309 € 325 € 95 € 299 € 309 €

10.10 259 € 274 € 290 € 305 € 89 € 279 € 289 €
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serbia, croația și slovenia

Pristina

KOSOVO

SLOVENIA
Ljubljana

Novi Sad

BELGRAD

SERBIA

CROATIA

Sarajevo

BOSNIA
HERTEGOVINA

Zagreb

CetinjeMUNTENEGRU

PODGORICA
Kotor

Dubrovnik

Mostar

MEDUGORJE TaraMAREA ADRIATICĂ

Pola

Krk

POSTOJNA
Buzet

Zadar

Split

Plitvice

de la 

275 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• zbor București-Belgrad și 
retur, bagaj de mână inclus    
• Transport autocar climatizat
• 6 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*).
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana în seara ultimei 
zile, în rest asistență turistică

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii opționale), ghizii locali
• Locuri preferentiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional bagaj de cală 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 175 €

• O zi întreagă pentru vizite 
individuale în Belgrad
• Vizită în Canionul Tara
• Vizită la Peștera Postojna
• Vizită în Parcul Național 
Plitvice

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

TROGIR
Oras croat cu parfum venetian 
Trogir este așezat pe o insulă mică din 
Marea Adriatică, legată de continent 
și de insula Čiovo prin poduri. Este 
renumit pentru părți ale zidurilor 
medievale rămase intacte și pentru 
colecția de clădiri romanice, baroce și 
renascentiste, prin care și-a câștigat 
statutul de sit al Patrimoniului 
UNESCO. Printre atracțiile cele mai 
cunoscute se regăsește Catedrala St 
Lawrence cu Capela Renașterii Sf. 
Ioan. 

POREC
Patrimoniului Mondial UNESCO
Porec este un port la Marea Adriatica 
si  oras cochet, cu  strazi inguste 
si pavate, plin de turisti din toate 
colturile lumii, care se mândrește cu 
numeroase situri istorice, în special 
cu Bazilica Eufrasiană, cunoscută 
pentru frumoasele mozaicuri de aur și 
declarată obiectiv UNESCO. Centrul 
medieval este amplasat pe o mica 
peninsula, unde accesul este permis 
doar pietonal.

LJUBLJANA
Supranumit “Orasul dragonilor”
Știai ca simbolul Lubljanei sunt 
dragonii ? Există chiar și un pod, 
din multele ce traversează râul 
Ljubljanica, ce are in capetele sale 
cate doi dragoni. Una dintre legende  
spune că Iason și argonautii săi, după 
ce au găsit lâna de aur, s-au întors 
pe aici și ajungand in zona orasului 
Ljubljana au întalnit in mlaștinile de 
atunci un dragon, pe care l-au ucis.

PARCUL PLITVICE 
Cel mai vechi parc național înființat 
în 1949
Acest adevarat paradis deține 16 
lacuri cu apă cristalină, păduri dese de 
conifere cu cascade spectaculoase și 
podețe din lemn peste firicele delicate 
de apă, aici fiind realizate scenele 
din filmul despre căpetenia indiană 
Winnetou, cu celebrii actori Pierre 
Brice si Lex Barker. Parcul acopera o 
suprafata de aproape 300 km patrati, 
fiind declarat parte a Patrimoniului 
Mondial UNESCO.

top atracȚii: Belgrad - Canion Tara - Podgorita - Cetinje - Fiordul Kotor - Dubrovnik - Medugorje - Split 
- Trogir - Sibenik - Zadar - Parcul National Plitvice - Insula Krk - Opatija - Pola - Rovinj - Porec - Postojna - 
Ljubljana - Zagreb

07 zile

Teatrul Național, Zagreb, Croatia

Parcul Național Plitvice
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zIUA 1. BUCUREȘTI - BELGRAD
Nimic nu se compară cu entuziasmul primei 
zile de vacanță. La ora 03:00 dimineața ne 
dăm întâlnire cu reprezentantul agenției 
de turism în aeroportul Henri Coandă din 
București, pentru zborul către Belgrad. 
după aterizare, facem transferul la 
hotelul de la Belgrad, unde lăsăm bagajele 
la recepție și ne relaxăm în atmosfera 
belgrădeană până după amiază, când ne 
vom putea prelua camerele. Urmează timp 
liber pentru plimbări individuale până seara, 
când ne întâlnim cu ghidul și grupul sosiți 
din România. Împreună începem explorarea 
orașului. Iar prima atracție este fortăreața 
Kalemegdan pitoresc amplasată pe malul 
dunării. Ne oferim și o „porție” de relaxare 
printre multitudinea de magazine și terase 
de pe strada Knez Mihailov, iar în drum 
spre cazarea de la Belgrad, parcurgem un 
tur panoramic cu autocarul spre Catedrala 
ortodoxa și Parlament.

zIUA 2. BELGRAD - CANIONUL TARA - 
PODGORIȚA (CCA. 490 kM)
Ne întâlnim cu toții la micul dejun, apoi 
străbatem Serbia pentru a ajunge în 
Muntenegru. Ne așteaptă Canionul Tara, 
al doilea ca lungime după Marele Canion 
din SUA. Iar după ce îl admirăm, pornim 
spre Podgorica, capitala Muntenegrului, 
care ne întâmpină cu Catedrala catolică, cu 
Monument regelui Nikola, Podul Mileniului 
și Piața Rimski. Urmează cazarea în zona 
Podgorica.

zIUA 3. PODGORIȚA - CETINJE - 
FIORDUL BOkA kOTORSkA 
- DUBROVNIk - MEDUGORJE 
(CCA. 295 kM)
Astăzi, după micul dejun, pornim spre 
cel mai sudic fiord din Europa - Boka 
Kotorska. Trecem frontiera în Croația 
spre dubrovnik, un oraș extrem de bine 
fortificat inclus în patrimoniul UNESCO, 
în care admirăm faimoasele ziduri 
considerate de necucerit, Poarta Pile, 
farmacia secolului XIV din Mănăstirea 
Franciscană, palatele Sponza și Rector și 
turnul Orologiului. Ne bucurăm de timp 
liber în atmosfera medievală a orașului, 
apoi ne îndreptăm spre cazarea din zona 
Medugorje, în Bosnia-Herțegovina.

zIUA 4. SPLIT - TROGIR - SIBENIk - 
zADAR (CCA. 435 kM)
Așteaptă-te la mai mult! La o zi bogată în 
istorie, arhitectură și locuri naturale unice 
în Europa. după micul dejun, traversăm 
frontiera în Croația, pentru orașul medieval 
Split, unde vizităm Poarta de Aur, Poarta 
de Fier și turnul Ceasului, Palatul și 
Mausoleul lui dioclețian. Mausoleul, deși a 

fost construit pentru a omagia unul dintre 
cei mai mari persecutori ai creștinismului, 
a sfârșit prin a fi transformat în Catedrala 
St. domnius, care este funcțională și în 
zilele noastre. Admirăm apoi arhitectura 
venețiană din orașul Trogir, locuit de peste 
2.000 de ani și continuăm spre Sibenik, 
pitoresc orășel croat din secolul XI. Punctul 
de atracție în Sibenik este Catedrala Sf. 
Iacov de secol XV, superb construită 
atât în stil gotic, cât și renascentist, care 
deși a suferit daune majore în timpul 
războiului din 1991, este refăcută astăzi în 
totalitate. Ultimul oraș vizitat va fi Zadar, 
un oraș medieval ce păstrează fortificații 
din perioada stăpânirii venețiene, porți 
din secolul al XVI-lea, Forumul Roman, 
Biserica Sfântului donatus și Catedrala 
Sfintei Anastasia. Noaptea, ne odihnim 
într-un hotel din zona Plitvice. 

zIUA 5. PARCUL NAȚIONAL PLITVICE - 
INSULA kRk - BUzET  
(CCA. 320 kM)
după micul dejun, pornim spre o minune 
naturală: Parcul Național Plitvice, cel mai 
vechi parc național din Europa de sud-est 
și cel mai mare din Croația, format dintr-o 
salbă de lacuri limpezi și cascade amplasate 
într-o zona de o rară frumusețe și sălbăticie. 
de aici, ne îndreptăm spre frumoasa insulă 
Krk. 

 l Opțional, croazieră pe Adriatica (30€), 
navigând trei-patru ore în jurul Insulei Krk 
și a altor trei insulițe naturale. Dacă vremea 
ne permite, nu vor lipsi nici opririle în 
golfuri, pentru momente de înot. 
Spre seară, cazare în zona Rijeka-Buzet.

zIUA 6. POLA - ROVINJ - POREC - 
POSTOJNA (CCA. 215 + 70 kM)
după micul dejun, începem explorarea în 
peninsula Istria, o zonă istorică în care se 
află vestigiile romane ale orașului croat 
Pola, ruinele Amfiteatrului Roman, Arcul 
lui Sergius Lepidus, Templul lui Augustus, 
Porțile Gemene, Poarta lui Hercule și 

Catedrala ale cărei prime vestigii datează 
din secolul al V-lea. Ne îndreptăm apoi 
spre Rovinj, stăpânit mai bine de 500 de 
ani de venețieni, de la care ne-au rămas 
arhitectura orașului foarte pitorească 
și Biserica Sf. Eufimia, din secolul al 
XVIII-lea. Ultima noastră vizită va fii în 
Porec, construit pe structura unui castru 
roman din care s-au păstrat străzile Cardo 
Maximus și decumanus și la Biserica 
Euphrasius, cea mai importantă atracție a 
orașului. după amiază, traversăm Slovenia 
și ne plimbăm aproape patru kilometri 
cu trenulețul electric și pietonal printre 
sutele de stalactite și stalagmite ale peșterii 
Postojna. Ne cazăm în zona Postojna - 
Ljubljana.

zIUA 7. LJUBLJANA - zAGREB - 
BELGRAD (CCA. 565 kM)
după micul dejun, pornim într-un tur al 
orașului Ljubljana, cu un mix arhitectural 
între vechi și nou. Admirăm Piața 
Congresului, Biserica Franciscană, Podul 
Triplu, Primăria, Catedrala și Podul 
dragonului. Ne bucurăm timp liber în 
Ljubljana, sau...

 l Opțional, plimbare cu funicularul până 
la Castelul din secolul al XII-lea, care 
domină orașul cu silueta sa masivă.
Ne îndreptăm apoi spre Zagreb, unde vom 
putea admira din autocar Piața Tomislav, 
Muzeul Mimara, care deține cele mai 
remarcabile colecții de artă din întreaga 
țară, Universitatea și Teatrul Național, cea 
mai elegantă clădire din oraș, prin stilul său 
neo-baroc de sfârșit de secol XIX. Urmează 
un tur pietonal pe străzile vechiului cartier 
Kaptol, de la Catedrala construită la 
începutul secolului al XIII-lea, spre Piața 
Ban Jelacic și timp liber în Zagreb, pentru a 
te plimba pe străduțele înguste, cu terase și 
magazine cu produse de artizanat. Pornim 
de aci spre Belgrad, unde, seara târziu 
avem transfer către aeroportul din Belgrad, 
pentru zborul spre București. 

 proGramziua

6

cazări
6 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
6 mic dejun inclus

6
mese

Zbor București - Belgrad 
și retur. Bagaj de cala 

inclus

transport
drumeție opțională în 

Parcul Național Plitvice

bonus time
Croazieră pe Adriatica în 
jurul Insulei Krk, cu opriri 
în golfuri impresionante.

Serbia, Muntenegru, 
Bosnia - Herțegovina, 

Croația și Slovenia

țări vizitate croaziere

1
5

proGramele de croatia S-au eFectuat de 11 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate incepand cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

25.04, 16.05, 06.06, 20.06, 12.09 275 € 293 € 309 € 325 € 75 € 309 € 315 €

Kotor, Muntenegru
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Austria și castelele bavariei

de la 

254 € 
Tip circuit: compact

preȚul include
• zbor București-Viena și retur, 
cu bagaj de cală inclus 
• Transport autocar climatizat
• 4 cazări cu mic dejun în hoteluri 
de 3* (ca excepție, de 2*)
• Ghid însoțitor din ziua 1 
după amiază, până în ziua 5, la 
debarcarea în aeroport. În rest, 
asistența turistică

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursiile opționale.
• Intrările la obiectivele 
turistice (inclusiv pentru 
opționale) și ghizi locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 175 €

• Vizită opțională la Peștera Seegrotte
• Centrul Swarovski și Casa lui Mozard
• Oprire la Sankt Gilgen

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

INNSBRUk
Întâlnire în inima Alpilor
Innsbruck este locul în care trecutul 
și viitorul își dau întâlnire, iar cladirile 
medievale stau alături de cele cu 
arhitectura postmodernă. Orasul a 
găzduit de două ori Jocurile Olimpice 
de iarnă putand fi considerat ”cea 
mai mare statiune de schi din Alpi”. 
Innsbruck este cunoscut și pentru 
Funicularul Nordkette, care te duce 
la 2000 metri în doar 20 de minute. 
Ai fost aici?

SEEGROTTE 
Cel mai mare lac subteran din Europa 
În urma unei explozii provocate in 
anul 1912 intr-o mina de ghips de 
langa Viena, 20.000.000 litri de 
apa au invadat instantaneu galeriile si 
tunelurile minei, luand astfel nastere 
cel mai mare lac subteran din Europa. 
dupa aceasta catastrofa mina a ramas 
inchisa pana in anii 30, cand o echipa 
de speologi a descoperit acest peisaj 
unic in adancul pamantului. Tot aici 
germanii au fabricat avioane in timpul 
celui de-al doilea razboi mondial.

MUNCHEN 
Nu rata Primăria nouă
Neues Rathaus este o sărbătoare 
pentru ochi. Fiecare metru din acest 
edificiu neo-gotic îți oferă un detaliu 
aparte, care îți captează și-ți încântă 
privirea. Ea se află în München, 
Bavaria unde domină partea de nord 
a Marienplatz din München, fiind 
astăzi sediul primăriei, al consiliului 
orășenesc și al sediului administrației. 
In apropiere puteti degusta o bere la 
Hofbrauhaus, beraria în care Hitler a 
rostit primul discurs la partidul nazist.

SANkT GILGEN 
În satul lui Wolfgang Amadeus Mozard
Sankt Gilgen este un orasel din Austria 
extrem de pitoresc din regiunea 
Salzkammergut, cu aer curat si peisaje 
de vis, unde muntii abrupti se pierd in 
apele de cristal ale lacului Wolfgangsee. 
Aici s-a nascut mama genialului 
muzician Mozard, desi acesta nu a 
vizitat-o niciodata in realitate pe bunica 
sa. In St. Gilgen sunt si patru muzee, 
printre care Muzeul instrumentelor 
musicale, unde poti vedea si auzi 
instrumente muzicale din intreaga lume.

top atracȚii: Viena - Palatul Schönbrunn - Wachau - Durnstein - Melk - St Gilgen - Slazkammergut - Munchen - 
Linderhof și Neuschwanstein - Innsbruck - Wattens - Kitzbuhel - Zell am See - Salzburg 

05 zile

Palatul Linderhof, Germania

Klagenfurt

Eisenstadt

Sankt Pölten

Linz

St. Gilgen
Salzburg

Innsbruck Kitzbuhel

Bregenz
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Viena

AUSTRIA

Stuttgart

Potsdam

Magdeburg

Hannover

Erfurt

Mainz

Wiesbaden

München

Newschwanstein

Dresden

GERMANIA

Wachau

Palatul Schonbrunn, Viena, Austria
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zIUA 1. BUCUREȘTI - VIENA
La 05:30 dimineața, ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției de turism în 
aeroportul Henri Coandă din București, 
pentru îmbarcarea în avionul spre Viena. 
Urmează transferul din aeroport spre 
centrul orașului, la Piața Maria Tereza, 
unde avem timp liber până la prânz, când 
ne vom întâlni cu ghidul și grupul sosit cu 
autocarul din Budapesta. Prima noastră 
vizită împreună va fi la Palatul Schönbrunn 
și la grădinile acestuia. Urmează un tur 
panoramic cu autocarul, în care admirăm 
Ringstrasse: clădirea fostului Minister de 
Război, cu statuia Mareșalului Radetzky, 
Piața Schwarzenberg, ce are deschidere 
spre Palatele Belvedere, Opera de Stat, 
Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. după ce ne 
delectăm privirile cu arhitectura acestor 
clădiri impresionante, descoperim și 
atmosfera vieneză printr-un tur pietonal, 
traversând strada Graben, pe lângă 
Monumentul Ciumei, spre domul Sfântului 
Stefan. Ne răsfățăm apoi cu timp liber 
pentru shopping pe Kärntner Straße sau 
pentru vizite individuale.

 l Opțional (26 €), cina tradițională 
în Grinzing, un vechi cartier vienez, cu 
numeroase taverne tradiționale de vin, 
a cărui frumusețe și atmosferă boemă a 
atras mulți oameni cunoscuți, precum 
Beethoven, Schubert, Strauss, Gogol, 
Mahler, Einstein, Freud și Pippal. 
Ne îndreptăm apoi spre cazarea din zona 
Viena. 

zIUA 2. WACHAU - DURNSTEIN - MELk - 
SALzkAMMERRGUT (ST. GILGEN) 
- MUNCHEN (475 kM)
Astăzi, după micul dejun, părăsim Viena. 
Străbatem Austria trecând mai întâi prin 
defileul dunării din regiunea Wachau, 
patrimoniu UNESCO, unde se află ruinele 
Castelului Dürnstein. Admirăm Mănăstirea 
Benedictina Melk din apropiere, construită 
în secolul XI pe o stâncă înaltă de pe 
malul dunării și considerată un nucleu 
de cultura. Construcția actuală, un 
baroc opulent de început de secol XVIII, 
adăpostește și o faimoasă Bibliotecă, cu o 
colecție impresionantă de manuscrise rare. 
Impresionați de peisaje, ne îndreptăm spre 
regiunea Salzkammergut. Așteaptă-te la 
tablouri naturale aparte, cu piscuri semețe, 
lacuri glaciare (Mondsee și Attersee) și 
la Sankt Gilgen sau „satul lui Mozart”, 
unde vom face un popas. Încheiem ziua în 
München, vizitând Marienplatz, cu Noua 
Primărie și coloana Fecioarei Maria și 

catedrala Frauenkirche. după o plimbare 
pe strada pietonală Kaufinger Straße, până 
la Karlplatz, pornim spre cazarea din zona 
München, pentru o binemeritată noapte de 
odihnă. Mâine ne așteaptă multe alte vizite 
și noi experiențe frumoase.

zIUA 3. LINDERHOF - 
NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCk (CCA. 240 kM)
după micul dejun, pornim spre sud, unde 
vizităm castelele lui Ludwig II - “regele 
visător” al Bavariei: Palatul Linderhof, unde 
acesta trăia retras în lumea fanteziei sale și 
Neuschwanstein, ce reflecta pasiunea lui 
pentru basm și decoruri teatrale, castelul 
inspirându-l pe Walt disney să creioneze 
palatul Frumoasei din Pădurea Adormită. 
Peisajele de basm continuă spre Austria, 
unde turul pietonal din Innsbruck ne 
dezvăluie Centrul Vechi, cu o istorie de 
opt secole: Teatrul de Stat Landstheater, 
biserica gotică Hofkirche, Palatul Hofburg, 
domul Sfântului Jacob, frumoasa biserică 
barocă din secolul XVIII și Acoperișul de aur 
- Goldenes dachl, simbolul orașului, ornat 
cu 2500 placi de cupru aurite. Frescele 
sale sunt semnate de Jörg Kölderer, 
pictorul de curte al împăratul Maximilian I. 
La finalul zilei, suntem așteptați la cazare, 
într-un hotel din zona Innsbruck.

zIUA 4. WATTENS - kITzBUHEL - zELL 
AM SEE - SALzBURG (225 kM)
după micul dejun, pornim spre Centrul 
Swarovski, un gigant al cristalelor, unde 
admirăm bijuterii unice. Ne îndreptăm apoi 
spre Salzburg și vom face opriri în celebrele 
stațiuni de iarnă: Kitzbuhel și Zell am See. 
Salzburg, „Orașul muzicii” ne va dezvălui 
grădinile și palatul Mirabell, ridicat de 
printul arhiepiscop Wolf dietrich Raitenau 
ca reședință pentru amanta sa Salome Alt, 
Casa lui Mozart, locul în care a copilărit 

geniul muzicii și Domul în stil baroc, unde 
acesta a fost botezat. Aici luăm o mică 
pauză, cu timp liber pentru o plimbare 
prin Orașul Vechi, protejat de Fortăreața 
Hohensalzburg. Noaptea de cazare ne-o 
vom petrece în zona Salzburg.

 zIUA 5. SALzBURG - VIENA (295 kM)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Viena, orașul în care și-au pus amprentele 
Mozart, Beethoven, Haydn sau Waltz.Un 
oraș aparte, căruia îi descoperim și partea 
comercială. Astfel că ne bucurăm  de timp 
liber la centrul comercial Shopping City 
Süd sau ne îndreptăm cu entuziasm spre o 
nouă explorare...

 l Opțional (10 €), excursie la Peștera 
Seegrotte, o adevărată lume în adâncul 
pământului care, în timpul celui de-al 
doilea Război Mondial, a găzduit o fabrică 
de avioane. Este peștera cu cel mai mare 
lac subteran din Europa, unde ne vom 
bucura atât de o plimbare pietonală, cât 
și de o plimbare cu barca. În urmă cu 
aproximativ 105 ani, o explozie a lovit un 
rezervor natural de apă și 20 de milioane 
de litri de apă au inundat mina, creând cel 
mai mare lac subteran din Europa. Acesta 
a fost sfârșitul minei și nașterea Seegrotte, 
lacul care se întinde astăzi pe 6.200 de 
metri pătrați, format pe nivelul inferior. 
Seegrotte a fost deschis ca atracție 
turistică din 1930, permițând milioanelor 
de turiști, care nu suferă de claustrofobie, 
bineînțeles, să facă excursii cu barca pe 
suprafața lacului. 
după amiază, urmează transferul către 
aeroportul din Viena, pentru zborul spre 
România. Părăsim orașul cu amintiri 
frumoase și vise ce ne duc spre o nouă 
vacanță. drum bun!

 proGramziua

4

cazări
4 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
4 mic dejun inclus  

și, opțional,  
o cină tradițională

5
mese

Zbor București - Viena 
și retur, cu bagaj de cală 

inclus 

transport
Vizită și shopping la 
Centrul Swarovski

bonus time
Plimbare cu vaporașul în 

Peștera Seegrotte
Austria și Germania

țări vizitate croaziere

1
2

proGramele auStria, Bavaria au FoSt eFFectuate de 8 ori
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

29.06, 13.07, 03.08, 24.08 254 € 269 € 284 € 299 € 75 € 279 € 289 €

Innsbruck, Austria
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Franța, elveția și Germania

de la 

254 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Basel si retur, 
bagaj de mână de 10 kg inclus 
si prioritate la imbarcare, 
• 5 cazari cu mic dejun in hotel 
de 3*.
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala + storno, 
excursii optionale, Intrarile 
la obiective turistice (inclusiv 
pentru optionale), ghizii locali
• Taxa de oras (se va achita cash 
de catre turisti)
• Optional 55 euro / sens, 
bagaj de calã 20 kg
• Taxe aeroport și transferuri  
aeroport 125 €

• Vizite la:  Mulhouse ½ zi si la 
Basel ½ zi
• Excursie opțională la Colmar, 
Strasbourg
• Excursie opțională la Berna, 
Interlaken, Lucerna
• Excursie opțională zurich, 
Cascada Rinului
• Excursie opțională Freiburg, 
Baden-Baden

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

SAINT - ETIENNE
Mecca a culturii în inima Mulhouse
Această biserică protestantă a fost 
construită pe locul unei biserici din 
secolul al XII-lea. datorită locației sale 
în piața principală din Mulhouse, Place 
de la Réunion și a turnului clopotniţei 
înalt de 97 m (cea mai mare turla în 
departamentul de Haut-Rhin), este 
uneori menționată ca şi “Catedrala din 
Mulhouse“. Ea găzduiește vitralii din 
biserica originală, considerate unele 
dintre cele mai frumoase din regiunea 
Rinului Superior.

LUCERNA
Calauziti de un înger 
În anul 730 a fost înființată in aceasta 
regiune o mănăstire numită Luciaria, 
de la care a derivat ulterior denumirea 
orașului. Legenda spune că aceasta ar 
fi fost construită într-un loc însemnat 
cu o lumină puternică de către un 
înger care s-a înfățișat călugărilor. 
Lucerna este pitoresc amplasata pe 
malul Lacului celor Patru Cantoane, 
impropriu cunoscut drept Lacul 
Lucerna.

MUzEUL JUCARIILOR
Pentru copilul din tine 
În pitorescul orăşel Colmar din 
Alsacia se află un interesant muzeu 
al jucăriilor, Musee du Jouet de 
Colmar. Înfiinţat in 1993 într-un fost 
cinematograf, el a păstrat arhitectura 
iniţială, balcoanele şi lojele devenind 
săli de prezentare. Are la bază colecţia 
pictorului local Georges Trincot, 
achiziţionată de municipalitate si 
îmbogăţită ulterior cu donaţii ale 
locuitorilor zonei.

ÎN LUMEA BUGATTI
Principalul muzeu auto din lume
Muzeul de Automobile din Mulhouse 
este principalul muzeu auto din lume! 
Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes - 
toate mărcile de prestigiu sunt expuse 
aici, clădirea oferind o panoramă 
unică, impresionantă, care glorifică 
industria auto de la începuturile sale 
până în timpurile moderne. dacă o 
vizitezi, trebuie să știi că deține un 
loc rezervat mașinii considerată a fi 
cea mai prestigioasă din lume: chiar 
Royale-ul lui Ettore Bugatti. 

top atracȚii: Mulhouse - Colmar - Strasbourg - Berna - Interlaken - Lucerna - Zurich - Cascada Rinului - Freiburg - 
Baden - Baden - Basel

06 zile

Colmar, Franța

Metz

Besançon

Colmar

Mulhouse

FRANTA
Strasbourg

ELVETIA

Berna

Zurich

Interlaken

Lucerna

Saarbrücken

Stuttgart

Rosenheim

München

GERMANIA

Neuschwanstein
Scha�hausenBasel

Baden-Baden

Freiburg im Breisgau

Chamonix

Cascada Schaffhausen, Elvetia 
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zIUA 1. BUCURESTI - BASEL - MULHOUSE
La 11:45, ne întâlnim cu reprezentantul 
agenției în aeroportul Henri Coandă 
din București, pentru zborul spre Basel. 
Ajungem în Basel la ora 15:20, când are 
loc transferul către Mulhouse, al doilea 
oraș ca mărime al Alsaciei, situat armonios 
pe malurile Rinului, la poalele munților 
Vosges și la granița dintre trei importante 
tari europene: Franța, Germania și Elveția. 
Te afli într-o zonă cu peisaje variate, așa 
că răsfață-te cu cât mai multe fotografii. 
Vor fi primele amintiri din cadrul circuitului 
nostru. Urmează o plimbare în Centrul 
Vechi al orașului, care încă mai păstrează 
fortificațiile medievale Turnul diavolului 
și Turnul Bollwerk. Vizităm Temple Saint 
- Etienne, cunoscut drept Catedrala din 
Mulhouse. Ridicată între anii 1858-1886, 
în stil neogotic, aceasta este cea mai înaltă 
biserică protestantă din Franța, mândrindu-
se cu o siluetă ce atinge 97 de metri. de-a 
lungul traseului admirăm Hotel de Ville, 
fosta primărie a orașului până la alipirea la 
Republicii Franceze din anul 1798, care 
adăpostește în prezent o sala de ceremonii 
și întâlniri. Urmează Muzeul de Istorie, 
Consiliul local, Centrul de informare 
turistică și apoi ne bucurăm de timp liber 
în Place de la Reunion, considerată centrul 
orașului. Seara, ne îndreptăm spre hotelul 
de 3* din Mulhouse, unde vom fi cazați.  

 l Opțional (15 euro), cina. 

zIUA 2. COLMAR - STRASBOURG - 
MULHOUSE (CCA. 250 kM)
după micul dejun avem libertatea de a ne 
crea propriul program. Profiți individual de 
timpul liber sau... 

 l Opțional (35 Euro), excursie în Colmar 
și Strasbourg. Ne așteaptă momente 
frumoase în „Mica Veneția”, al treilea 
oraș ca mărime din Alsacia și unul dintre 
cele mai pitorești ale Franței. Descoperim 
aici, într-un tur pietonal al centrului  
vechi, străzi medievale fermecătoare și 
clădiri istorice impresionante, printre 
care Biserica Saint Martin, Casa Adolph, 
Biserica Saint Matthieu, Casa Pfister, 
Muzeul Bartholdi și Biserica Dominicana. 
Localitatea este capitala vinului alsacian iar, 
în luna martie, ea este gazda „Festivalului 
de primăvară”. Ocazie cu care ne vom 
bucura de târgurile cu produse locale 
amplasate prin oraș, oferindu-ne astfel 
momente de răsfăț gastronomic. Vom 
putea degusta din deliciile zonei, alegând 
poate și câte un suvenir pentru cei 
dragi. De ce nu? Cu încântare, pornim 
la drum, iar următorul popas va fi în 
orașul Strasbourg, locul în care se afla 

Parlamentul European, impunătoarea 
Catedrală Notre Dame, magnificul Palat 
Rohan, cocheta biserica Saint Pierre Le 
Jeune și alte numeroase comori ale istoriei 
îndelungate ale urbei. Ne bucuram de 
o plimbare pe străzile încadrate de case 
burgheze fermecătoare și palate elegante. 
Iar dacă timpul ne permite, ne delectăm cu 
o croazieră pe râul Ill.
Seara ne întoarcem la hotelul de 3* din 
Mulhouse, unde...

 l Opțional (15 euro), cina.  

zIUA 3. BERNA - INTERLAkEN - 
LUCERNA - MULHOUSE  
(CCA. 400 kM)
Mic dejun și timp liber în Mulhouse, ori..

 l Opțional (49 euro), excursie în 
Elveția. Da, ne îndreptăm spre Berna, 
capitală Elveției, un oraș fondat în anul 
1191 pe malurile răului Aare. Pornim de la 
vestită groapă cu urși și vizităm Catedrala 
Sf Vincent. Imortalizăm cele 11 fântâni 
istorice, ne bucurăm de spectacolul 
interesant oferit de Ceasul Astronomic 
și descoperim muzeul memorial dedicat 
vestitului fizician Albert Einstein, ce a 
locuit aici. La prânz continuăm traseul spre 
o altă localitate impresionantă: Interlaken. 
O destinație turistică binecunoscută, 
una dintre cele mai vechi și populare 
din Elveția. Așa cum îi spune și numele, 
elegantul oraș este situat între două lacuri 
alpine - Thun și Brienz, la poalele muntelui 
Jungfrau, care se înalta maiestuos la 4158 
m altitudine. Ne bucurăm de timp liber 
pentru cumpărături și ne îndreptăm către 
Lucerna, una din preferințele de top ale 
celor care vizitează Elveția. Lacul Lucerna 
este al patrulea că mărime din țară. El este 
navigabil, a reprezentat timp de secole una 
dintre cele mai importante cai de transport 
din Elveția și este traversat de un pod unic, 
simbol al orașului - Kapellbrucke. După 
plimbarea pe pod, trecem pe lângă teatrul 
orașului, vizităm Biserica Jesuita, centrul 
vechi și Biserica Sf Leodegar. 
Seara revenim la hotelul din Mulhouse.

 l Opțional (15 euro), cina.  

zIUA 4. zURICH - CASCADA RINULUI - 
MULHOUSE (CCA. 340 kM)
Mic dejun. Timp liber sau… 

 l Opțional vă propunem o incursiune în 
Elveția (45 euro). Începem ziua cu vizitarea 
orașului Zurich, cel mai mare oraș și inima 
financiară a țării, situat pe ambele maluri 
ale râului Limmat și ale Lacului Zurich. 

Vizităm Catedrala Mare, Catedrala Maicii 
Domnului, Biserica Sf. Petru, ne plimbam 
pe vestitul bulevard Bahnhofstrasse și 
vizităm Muzeul Jucăriilor. În a doua parte 
a zilei ajungem la Cascada Rinului, vizitată 
anual de 1,5 milioane de turiști, locul în 
care își unesc destinele aproximativ 60 de 
cupluri în fiecare an. 
Seara cazare la Mulhouse, in hotel 3*. 
Optional cina 15 Euro.

zIUA 5. FREIBURG IM BREISGAU - 
BADEN-BADEN - MULHOUSE 
(CCA. 350 kM)
Mic dejun și timp liber în atmosfera 
Mulhouse, sau...

 l Opțional (35 Euro), excursie în 
Germania, cu vizite în Freiburg im Breisgau 
și în stațiunea Baden-Baden. Trecem 
frontieră în Germania de dimineață și 
facem prima oprire în orașul Freiburg im 
Breisgau, considerat poartă de acces către 
Pădurea Neagră și una dintre cele mai 
populare destinații turistice din sud-vestul 
Germaniei. Motivul? Orașul stă mândru 
atât pe Drumul Vinului Baden, cât și pe 
Drumul verde, ceea ce atrage peste un 
milion de turiști anual. Vizităm Catedrala 
și Piața Primăriei, iar Incursiunea noastră 
în Germania continuă cu vestită stațiune 
Baden -Baden. Fondată de împăratul 
roman Hadrian, în secolul I, cu denumirea 
de “Apele Aureliene”, stațiunea ne oferă 
atmosfera plăcută de vacanță prin vizitele 
la cazinoul și Muzeul Frieder Burda și prin 
ședința de răsfăț pe care v-o recomandăm 
la unul dintre luxoasele complexe termale.
Seara revenim la hotelul din Mulhouse.

 l Opțional (15 euro), cina.   

zIUA 6. BASEL - BUCURESTI
Ultima dimineață pe tărâm francez. Ne 
relaxăm la micul dejun apoi optăm pentru 
timp liber sau...

 l Opțional, o vizită la Muzeul Național 
de Automobile, gazdă unui număr 
impresionant de 437 de mașini, realizate de 
99 de producători, incluzând cea mai mare 
colecție de Bugatti.
La prânz, predăm camerele și ne îndreptăm 
spre Basel, al doilea oraș că mărime al 
Elveției, situat pe malurile Rinului. Vizităm 
centrul vechi, Primăria, Piață Centrală 
Markplatz, Catedrala Munster, Biserica St. 
Elisabeth și Poartă Turnului St. Alban, apoi, 
la ora 18:00 pornim spre aeroport și ne 
îmbarcăm în cursa spre București.

 proGramziua

5

cazări
5 cazari in hotel de 3* 5 mic dejun inclus și 

opțional 5 cine

10
mese

Zbor București - Basel 
și retur

transport
Shopping pe 

Bahnhofstrasse, la Zurich

bonus time
Croîzieră pe râul Ill, la 

Strasbourg
Elveția, Franța, 

Germania

țări vizitate croaziere

1
3

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
in camera

28.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03 254 € 269 € 284 € 299 € 125 € 279 € 289 €
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Marseille

Metz
Châlons-en-Champagne

Lyon

Dijon

Besançon

Strasbourg

FRANTA

ELVETIA

Berna
Zurich

Klagenfurt
Graz

Sankt Pölten

Linz

Salzburg

Innsbruck
Tirol

Viena

AUSTRIA

Melk

Aosta

Torino

Ancona

Bologna

Firenze

Perugia

Trento

Bolzano

Trieste

Venezia

Milano
Bergamo

Verona

Genova
ITALIA

Saarbrücken

Stuttgart

Rosenheim

München
GERMANIA

Neuschwanstein

San Remo

Nisa
MONACO

Lausanne

Geneva

Vaduz

Bellegarde

Chamonix

elveția și coasta de Azur

de la 

445 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include
• zbor București-Viena și Milano-
București, bagaj de cala inclus 
• Transport cu autocar climatizat
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din prima zi 
dupa amiaza, până la debarcarea 
în aeroport în ultima zi, în rest 
asistenta turistica

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile opționale, intrările 
la obiectiv (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achita de turisti)
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 195 €

• Excursie opțională Linderhof 
și Neuschwanstei
• Excursie opțională Coasta de 
Azur

puncte Forte

• Gratuit excursia opționala 
la Castelele Bavariei pentru 
achitarea din tara a excursiilor 
opționale Chamonix-Mont 
Blanc și Coasta de Azur

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

CEASUL CU FLORI
Culori în funcție de sezon 
Situat pe partea vestică a parcului 
Jardin Anglais din Geneva, 
L’horloge fleurie sau Ceasul cu flori 
impresionează cu peste 6.500 de 
plante cu flori și arbuști, schimbate 
de autorități odată cu anotimpurile. 
L’horloge fleurie a fost creat în 1955 și 
a devenit faimos destul de rapid, fiind 
astăzi una dintre atracțiile principale 
ale orașului. Ar mai fi de remarcat că 
secundarul acestui ceas are peste 2,5 
metri şi este cel mai mare din lume!

LAUSANNE
Pe malul lacului Leman 
Lausanne este un mic orășel din 
mijlocul unei regiuni producătoare 
de vin. Romanii au construit aici un 
castru, pe locul unei si mai vechi 
asezari celtice, orasul dezvoltandu-se 
ulterior sub conducerea ducilor de 
Savoia si a episcopului de Lausanne. 
Centrul sau medieval este dominat 
de una dintre cele mai impresionante 
Catedrale ale Elvetiei, construită 
în secolul al XIII-lea intr-un 
inconfundabil stil gotic. 

MATTERHORN 
Un paradis inzapezit 
Cu toată frumuseţea şi 
maiestuozitatea sa, muntele 
Matterhorn poate fi înşelător, într-un 
clasament al celor mai periculoase 
piscuri din lume, “elveţianul” ocupand 
locul şapte, iar în Europa nu are 
concurent. Este împânzit de-a lungul 
rutelor de corzi fixe, scări şi cabane, 
însă, cu toate aceste măsuri de 
siguranţă, tot este nevoie de multă 
experienţă şi, mai ales, de mult curaj 
pentru a incerca ascensiunea lui.

MONACO - MONTE 
CARLO 
Al doilea cel mai mic stat din lume 
Monte Carlo, unul dintre cele patru 
cartiere ale celebrului Principat de 
Monaco, constituie definitia luxului 
sau taramul viselor. Legendarul cazino 
Monte Carlo, o bijuterie “Belle 
Epoque”, realizarea arhitectului 
Charles Garnier, cel care a proiectat 
şi Opera din Paris, este binecunoscut 
pasionaţilor de jocuri de noroc, dar si 
locatie de filmare a seriei cu James 
Bond. 

top atracȚii: Viena - Wachau - Durnstein - Abatia Melk - Innsbruck - Linderhof - Neuschwanstein - Liechtenstein 
- Schauffhausen - St. Gallen - Zurich - Lucerna - Interlaken - Berna - Montreux - Lausanne - Geneva - Chamonix - 
Aiguille du Midi - Zermatt-Matterhorn - Lago Magiore - Genova - Monaco - Nice - Cannes - Milano

08 zile

Castelul Neuschwanstein, Germania

Castelul Chillon, Elvetia
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zIUA 1. BUCUREȘTI - VIENA
La 05:30 dimineața, ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției în aeroportul Henri 
Coandă din București, pentru îmbarcarea 
în avionul spre Viena. Urmează transferul 
din aeroport spre centrul orașului, la 
Piața Maria Tereza, unde avem timp 
liber până la prânz, când ne vom întâlni 
cu ghidul și grupul sosit cu autocarul din 
Budapesta. Facem cunoștință cu toții și 
începem călătoria cu traseul prin defileul 
dunării din regiunea Wachau, patrimoniu 
UNESCO, bucurându-ne și de ruinele 
Castelului Durnstein, unde regele Angliei 
Richard - Inima de Leu a fost ținut captiv 
după cruciada a III-a. În apropiere admirăm 
Mănăstirea Benedictina Melk, construită în 
secolul XI pe o stâncă de pe malul dunării, 
care adăpostește faimoasa Bibliotecă, cu 
o colecție impresionanta de manuscrise 
rare. Ne îndreptăm spre cazare, în zona 
Innsbruck.

zIUA 2. INNSBRUCk - LINDERHOF - 
NEUSCHWANSTEIN  
(CCA. 240 kM)
după micul dejun, vizităm Centrul Vechi 
din Innsbruck într-un tur pietonal, pentru 
a descoperi Teatrul de Stat - Landstheater, 
Biserica Hofkirche, Palatul Hofburg, domul 
Sfântului Iacob și Acoperișul de Aur - 
Goldenes dachl. Continuăm drumul către 
cazarea din zona Tyrol, unde ne bucurăm de 
timp liber sau...

 l Opțional (20 €), excursie spre 
Germania, unde vizitam castelele regelui 
Ludwig al II-lea al Bavariei: Palatul 
Linderhof și Neuschwanstein. În Palatul 
Linderhof, „regele visător” al Germaniei 
trăia retras în lumea fanteziei sale, iar 
Neuschwanstein reflectă pasiunea regelui 
pentru basm, castelul inspirând-l pe Walt 
Disney sa creioneze palatul Frumoasei din 
Pădurea Adormită.

zIUA 3. LIECHTENSTEIN - ST. GALLEN 
- CASCADA RINULUI - zURICH - 
LUCERNA (CCA. 345 kM) 
după micul dejun, vizităm Vaduz, capitala 
statului Liechtenstein, apoi excursia 
continuă spre Konstanz, cel mai mare 
lac din Alpi, cu oprire la Sankt Gallen 
pentru a vizita Abația Benedictină, inclusă 
în patrimoniul UNESCO.  Urmează 
Schaffhausen, cu cascada Rinului și vizită în 
Zurich, care se mândrește cu Biserica Mare 
- Grossmünster, Fraumünster și Primăria - 
Rathaus. dacă ești fan shopping, petrece-ți 
timpul liber pe Bahnhofstrasse, principală 
arteră comercială a orașului. Încheiem ziua 
la Lucerna, cu un tur de oraș, admirând 
Kappellbrucke, cel mai vechi pod de lemn 

al Europei și turnul de apă Wasserturm, 
St. Peterskapelle, Primăria Veche - Altes 
Rathaus. Cazare în zona Feldkirch. 

zIUA 4. INTERLAkEN - BERNA - 
MONTREUx - LAUSANNE  
(CCA. 495 kM)
după micul dejun pornim spre superbul 
Interlaken, amplasat feeric între două 
lacuri, la poalele Alpilor, apoi continuăm 
cu Berna, capitala Elveției, monument 
UNESCO.  Vizităm centrul istoric 
cu celebrele străduțe Marktgasse și 
Kramgasse, începând turul pietonal de 
la Barengraben - Groapa cu Urși, spre 
Primărie, Turnul cu Ceas „Zytglogge” și spre 
Catedrala Sfântului Vicentiu, construită 
în stilul goticului târziu, având un turn 
impresionant, cel mai înalt din Elveția. 
Urmează eleganta și opulenta stațiune 
Montreux de pe malul Lacului Leman, unde 
vom putea admira Castelul Chilon din 
secolul al XIII-lea. Urmează apoi centrul 
istoric din Lausanne, unde ne așteaptă 
Catedrala, construită în secolul XIII în 
stil gotic, de pe esplanada căreia avem 
o priveliște largă spre Palatul Rumine, o 
impresionantă construcție în stilul renașterii 
Florentine și spre Muzeul de Istorie, găzduit 
în fostul palat al Episcopului. Ne îndreptăm 
apoi spre cazarea din zona Bellegarde.

zIUA 5. GENEVA - CHAMONIx - MONT 
BLANC - VF. AIGUILLE DU MIDI  
(CCA. 275 kM)
Micul dejun este urmat astăzi de vizitarea 
Genevei! Turul cu autocarul ne va înfățișa 
atracții precum fântâna arteziană Jet 
d`eau, cea mai înaltă fântână arteziană din 
lume,  L’horologe Fleurie - Ceasul cu flori și 
Podul Mont Blanc. Fascinați de priveliști, 
începem un tur pietonal din Orașul Vechi, 
pitoresc așezat în jurul colinei Catedralei 
St. Pierre, spre Maison Tavel, Primărie și 
Place Neuve, unde zărim Conservatorul de 
Muzică, Grand Theatre și Muzeul Rath. Timp 
liber în Geneva sau...

 l Opțional (25 €), excursie la Chamonix 
- Mont Blanc, unde putem urca, dacă 
vremea ne permite, cu cea mai modernă 
telecabină din Europa, către stația Aiguille 
du Midi, de pe a cărei terasă, cu deschidere 
de 360 de grade, admirăm vârful Mont 
Blanc, stăpânul absolut al Alpilor.

Seara, cazare în același hotel din zona 
Bellegarde.

zIUA 6. zERMATT - MATTERHORN - 
LAGO MAGGIORE - GENOVA  
(CCA. 585 kM)
după micul dejun, revenim în Elveția și 
străbatem zone montane de un pitoresc 
desăvârșit către Tasch, pentru a urca 
(contra cost) cu trenulețul cu cremaliera la 
Zermatt, statiune protejata ecologic, unde 
vehiculele motorizate sunt interzise.

 l Opțional, ascensiune la cota 3.883 m, 
unde Matterhorn te cucerește cu forma sa 
de dinte știrbit, admirând solitar cele 38 
de vârfuri alpine de peste 4.000 m, care îl 
înconjoară. 
Traversăm spre Italia prin pasul Simplon 
și străbatem regiunea Piemonte spre 
lacul glaciar Lago Maggiore, al doilea 
că mărime după Lago di Garda. Peisajul 
este impresionant, privit chiar și de pe 
autostradă, în principal datorită Insulelor 
Borromee. Traseul continuă spre sud, 
pentru cazare în zona Genova - Savona.

zIUA 7. MONACO - NICE - CANNES - 
GENOVA (390 kM)
Mic dejun. Astazi te bucuri de timp liber la 
hotel sau... 

 l Opțional (35 €), excursie pe Coasta 
de Azur, cu o primă oprire în Monaco. 
Admirăm Muzeul Oceanografic, Catedrala 
Sfântului Nicolae și Palatul Princiar, apoi 
urmăm traseul Circuitului de „Formula 
1” spre Cazino. Apoi simțim atmosfera 
orașului Nice printr-o plimbare pe 
Promenades des Anglais și admirăm cel mai 
stilat hotel de pe Coasta de Azur: Negresco, 
construit de românul Henri Negrescu. 
Încheiem ziua la elegantul Cannes, 
amintind de Palais des Festivals et Congres 
și revenim la cazarea din Genova - Savona.

zIUA 8. GENOVA -MILANO -BUCUREȘTI 
(150 kM ȘI zBOR)
Astăzi, după micul dejun, descoperim 
frumusețile orașului Milano: Castelul 
Sforzesco, dom, Galeriile Vitorio Emanuel 
și Opera Scala, unul dintre cele mai 
prestigioase teatre lirice ale lumii. după 
amiază, avem transfer către aeroport, 
pentru zborul spre Romania.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hotel de 3* (ca 

excepție de 2*) 
7 mic dejun inclus

7
mese

Zbor București-Viena și 
Milano-București

transport
Shopping la fabrica de 

parfumuri pe Coasta de 
Azur

bonus time
Austria, Germania, 

Liechtenstein, Elveția, 
Franța, Monaco, Italia

țări vizitate

7

proGramele de elvetia au FoSt eFectuate de 10 ori în anii precedenti. 
toate autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie 

recent – euro 5 Si euro 6.
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE  de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

04.06, 26.06 445 € 473 € 499 € 525 € 149 € 499 € 509 €

17.07, 07.08, 28.08 455 € 482 € 508 € 535 € 155 € 509 € 519 €
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05 lucruri
PE CARE PROBABIL CĂ NU LE ȘTIAI 
   DESPRE ELVEȚIA

Elveția are o reputație de țară iubitoare de pace. Cu toate 
acestea, raportat la populație, țara are una dintre cele mai mari 
armate din lume. La vârsta majoratului, serviciul militar este 
obligatoriu pentru bărbați, iar femeile se pot angaja voluntar în 
orice funcție. Nimeni, însă, nu pleacă la război. Având o poziție 
neutră în conflictele internaționale, armata elvețiană oferă 
asistență prin misiuni de menținere a păcii și ajutoare străine.

Știai că superbii câini St Bernard provin din 
Alpii elvețieni? Această rasă a fost dezvoltată 
între anii 1660 și 1670, de călugării din 
Hospice din Marea St Bernard, în scopul de 
a salva vieți. Rasa a devenit faimoasă prin 
povestiri despre salvările alpine, precum și 
pentru dimensiunile enorme. Cântărește 
între 65 și 120 kg și are o înălțime între 70 
și 90 cm. 

Când vine vorba de Elveția, îți imaginezi Alpii, 
ciocolata și, bineînțeles, ceasurile. Elveția 
este țara în care ceasornicărie sunt mai mult 
o tradiție de familie decât o slujbă. O meserie 
păstrată din tată în fiu, o tradiție seculară care 
a dus la perfecțiune, la o calitate recunoscută 
mondial și, implicit, la cea mai mare industrie 
de ceasuri din lume. Aici începe și se oprește 
timpul! În ultimele trei secole, ceasornicarii 
elvețieni s-au stabilit ferm în calitate de 
lideri, fidelizând branduri de renume precum 
Rolex. Există aproape 100 de producători de 
ceasuri, mulți în orașele alpine mici și pitorești 
La Chaux-de-Fonds și Le Locle, situri ale 
patrimoniu cultural mondial din 2009. Mergi 
să le vezi.

Vinul elvețian este unul dintre cele mai 
bine păstrate secrete ale țării. deși nu 
este cunoscută ca țară producătoare, 
Elveția are cele mai bune vinuri din 
lume care, surpriză, nu se exportă. 
Elvețienii beau aproape tot vinul pe care 
îl produc. doar un procent părăsește 
țara, în principal spre Germania. Cea 
mai faimoasă zonă viticolă, inclusă în 
Patrimoniul Mondial UNESCO, este 
Lavaux din Vaud, care datează din secolul 
al XII-lea, de pe vremea când călugării 
cistercieni au plantat podgoria dézaley 
pe terasele versanților de lângă Lacul 
Geneva. Astăzi, dézaley este cunoscut 
pentru vinurile fine Chasselas și este 
una dintre cele doar două podgorii din 
regiune care urmează să fie clasificate 
drept „Grand Cru”. Așa că, dacă ajungi 
în Elveția, ridică un pahar în cinstea 
vinurilor sale. 

Elveția se mândrește cu cel mai mare număr 
de Premii Nobel pe cap de locuitor decât 
orice altă națiune care câștigă periodic 
această titulatură. Exceptând St. Lucia și 
Islanda (fiecare cu un singur laureat, potrivit 
Fundației Nobel), Elveția este singura țară 
cu aproape trei premii Nobel la un milion 
de locuitori. Asta în condițiile în care 
majoritatea laureaților primesc doar 1/2 sau 
1/3 sau 1/4 din premiu. În timp ce marile 
națiuni științifice au toate valori sub 1 (la 
fel și majoritatea națiunilor mici), Elveția se 
menține în fruntea lor. Numărul de premii 
este impresionant ținând cont că este de 40 
de ori mai mică decât SUA și de 10 ori mai 
mică decât Germania.

O ARMATă

VII dEMNE dE UNESCO

PENTRU PACE

CHASSELAS

SPECIALIȘTI 

ÎN TIMP

TREI PREMII, LA UN MILION dE LOCUITORI 

PREMII 
NOBEL

UN SIMBOL CULTURAL ELVEȚIAN 

ST BERNARD

01

02

04

05

03
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• Vizite în Piața Navona, 
Fontana di Trevi și în Piața 
Spaniei
• Excursie opțională la Vila 
d’Este
• Excursie opționala la Napoli și 
în insula Capri

puncte Forte

4

cazări
4 cazări în hotel de 4* 

din Roma
4 mic dejun incluse

4
mese

Zbor București - Roma 
și retur

transport
Plimbare opțională prin 

grădinlie vilei d’este

bonus time
Croazieră opțională în 

Insulă Capri
Un program dedicat 
orașului Roma, Italia

țări vizitate croaziere

11

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

de la 

178 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Roma și retur
• 4 cazări cu mic dejun în hotel 
4* la Roma.
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana dimineata 
ultimei zile din program, în rest 
asistenta turistica

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursiile opționale, intrările 
la obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Taxa de oraș la Roma (se 
achita de turisti la receptie)
• Opțional 21 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 115 €

05 zile

proGram eFectuat de 8 ori în anii precedent0
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

22.06, 27.07, 28.09 178 € 188 € 199 € 209 € 95 € 189 € 199 €

04.05, 01.06, 24.08 183 € 194 € 204 € 215 € 99 € 195 € 205 €

Roma și Insula capri

Potenza

Bari

Campobasso

L'Aquila

Napoli

Capri

Assisi

Tivoli

Roma

top atracȚii: Roma - Vatican - Tivoli - Insula Capri (sau Pompei)

zIUA 1. BUCURESTI - ROMA
La 05:30 dimineața, ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției în aeroportul din 
București pentru zborul spre Roma, unde 
vom fi preluați de microbuzul de transfer 
spre hotel. Ne lăsăm bagajele în camera de 
bagaje până după amiază, când vom prelua 
camerele. Urmează timp liber până seara, 
când ne întâlnim cu ghidul și grupul sosiți 
cu autocarul din România. 

zIUA 2. ROMA, CETATEA ETERNĂ
după micul dejun, incepem turul 
pietonal prin centrul istoric: Santa 
Maria Maggiore, Basilica San Pietro în 
Vincoli, Coloseum, Forumurile Romane, 
Columna lui Traian, Piața Veneția, 
Capitoliul și Panteonul. după o pauză 
in care servim individual masa de prânz, 
continuăm cu Piața Navona, Fontana di 
Trevi și Piața Spaniei. Noaptea de cazare 
ne-o petrecem în același hotel de la 
Roma. 

zIUA 3. ROMA - VATICAN - TIVOLI 
Mic dejun, urmat de timp liber pentru 
vizite individuale în Roma. Îți recomandăm 
Muzeele Vaticanului, cu Capela Sixtină și 
stanze di Raffaelo, sau poți vizita Castelul 
Sant’Angelo. după amiază ni te poți alătura 
pentru... 

 l Opțional (10 €), excursie la Vila d’Este 
din Tivoli, unde descoperim cele mai 
frumoase grădini renascentiste din lume și 
unde apa devine element de artă, creând 
un decor splendid cu cascade și fântâni. Ne 
întoarcem la același hotel din Roma. 
Ne întoarcem la același hotel din Roma. 

zIUA 4. NAPOLI - INSULA CAPRI - 
POMPEI - ROMA (CCA. 445 kM)
după micul dejun, zi liberă pentru vizite 
individuale în Roma, sau... 

 l Opțional (25 €), excursie spre 
Napoli, “orașul contrastelor”, care ne 
așteaptă cu centrul istoric: Castelul 
Nuovo, fostă reședință regală, Teatrul 
San Carlo, Piața Plebiscitului, delimitată 
de Biserica Sfântului Francisc de Paola 

și Palatul Regal, fosta reședință cu 
apartamentele regale și sălile consiliului 
perfect conservate. Ne îmbarcăm apoi 
pentru Insula Capri (58 €/pers vaporetto 
dus-întors, funicular din port în Piața 
Umberto I și ghid local), de unde pornim 
într-o plimbare spre Certosa di San 
Giacomo și spre Giardini di Augusto. 
Dacă ai mai fost pe Insula Capri, îți 
recomandăm o vizită individuală la Villa 
San Michele din Anacapri sau o plimbare 
cu telescaunul spre Monte Solaro. Dacă 
nu optezi pentru croaziera în Insula Capri, 
poți merge individual la Pompei (fără a fi 
însoțit de ghid), admirând astfel o parte 
a orașului antic, a cărui istorie a fost 
curmată brusc de erupțiile Vezuviului. 
Seara, revenim la același hotel din Roma, 
pentru noaptea de odihnă. 

zIUA 5. ROMA - BUCUREȘTI 
Mic dejun și o dimineață liberă pentru 
vizite individuale sau shopping în Roma. 
după prânz, îmbarcare în microbuzul de 
transfer către aeroport, pentru zborul spre 
România.

 proGramziua

Fontana di Trevi, Roma, Italia
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Italia, marile lacuri și coasta de Azur

Bolzano

BergamoAosta

Torino

San Remo

Bologna
Cinque Terre

Sorrento
Potenza

Bari

Campobasso

L'Aquila

Ancona

Trento

Venetia

Milano

Verona

Insulele 
Boromee

Padova

Genova

Florenta

Siena

Montecatini
Pisa

Napoli

Insula Capri

Assisi

Trieste

Roma

ITALIA

San Marino

Ajaccio

Strasbourg

Lyon

Marseille

BesançonDijon

Nisa

Cannes

MONACO

de la 

445 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• zbor București-Treviso și Roma-
București, bagaj de mână inclus  
• Transport autocar climatizat, excepție 
ziua a 7-a, contra cost cu transport public
• 7 cazări cu mic dejun în hoteluri 
de 3*și 4* (ca exceptie de 2*).
• Ghid însoțitor din prima zi 
(dupa intalnirea în Tronchetto) 
pana în dimineata ultimei zile, în 
rest asistenta turistica

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare travel, excursii opționale, 
intrări la obiective (inclusiv pentru 
opționale), ghizii locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 23 €/sens, bagaj de cală 20 kg
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149 €

• Vizite opționale la Monaco și Nice
• Vizite la Verona și Milano
• Vizită opțională în Insulele 
Boromee

puncte Forte

• Gratuit excursiile opționale 
la Sirmione și Tivoli pentru 
achitarea din tara a  excursiilor 
opționale pe Coasta de Azur, la 
Pisa și Siena 

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

TIMP LIBER ÎN VENEȚIA
Nu rata fabrica de sticlă din Murano
Profită de timpul liber să vizitezi 
individual, fără ghid, splendida 
Basilica San Giovanni e Paolo, apoi 
contra cost (biletele pentru vaporașul 
de Murano dus-întors), de la 
Fondamente Nove, îmbarcare pentru 
insula Murano, faimoasă pentru arta 
prelucrării sticlei, aici obținându-se 
de sute de ani cel mai renumit cristal 
din lume.

VATICAN
Capela Sixtina 
Vaticanul a avut o influenţă covarsitoare 
în istoria Europei şi a lumii creştine. 
Prin forţa uriaşului patrimoniu istoric şi 
cultural, el este una dintre destinaţiile 
turistice de top la nivel mondial, 
fiind singura tara care este inclusa in 
intregime in Patrimoniul UNESCO. 
Nimeni nu se naste apartinand acestui 
stat, cetatenia se dobandeste doar in 
urma primirii unui job in slujba Papei 
si se retrage odata cu renuntarea la 
aceasta.

SAN GIMIGNANO
Arhitectură medievală, șofran și vin alb
San Gimignano este un sat mic dintre 
Florența și Siena, faimos pentru 
turnurile înalte, care veghează parcă 
orașul. În perioada gloriei, familiile 
patriciene din San Gimignano au 
construit în jur de 72 de turnuri ca 
simbol al bogăției și puterii lor. deși 
numai 14 au supraviețuit, orașul 
își păstrează atmosfera și aspectul 
feudal, fiind recunoscut UNESCO. 
Bucură-te de arhitectură, șofran și de 
vinul alb Vernaccia di San Gimignano.

INSULELE BORROMEE
Cel mai frumos colț al lacului 
Maggiore
Iubite de Hemingway și, mai recent, 
de englezi, arhipelagul este alcătuit 
din monumentala Isola Bella, cu 
Palazzo Borromeo, Isola dei Pescatori, 
Isola Madre, cu grădina botanică unde 
trăiesc 2.000 de specii rare și de 
Insula mică din San Giovanni. Numele 
lor provine de la familia Borromeo, 
proprietara acestor insule în secolul al 
XIV-lea, transformându-le în atracții 
naturale și arhitecturale. 

top atracȚii: Venetia - Verona - Lago di Garda - Sirmione - Lago Maggiore - Insulele Boromee - Milano - 
Monaco - Nice - Cannes - Pisa - Florenta - San Gimignano - Siena - Napoli - Insula Capri - Pompei - Roma 
- Vatican - Tivoli 

09 zile

Piața del Campo, Siena, Italia 

Turnul înclinad din Pisa, Italia
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zIUA 1. BUCUREȘTI - VENEȚIA - PADOVA 
- VERONA - LAGO DI GARDA - 
CASTELUL SIRMIONE  
(CCA. 315 kM)
La ora 03:30 dimineața, ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției în aeroportul din 
București, pentru zborul spre Treviso. 
urmează transferul din aeroport la parcarea 
de autocare Tronchetto, unde are loc 
întâlnirea cu ghidul și grupul sosiți cu 
autocarul din România. din Trochetto 
ne îmbarcăm contra cost (se încasează la 
înscriere 11+14 €) pe un vaporaș privat, cu 
care navigăm pe canalul Giudeca, pentru a 
ajunge în Piața San Marco. Pregătește-te 
să admiri Palatul dogilor, ce găzduiește 
capodoperele lui Tintoretto, Veronese, 
Titian, Tiepolo, Pisanello, Carapaccio și 
Bellini, să te afli în fața Basilicii San Marco, 
renumită prin mozaicurile sale aurite de 
inspirație bizantină și să te lași impresionat 
de imaginea turnului clopotniță Campanilla. 
Te bucuri de timp liber pentru o plimbare 
spre Podul Rialto și shopping de suveniruri 
pentru cei dragi. Plecăm spre Verona, 
pentru un tur pietonal în care descoperim 
Arenele Romane, Casa și balconul Julietei, 
Piața del’Erbe, Palatul și Mormintele 
Scaglierilor.  

 l Opțional (15 €), pornim spre Sirmione, 
situat pe malul lacului Garda. Aspectul 
medieval, cu străduțe înguste și case 
pitorești este amplificat de fortăreața 
construită în secolele XII-XIII. Fiind 
înconjurată de ape, accesul se făcea 
odinioară numai pe poduri mobile. 
Seara, pornim spre cazarea din zona Milano.

zIUA 2. LAGO MAGGIORE - INSULELE 
BOROMEE - MILANO - GENOVA 
(CCA. 295 kM)
Mic dejun și vizită în Milano. Admirăm 
Castelul Sforzesco, domul, Galeriile 
Vitorio Emanuel și Opera Scala. Pornim 
apoi spre lacul glaciar Lago Maggiore din 
regiunea Piemonte  și ne îmbarcăm contra 
cost către Insulele Borromee pentru a 
vizita Palatul Borromeo. Încheiem ziua cu 
un alt obiectiv UNESCO, centul istoric 
al orașului Genova, unde admirăm Porta 
Soprana, Casa lui Christofor Columb, Palatul 
Ducal, Catedrala San Lorenzo, Portul Vechi 
și Acvariul, unul dintre cele mai mari din 
Europa. Ne cazăm în zona Genova-Savona.

zIUA 3. MONACO - NICE - CANNES - 
GENOVA (CCA. 390 kM)
Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau... 

 l Opțional (35 €), excursie pe Coastă de 
Azur, cu o primă oprire în Monaco, micul 
stat cunoscut în lume drept paradis fiscal. 

Admirăm Muzeul Oceanografic, Catedrala 
Sfântului Nicolae și Palatul Princiar, apoi 
parcurgem traseul Circuitului de “Formula 
1” spre faimosul Cazino. Simțim apoi 
atmosfera orașului Nice printr-o plimbare 
pe Promenades des Anglais și admirăm 
cel mai stilat hotel de pe Coasta de Azur: 
Hotel Negresco, construit de romanul 
Henri Negrescu. Încheiem ziua în luxosul 
Cannes și pornim spre cazare, la același 
hotel din zona Genova - Savona. 

zIUA 4. PISA - FLORENȚA - MONTECATINI 
TERME (CCA. 345 kM)
Mic dejun. Plecare spre Toscana. 

 l Opțional (15 €), excursie la Pisa, unde 
admirăm adevărate „minuni”: Domul din 
secolul XI, cel mai semnificativ monument 
de artă romanică, Turnul înclinat, emblema 
orașului și Baptiseteriul.
după amiaza este dedicată „orașului 
artelor”-  Florența, unde ne lăsăm 
impresionați de Bazilica Santa Croce, 
domul Santa Maria del Fiore, Baptisteriul 
și Campanilla. Vom vizita Piazza della 
Signoria, cu Palazzo Vecchio și colecția de 
statui din Loggia dei Lanzi. Apoi Ponte 
Vecchio și Palazzo Pitti. Cazarea va fi în 
zona Montecatini Terme.

zIUA 5. SAN GIMIGNANO - SIENA - 
NAPOLI (CCA. 545 kM)
Mic dejun. Începem șirul vizitelor cu 
San Gimignano, inclus în Patrimoniul 
UNESCO. Un oraș care și-a conservat 
impecabil arhitectura, monumentele și 
atmosfera feudală, unde admirăm Piazza de 
la Cisterna, înconjurată de case medievale 
și Piazza del duomo, cu Biserica Collegiate 
decorată cu fresce de o frumusețe 
deosebită. Profităm apoi de timp liber sau…

 l Opțional (15 €), excursie spre Siena 
- rivala de odinioară a orașelor Florența și 
Pisa. Aici vom descoperi  pietonal Piazza 
del Campo, străjuită de Palazzo Publico, 
ce conservă arhitectura gotică a secolelor 
XII - XIV și este dominată de Torre de 
Mangia, Fontana Gaia, apoi vedem Piazza 
del Duomo cu una dintre cele mai mari și 
mai frumoase catedrale din lume. 
Continuăm călătoria spre Napoli, unde 
parcurgem un tur în centrul istoric, 
admirând Castelul Nuovo, Teatrul San Carlo, 
Piața Plebiscitului, delimitată de Biserica 
Sfântului Francisc de Paola și Palatul Regal. 

Pornind spre cazarea din zona Napoli - 
Pompei.

zIUA 6. INSULA CAPRI - POMPEI - ROMA 
(CCA. 215 kM)
Mic dejun la hotel. Ne îmbarcăm apoi 
contra-cost pentru Insula Capri (58 €/
pers. Vaporetto dus - întors + funicular din 
port în Piața Umberto I + ghid), de unde 
pornim într-o plimbare spre Certosa di 
San Giacomo și spre Giardini di Augusto. 
după amiază continuăm cu Pompei, unde 
vom străbate la pas o parte a orașului antic 
excepțional conservat. Pornim spre Roma 
pentru noaptea de cazare.

zIUA 7. ROMA - CETATEA ETERNĂ
după micul dejun, ne dedicăm întreaga 
zi „Cetății Eterne”. Parcurgem pietonal 
centrul istoric al Romei, admirând bazilica 
papală Santa Maria Maggiore, Basilica 
San Pietro în Vincoli, Coloseum, cel 
mai mare amfitearu roman din lume, 
Forumurile Romane, Columna lui Traian, 
Piața Veneția, cu monumentul dedicat 
lui Vitorio Emanuele al II-lea, Capitoliul 
și Panteonul. Luăm o mică pauză pentru 
servirea individuală a mesei de prânz, apoi 
continuăm explorarea orașului cu Piața 
Navona - faimoasă pentru cele trei fântâni. 
Fontana di Trevi și Piața Spaniei, cunoscută 
pentru Treptele Spaniole care duc spre 
Trinita dei Monti. Revenim la hotelul din 
Roma, pentru cazare.

zIUA 8. ROMA - VATICAN - TIVOLI
Mic dejun și timp liber în Roma pentru 
vizite individuale. Poți vizita Muzeele 
Vatican, cu ghid local, contra cost, și 
ghid traducător în limba româna. Noi îți 
recomandăm să ni te alături unei excursii....

 l Opțional (10 €), la Vila d’Este din 
Tivoli, unde descoperim cele mai frumoase 
grădini renascentiste din lume și unde apa 
devine element de artă, creând un decor 
splendid cu cascade și fântâni. 
după ziua de explorare, ne întoarcem la 
același hotel din Roma.

zIUA 9. ROMA - BUCUREȘTI
după micul dejun ne bucurăm de o 
dimineață liberă pentru plimbări individuale 
sau shopping în Roma. după prânz, 
ne îmbarcăm în microbuzul (sau midi 
autocarul) de transfer spre aeroport, pentru 
zborul spre casă.

 proGramziua

8

cazări
8 cazări în hoteluri de 3 și 

4* (ca excepție, de 2*)
8 mic dejun incluse 

8
mese

Zbor București - Treviso și 
Roma- București

transport
Scurt popas pentru baie și 

plajă în Cannes

bonus time
Croazieră opțională în 

Insula Capri
Itaia, Vatican, 

San Marino, Franța, 
Monaco

țări vizitate croaziere

1
5

aceSt proGram S-a eFectuat de 5 ori în anii precedenti. toate 
autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4*, FaBricate recent - euro 5 Si 6.

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate incepand cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

16.05, 11.07 445 € 473 € 499 € 525 € 155 € 505 € 515 €

13.06, 15.08, 12.09 455 € 482 € 508 € 535 € 165 € 515 € 525 €
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Italia - Rimini (circuit și sejur)

Pisa

Montecatini

Napoli
Potenza

Bari

L'Aquila

Campobasso

Perugia

Roma (Rome)

Genova

Milano

Bergamo

Verona

Padova

Bolzano

Ancona

Trento

Venezia

Bologna

Florenta

Siena

Assisi

Trieste

ITALIA

San Marino

de la 

267 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
• zbor București-Bologna și 
retur, bagaj de mână inclus    
• 6 cazări cu mic dejun în 
hotelul ales de 3* sau 4*
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile, pana la debarcarea 
în aeroport în ultima zi, în rest 
asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala + storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii opționale), ghizii locali
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 30 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg
• Taxe de aeroport și transferuri  
aeroport 139 €

• O zi dedicată atracțiilor din 
Ravena și Bologna
• Excursie opțională de 
jumătate de zi la San Marino

puncte Forte

• Pentru achitarea din tara a 
celor 4 opționale organizate din 
Rimini, GRATUIT 6 CINE 

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CALEA VRĂJITOARELOR
Adevăratul farmec al San Marino
Pe creasta Muntelui Titano, Calea 
Vrăjitoarelor este o trecere cioplită 
în piatră, un drum spectaculos de 
secolul XIV, aflat la cea mai înaltă 
altitudine din San Marino, la care poți 
ajunge cu telecabina. Este aleea care 
te transpune în timpurile medievale 
ale republicii. Se spune că aici se 
întâlneau vrăjitoarele pentru a-și 
exersa ritualurile magice. O atracție 
în inima turiștilor, Calea Vrăjitoarelor 
este adevăratul farmec al San Marino.

SANTA MARIA DE FIORE
Îndrăgostește-te de Florența!
Santa Maria del Fiore este o clădire 
gotică vastă, construită în Florența, 
pe locul bisericii Santa Reparata din 
secolul al VII-lea, ale cărei rămășițe 
sunt și astăzi păstrate. Este a treia 
cea mai mare biserică din lume (după 
Sf. Petru din Roma și Sf. Paul din 
Londra) și a fost cea mai mare din 
Europa la finalizarea ei, în secolul 
al XV-lea. Nici nu-i de mirare. 
Imaginează-ți că a durat două secole 
până să fie considerată terminată.

PALIO DI SIENA 
Cursa de cai istorică a Italiei
datând de secole, Palio di Siena 
este una dintre cele mai importante 
tradiții ale Sienei. Zece cai și călăreți, 
îmbrăcați în culorile reprezentative 
fiecărui cartier, se întrec într-o 
cursă fără de lege. O cursă în care 
trădarea este comună, iar viclenia este 
apreciată. Există doar o regulă: un 
călăreț nu poate interfera cu copitele 
unui alt cal. Mii de localnici și turiști 
vin în piața centrală pentru „a lua 
parte” la competiția istorică.

BOLOGNA
La Grassa
Fiecare oraș italian care  se respectă 
are o poreclă. Bologna, însă, are 
trei: „la dotta” (învățat), „la rossa” 
(cea roșie) și „la grassa” (grăsime). 
dotta pentru universitatea istorică 
iar Rossa pentru „roșul bolognese” al 
acoperișurilor și fațadelor. „La grassa”, 
care literalmente înseamnă „grăsime” 
nu se referă grăsimea din mâncarea, 
ci la cultura bogată a alimentelor din 
Bologna, la abundența, varietatea și 
calitatea înaltă a gastronomiei.  

top atracȚii: Rimini - Assisi - Siena - Ravena - Bologna - Florenta 

07 zile

Florenta, Italia

Basilica Sf. Francisc, Assisi, Italia
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zIUA 1. BUCUREȘTI - BOLOGNA - RIMINI
Facem cunoștință la ora 10:30, în 
aeroportul Henri Coandă din București, 
unde sunteți așteptați de un reprezentat 
agenției. Ne îmbarcăm în avionul cu 
destinația Bologna, apoi urmează transferul 
spre hotelul solicitat din Rimini. Ne 
bucurăm de timp liber până seara, când 
ne întâlnim cu ghidul și grupul sosiți cu 
autocarul din România. Cazarea va fi într-
un hotel de 3* (standarde locale) în zona 
Rimini.

 l Opțional, cazare la hotel 4* în Rimini 
(72 € = 12 € x 6 zile). Alegerea pentru 
hotelul de 4 stele se face doar la înscriere, 
neacceptându-se solicitări ulterioare.

 l BONUS: Pentru achitarea din tara a 
celor 4 opționale organizate din Rimini,  
GRATUIT 6 CINE (se servesc la un hotel 
din apropiere) + 50% REDUCERE la 
achitarea suplimentului pentru cazarea la 
4 stele (se achita doar 36 €/ pers., adică 6 
€ x 6 zile).

zILELE 2-6. RIMINI, PLAJĂ, MARE, 
RELAxARE 
Ne așteaptă zile frumoase de sejur, cu 
mic dejun inclus. Imaginează-te la soare, 
pe plajă, la mare, simțind o adiere plăcută 
de vânt. Așa arată o vacanță frumoasă, cu 
momente de relaxare, dar și cu excursii de 
explorare. Motiv pentru care , poți alterna 
zilele de lenevit cu zile mai antrenante, 
alegând excursiile opționale unde vom vizita 
splendori ale arhitecturii și artei încărcate 
de secole sau chiar milenii de istorie. 
Cazarea se va face în zona Rimini, la hotelul 
ales.

 l Opțional (15 €), excursie de jumătate 
de zi la San Marino, cea mai veche 
republica din lume, situată în vârful 
Muntelui Titano, unde parcurgem un tur 
pietonal pe străduțele înguste, care ne 
va permite să ne familiarizăm cu aerul 
medieval al acestei fortărețe. Ne așteaptă 
un tur pietonal, de-a lungul căruia intrăm 
pe Poartă San Francesco spre Piazza 
della Libertă, cu Palazzo Publico, sediul 
instituțiilor administrative ale Republicii, 
apoi profităm de  timp liber pentru 
cumpărături, în acest paradis taxfree. Dacă 
ai mai vizitat orașul și ești norocosul unei 
condiții fizice bune, poți încerca o vizită 
individuală (neînsoțit de ghid) spre stația 
superioară a telecabinei, de unde vor 
avea o priveliște asupra întregii zone. Poți 
urcă de aici spre Basilica di San Marino, 
care găzduiește cu sfințenie mostele Sf. 
Marinus intemeitorul Republicii, Torre 
Guaita, unul dintre cele 3 turnuri care 
străjuiesc orașul, Pasul Vrăjitoarelor,  un 

drum spectaculos din secolul al XIV-lea 
care duce spre Torre Cesta, aflat la cea mai 
înaltă altitudine, folosit până în secolul 
XVII ca punct de observație. 
după o zi bogată în atracții și activități 
frumoase, ne îndreptăm spre cazarea din 
zona Rimini.

zIUA 3. ASSISI - SIENA - RIMINI  
(CCA. 525 kM) 
Mic dejun și timp liber în Rimini sau...

 l Opțional (39 €), excursie la Assisi 
și Siena - rivala de odinioară a orașelor 
Florența și Pisa. O zi de explorare a 
frumuseților istorice, pe care o începem cu 
un tur pietonal în Siena, descoperind Piazza 
del Campo, străjuită de monumentele: 
Palazzo Publico, ce conservă arhitectură 
gotică din secolele XII-XIV dominat de 
Torre de Mangia și Fontana Gaia, una dintre 
cele mai frumoase din Italia. Pășim apoi 
spre piața Piazza del Duomo, cu una dintre 
cele mai mari și mai frumoase catedrale din 
lume, apoi continuăm excursia opțională în 
Assisi cu  Basilica Sfântului Francisc, care 
găzduiește moaștele acestuia și frescele 
realizate de Giotto și alți mari pictori 
italieni, care au pus aici bazele unui stil 
naturalist, ce s-a îndepărtat de rigorile artei 
bizantine, culminând cu gloria Renașterii. 
Dacă ai mai fost aici, îți sugerăm vizita 
individuală (neînsoțit de ghid) la Piazza del 
Comune, construită pe ruinele vechiului 
For Roman, unde sunt conservate inclusiv 
părți ale apeductului roman și la Basilica 
Santa Chiara, fondatoare a Ordinului 
Clariselor, construită în secolul XIII, în 
stil romanic, pe locul unde a fost inițial 
înmormântat Sfântul Francisc. La finele 
zilei, ne întoarcem pentru cazare, la același 
hotel din zona Rimini. 

zIUA 4. RAVENA - BOLOGNA - RIMINI  
(CCA. 275 kM)
Mic dejun și timp liber pentru vizite 
individuale în stațiune sau…

 l Opțional (25 €), excursie la Ravena și 
Bologna. Prima parte a zilei este dedicată 
atracțiilor orașului Ravena. Vedem aici 
cea mai veche biserică a sa: San Giovanni 
Evangelista, ce datează din secolul al 
V-lea, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, 
o biserică paleocreștină ariană ridicată de 

Teodoric între 493-526 d.Hr., mormântul 
lui Dante (Tomba di Dante), lângă care 
se află Museo Dantesco, Piazza Garibaldi 
(cu statuia celebrului Teatro Alighieri), 
Piazza del Popolo, mărginită de Primăria 
orașului (din Palazzo Comunale), biserica 
Santa Maria del Suffragio (1728), Basilica 
di San Vitale și mausoleul Galla Placidia. 
După amiază vizităm Bologna. Pornim 
de la Basilica Sfântului Francisc, din 
secolul al XIII-lea, spre Piazza Maggiore, 
unde se află Basilica San Petronio, a 
cincea cea mai grandioasă biserică din 
lume, care la momentul construcției 
era planificat să fie mai mare decât 
bazilica de la Vatican. Vedem Fontana di 
Nettuno, Palazzo Communale, Palazzo del 
Podesta și încheiem excursia la Catedrala 
Metropolitană San Pietro. Pornim spre 
cazare, la hotelul din zona Rimini.

zIUA 5. FLORENȚA - RIMINI  
(CCA. 330 kM) 
Mic dejun și timp liber pentru plajă sau 

 l Opțional (39 €), excursie la Florența, 
-“orașul artelor”, locul de nastere al 
Renașterii, faimos pentru numeroasele 
sale atracții: Bazilica Santa Croce, Domul 
Santa Maria del Fiore - cel mai mare Dom 
din cărămidă construit de Bruneleschi, 
Baptisteriul și Campanilla; Ne așteaptă aici 
Piazza della Signoria - ornată cu statui și 
clădirile monumentale ale Palazzo Vecchio, 
cu aerul său de castel medieval. Urmează 
Ponte Vecchio, cel mai vechi pod peste 
râul Arno și Palazzo Pitti, fosta reședință 
a conducătorilor Florenței. Le admirăm 
împreună, apoi ne întoarcem la hotelul din 
zona Rimini. 

zIUA 6. RIMINI, PLAJĂ, MARE, 
RELAxARE 
O zi în care, după micul dejun, te bucuri de 
timp liber pentru a te relaxa pe plaja Mării 
Adriatice. Ne vom petrece zilele de cazare 
în același hotel din zona Rimini.

zIUA 7. RIMINI - BOLOGNA - BUCUREȘTI
Astăzi pornim la drum în zori. după micul 
dejun, la ora 09:00, urmează transferul 
spre aeroportul din Bologna, pentru zborul 
spre București.

 proGramziua

6

nopți cazare
6 cazări în hoteluri de 3* 

(cu supliment la 4*) 
6 mic dejun incluse, 6 cine 

la achitarea celor patru 
excursii opționale

12
mese

Zbor București - Bologna 
și retur 

transport
6 cine, la achitarea din 
țară a celor 4 opționale 

din Rimini

bonus time
Italia și San Marino

țări vizitate

2

proGramul a FoSt eFectuat de 4 ori în anii precedenti. autocarele 
utilizate au FoSt de 3*Sau 4*, an de FaBricatie recent – euro 5 Si euro 6.

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate incepand cu pagina 226

2019 - DATE  de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

14.06, 02.09 267 € 284 € 300 € 315 € 115 € 289 € 299 €

16.08 279 € 296 € 313 € 329 € 125 € 299 € 309 €

Opțional, supliment 72 €/ pers. (12 € x 6 zile ) pentru cazare la hotel de 4 stele la Rimini
50% REDUCERE la achitarea suplimentului pentru cazarea la 4 stele (se achita doar 36 €/ pers., adică 
6 € x 6 zile).
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Polonia și Țările baltice

Daugavpils

LATGALE

Liepäja
ZEMGALE

Rïga
LETONIA

Jelgava

Poznañ
Kódz

Katowic

Wroclaw

Opole

Olsztyn

Szczecin
Bydgoszcz

Zielona Góra

Biafystok

Lublin

Rzeszów
Krakáw

Varsovia

Cracovia
Auschwitz

Malbork

Toruń

Gdańsk

POLONIA

Alytus

Utena

Tauragé

Klaipèda

Šiauliai

Telšiai

Vilnius

Panevėžys

Kaunas

Marijampole

LITUANIA

Turku Helsinki

FINLANDA

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare PôlvaViljandi
Volga

Rakvere
Rapla

Kohtla-Järve

Jógeva

Vòru

Tartu

Paide

Tallinn

Pärnu

ESTONIA

de la 

335 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• zbor București-Varsovia-
București, bagaj de mână inclus  
• Transport autocar climatizat, 
excepție ziua a 4-a
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din a 2-a zi 
după amiază, până în dimineața 
zilei a 8-a, în rest asistență 
turistică

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala + storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizi locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 25 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 175 €

• Vizită la kaunas și Tallinn
• Excursie opțională de-o zi în 
Helsinki, capitala Finlandei
• Opriri la Castelul Malbork și 
orașul Torun
• Excursie opțională la 
Auschwitz II- Birkenau

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CASTELUL TOOMPEA
Oraşul de Sus - oraşul nobilimii şi al clericilor 
Toompea este un castel situat pe dealul 
omonim, în centrul orașului Tallinn. În trecut 
cetate de scaun a Estoniei, găzduieşte acum 
sediul Parlamentului estonian (Riigikogu). 
Construit în anul 1229 de către Cavalerii 
Sabiei, în secolul al XIV-lea, fortăreaţa a 
fost reconstruită ca o fortăreaţă-mănăstire, 
cu ziduri înalte de 20 metri si turnuri de 
aparare, din care astăzi, doar trei mai sunt în 
picioare.

SIBELIUS ȘI TEMPLUL CIRCULAR
O vizită în Helsinki 
Monumentul Sibelius din Helsinki este una 
dintre atracțiile cele mai vizitate din capitala 
Finlandei. El se află în Parcul Sibelius, la doar o 
aruncătură de băț de mare. Monumentul abstract 
și controversat a fost dezvăluit în 1967, iar scopul 
său a fost acela de a surprinde esența muzicii lui 
Sibelius. O altă atracție din Helsinki  este Templul 
Circular (Kamppi Chapel) din Piața Narinkka, sau 
„Capela tăcerii”. Un loc de reculegere, ascuns în 
una dintre cele mai aglomerate zone ale țării.

top atracȚii: Varsovia - Kaunas - Riga - Tallinn - Helsinki - Palatul Rundale - Vilnius - Gdansk - Castelul 
Malbork - Torun 

08 zile

Varsovia, Polonia

Tallinn, Estonia
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zIUA 1. BUCUREȘTI - VAȘOVIA 
Bun găsit! La ora 12:30 întânim cu 
reprezentantul agenției și ne îmbarcăm 
din aeroportul Otopeni pentru zborul spre 
Varșovia. Ajunși la destinație, așteptăm 
grupul care a călătorit cu autocarul din 
România. Începem vizita Varșoviei, care 
se mândrește cu zona sa istorică, declarată 
monument UNESCO. Admirăm Palatul 
Regal, Coloana Sigmund a regelui care 
a transformat Varșovia în capitala celui 
mai mare regat al Europei medievale, 
Catedrala Sfântului Ioan, Piața Centrală 
cu monumentul Sirenei simbolul orașului 
și Barbacanul, celebra structură fortificată, 
folosită odinioară pentru apărarea porții 
principale de intrare. La finele zilei, ne cazăm 
în Varșovia.

zIUA 2. VARȘOVIA - kAUNAS - RIGA  
(CCA. 655 kM)
după micul dejun traversăm Lituania și 
ne oprim în Orașul Vechi din Kaunas, 
unde admirăm una din cele mai vechi 
biserici din oraș: Biserica Adormirii Maicii 
Domnului, Casa Perkunas, care poartă 
numele Zeului Tunetului din mitologia 
balticilor, vechea Primărie sau „lebăda albă” 
cu al său turn de 53 de metri, Catedrala 
Sfântului Petru și Pavel și Piața Primăriei. 
după acest minunat traseu, vizităm Riga, 
capitala Letoniei, cu Casa Capetelor 
Negre, odinioară sediul breslei negustorilor 
germani burlaci, Biserica Sfântului Petru, 
Monumentul Libertății, Turnul Pulberăriei 
care găzduiește Muzeul de Război, Casa 
cu Pisici, Marea și Mica Breslă, Palatul 
Parlamentului, apoi Biserica Sfântului 
Iacob cel Mare și ansamblul “Trei Frați”, 
cele mai vechi clădiri de locuințe din Riga. 
Ne bucurăm și de priveliștea celebrului 
Castel al secolului al XIV-lea, azi sediul 
Președinţiei și de Dom, catedrala orașului.  
Înainte de a porni spre cazarea din Riga, ne 
bucurăm de timp liber pentru relaxare.

zIUA 3. RIGA - TALLINN (CCA. 295 kM)
Mic dejun și tur pietonal în capitala 
Estoniei, la Castelul Toompea, Biserica 
Ortodoxă Rusa Alexandr Nevsky din 
perioada de dominație țaristă, Catedrala 
dome a Maicii domnului, Zidurile Orașului 
cu Turnurile și Porțile, printre cele mai bine 
conservate ziduri medievale din Europa, 
Poarta daneză, unde ar fi luat ființă 
drapelul danez și strada Picior Scurt care 
datează din vremea vikingilor. Ne vom 
îndrepta spre Biserica Niguliste și Vechea 
Primărie, ambele construite în secolul al 
XIII-lea. În apropiere admirăm cea mai 
veche Farmacie din Tallinn și Biserica 
Sfântului Duh, cu Turnul al cărui ceas a fost 
multe secole singura metodă de măsurare 

a timpului din oraș. Urmează timp liber 
pentru odihnă în Piața Primăriei, apoi ne 
îndreptăm spre cazarea din oraș.

zIUA 4. TALLINN - HELSINkI - TALLINN 
după micul dejun, urmează timp liber 
pentru vizite individuale în Tallinn sau...

 l Opțional (79 €), excursie de-o zi în 
Helsinki, capitala Finlandei. Traversăm 
Marea Baltică cu feribotul și ajungem 
în Helsinki, unde ne bucurăm de un tur 
cu autocarul, în care admirăm Parcul și 
Monumentul Sibelius, Templul Circular 
(sau Biserica Roca) construită într-o stâncă 
de granit și se remarcă printr-o acustică 
excelentă, Stadionul Olimpic, Opera 
Națională Finlandeză, Muzeul Național 
al Finlandei, Gara Centrală, Muzeul de 
Artă Ateneum și Teatrul Național. Turul 
se încheie în Piața Senatului, dominată 
de Catedrala Luterană, din secolul XIX, 
înconjurată de Primărie, Clădirea Senatului 
și a Universității, urmată de statuia Țarului 
Alexandru al II-lea ce tronează în centrul 
pieței. Profităm apoi de timpul liber în 
Helsinki pentru plimbări individuale, 
plimbări și shopping, după care, în jurul 
orelor 18:00, ne îmbarcăm pe feribot 
pentru a traversa Marea Baltică și revenim 
la Tallinn, pentru cazare

zIUA 5. TALLINN - RUNDALE - VILNIUS  
(CCA. 595 kM)
Astăzi, după micul dejun, părăsim Estonia și 
revenim în Letonia, unde ne așteaptă unul 
dintre cele mai frumoase palate baroce din 
țară, Palatul Rundale din secolul al XVIII-
lea, care impresionează prin arhitectura 
și bogăția de stucaturi și picturi murale. 
Traversăm Lituania până la Vilnius, unde 
ne lăsăm fascinați de turul orașului în care 
admirăm Piața Catedralei, dominată de 
statuia ducelui Gediminas, întemeietorul 
orașului, Catedrala Romano-Catolică 
a secolului XIII, unde au fost încoronați 
ducii de Lituania, Dealul Cetății unde 
odinioară se înălța maiestuosul Castel din 
care s-a păstrat până astăzi doar Turnul 
Gediminas, îndreptându-ne spre pitoreasca 
străduță Pilies. Admirăm Universitatea 
fondată în secolul XVI, Biserica Sântului 
Ioan, transformată în Muzeu de Știință în 
perioada ateismului și Casa Semnatarilor, 
unde în 16 februarie 1918 s-a semnat 
declarația de Independență a Lituaniei. 
Înainte de a porni spre cazarea din Vilnius, 
profităm de timp liber pentru a simți 
atmosfera încântătoare a orașului.

zIUA 6. VILNIUS - GDANSk (CCA. 545 kM)
Micul dejun este urmat de vizite la Biserica 
Sfinților Pentru și Pavel, o capodoperă 
arhitecturale barocă cu peste 200 de 
stucaturi și Poarta Zorilor, singura dintre 
cele 9 porți medievale care a supraviețuit 
istoriei. Urmează Biserica Ortodoxa Rusă a 
Sfântului duh, Biserica Sfântului Kazimir, 
închinată patronului spiritual al Lituaniei 
și Piața Primăriei, dominată de Vechea 
Primărie cu arhitectură neoclasică. Traseul 
continuă prin Polonia, prin rezervații 
naturale și zone bogate în lacuri, spre 
Gdansk, cel mai important oraș-port al 
Poloniei de la Marea Baltică. descoperim 
orașul printr-o plimbare prin centrul istoric 
pe eleganta stradă długa - “Calea Regală”, 
cu clădiri și monumente ce etalează 
stilurile gotic, flamand și renascentist. 
Admirăm Poarta de Aur, vechea Primărie, 
Curtea lui Arthur, singura clădire istorică 
ce a supraviețuit războiului. Continuăm 
cu Fântâna lui Neptun, Poarta Verde, 
construită ca reședință oficială pentru 
monarhii polonezi, care găzduiește Muzeu 
Național Gdansk și biroul lui Lech Walesa, 
liderul „Solidarității” de la 1980. Ne lăsăm 
impresionați de Macaraua construită 
în secolul al XV-lea, cea mai veche din 
Europa, Strada Mariacka și Biserica Sfintei 
Maria, cea mai mare biserică gotică de 
cărămidă din lume. La finalul zilei, ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Gdansk.

zIUA 7. GDANSk - MALBORk - TORUN - 
VARȘOVIA (CCA. 425 kM)
după micul dejun de la hotel, lăsăm în urmă 
briza Mării Baltice. Pornim spre centrul 
Poloniei, cu opriri la Castelul Malbork și 
orașul Torun, două dintre dovezile trecerii 
cavalerilor teutoni prin Prusia. Construit în 
secolul XV, Castelul Malbork a folosit de-a 
lungul timpului drept reședință pentru regii 
poloni, făcându-se remarcat prin măreția 
sa, fiind una din cele mai mari construcții 
de cărămidă din Europa. Continuăm cu 
vizita orașului Torun, parte a patrimoniului 
mondial UNESCO datorita obiectivelor 
din centrul istoric, printre care regăsim: 
Fortăreața Cavalerilor Teutoni, Vechea 
Primărie și Muzeul Copernicus. Ne 
continuăm apoi traseul spre Varșovia, unde 
ne vom și caza. 

zIUA 8. VARȘOVIA - BUCUREȘTI 
Micul dejun este urmat astăzi de transferul 
către aeroportul din Varșovia, pentru zborul 
spre București.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hoteluri de 3* 

(ca exceptie, de 2*) 
7 mic dejun inclus 

7
mese

Zbor București - Varșovia 
și retur cu bagaj de cală 

inclus

transport
Timp liber pentru 

plimbări sau shopping în 
Helsinki (opțional)

bonus time
Opțional, ferryboat spre 

Helsinki
Polonia, Lituania,  

Letonia, Estonia și, 
opțional, Finlanda 

țări vizitate croaziere

1
5

proGramele de polonia S-au eFectuat de 13 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate incepand cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

10.07, 21.08 335 € 356 € 375 € 395 € 115 € 375 € 385 €
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Țările nordice

Malmö

Jönköpingen

Linköpingen

Visby

Falun
Gävle

Växjö

Karlskrona

Örebro

Göteborg

Halmstad

Uppsala

Stockholm

Nyköping

Västeràs

Karlstad

Kalmar

SUEDIA
Arendal

Skien

Hamar

Drammen

Tønsberg Moss

Oslo
NORVEGIA

Viborg

Aalborg

Vejle Copenhaga

DANEMARCA

de la 

637 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
• zbor București-Stockholm și 
Copenhaga-București, bagaj de 
mână 10 kg inclus  
• Transport autocar climatizat, 
excepție ziua a 2-a, contra cost 
cu transport public
• 6 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* și 4* 
• Ghid însoțitor pe traseu 
din seara primei zile până în 
dimineața ultimei zile, în rest 
asistență turistică

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala  și  storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 35 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg
• Taxe de aeroport și transferuri 
129 €

• Tur pietonal în Orașul Vechi 
Gamla Stan
• Excursie opțională la Castelul 
Frderiksborg
• Vizită la Catedrala Uppsala.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

DROTTNINGHOLM 
Considerat Versailles al Suediei 
Asezat pe o insula, numita foarte 
sugestiv Insula Reginei, deoarece 
prima resedinta regala a fost ridicata 
aici in secolul al XVI-lea, castelul 
drottningholm a fost recladit in 1662 
dupa un mare incendiu ce l-a mistuit 
aproape in totalitate. din 1981 Palatul 
drottningholm este din nou resedinta 
oficiala a casei regale din Suedia 
si reprezinta una dintre cele mai 
grandioase constructii in stil baroc 
din lume. 

CASTELUL UPPSALA 
Fă un efort de a urca colina abrupta
Castelul din Uppsala a fost construit 
pe vremea Regelui Gustav Vasa, 
cand Suedia a devenit o mare putere 
in Europa. In secolul al XVIII-lea, a 
ajuns o ruina in urma unui incendiu 
devastator, dar ulterior, dupa mai 
multe reconditionari, a devenit centrul 
administrativ si primarie. Astazi, 
Castelul este resedinta guvernatorului 
din tinutul Uppsala si o aripa importanta 
a acestuia gazduieste Muzeul de Arta 
din Uppsala.

OSLO
O inovație arhitecturală
Arhitectura orașului este foarte diversă, 
fiind un splendid amestec de vechi și 
nou. Fortăreaţa şi castelul Akershus, 
construite in secolul al XIII-lea în scop 
de apărare a orașului și folosite ulterior 
ca închisoare, sunt emblematice 
pentru istoria sa. de la Palatul Regal, o 
impresionantă clădire cu nu mai puţin 
de 173 de încăperi, porneste strada Karl 
Johans, principalul bulevard din capitala 
Norvegiei marginit de majoritatea 
clădirilor reprezentative..

PALATUL AMALIENBORG 
Resedinta Reginei danemarcei 
Garda Regală daneza marsaluieste in 
fiecare zi pe strazile din Copenhaga, 
plecand la 11:30 de la Castelul 
Rosenborg si executa schimbarea 
garzii in fata Palatului Amalienborg 
la ora 12:00. Atunci cand Regina se 
afla la resedinta sa din Copenhaga, 
garzile sunt acompaniate si de Fanfara 
Garzilor Regale. daca unul din printii 
regali se afla in resedinta in calitate 
de regent, parada este numita Garda 
Locotenentului.

top atracȚii: Stockholm - Palatul Drottningholm - Uppsala - Kristinehamn - Oslo - Goteborg - Helsingor - 
Copenhaga - Palatul Frederiksborg - Palatul Fredensborg

07 zile

Palatul drottningholm, Suedia

Primaria Oslo, Norvegia
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zIUA 1. BUCUREȘTI - STOCkHOLM
La 05:00 dimineața ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției în aeroportul 
Henri Coandă din București pentru zbor 
spre Stockholm. Urmează transferul 
către hotel, ne lăsăm bagajele în camera 
de bagaje de la recepție și ne bucurăm de 
primul contact cu orașul până după amiază, 
când vom putea prelua camerele. Urmează 
timp liber până seara, când ne întâlnim cu 
ghidul și grupul sosit cu autocarul. Facem 
cunoștință și începem vizita în Stockholm, 
într-un tur pietonal în Orașul Vechi, cel 
mai vechi cartier cu străduțe pitorești și 
fațade păstrate din secolul XVII, admirând 
Palatul Regal, păzit de Gărzile Naționale, un 
edificiu baroc construit în secolul XVIII și 
Catedrala din secolul XIV, care găzduiește 
Muzeul Nobel și Biblioteca Nobel. Urmează 
imaginea Bisericii Germane, Palatul 
Parlamentului și Opera Regală Suedeză, 
găzduită de o clădire superbă a secolului 
XVIII. Revenim la hotelul din Stockholm, 
unde ne odihnim pentru o nouă zi de 
explorare. 

zIUA 2. STOCkHOLM - CASTELUL 
DROTTNINGHOLM
Mic dejun și o zi întreagă dedicată orașului 
Stockholm. O zi cu trasee pietonale și 
deplasări contra cost cu transportul public, 
într-un oraș plin de atracții, printre care 
Primăria, cu inconfundabilul sau turn din 
cărămidă. Este probabil cea mai cunoscută 
clădire din Stockholm, datorită premiilor 
Nobel care se decernează în Sala Albastră și 
Sala Aurie. Admirăm clădirea și... 

 l Opțional (20 €), se poate rezerva un 
tur cu ghid local în Primărie
după vizita frumoasei clădiri, ne bucurăm 
de timp liber pentru vizite individuale în 
orașul Stockholm sau...

 l Opțional (30 € fără intrare în 
castel), croazieră cu vaporașul la Castelul 
Drottningholm, reședința oficială a Casei 
Regale Suedeze, unul dintre cele mai 
frumoase palate baroce ale secolului XVII, 
din nordul Europei. 
Urmează timp liber pentru vizite individuale 
și momente de relaxare în atmosfera unică 
a orașului Stockholm. Îți recomandăm să 
vizitezi Muzeul Vasa și Muzeul Skansen, 
considerat Suedia rurală în miniatură. 
Seara, ne îndreptăm spre același hotel din 
Stockholm, pentru odihnă. 

zIUA 3. STOCkHOLM - UPPSALA - 
kRISTINEHAMN – OLSO (565 kM)
Mic dejun și o excursie la Uppsala! Vizităm 
Catedrala, cea mai mare și înaltă catedrală 
din Scandinavia. Admirăm și Universitatea, 

cea mai veche universitate din Scandinavia 
și printre cele mai prestigioase ale Europei 
de Nord și Castelul Regal. Traversând 
frumoasa Suedia, facem un ultim popas 
la Kristinehamn, pentru a admira una 
din cele mai mari sculpturi realizate de 
Pablo Picasso, ce o are ca temă pe soția 
sa Jacqueline. după amiază, pornim spre 
Norvegia, una din cele mai frumoase țări 
din lume, în care regăsim farmecul rece 
al fiordurilor. Vizităm Oslo pe înserat, 
bucurându-ne de Parcul Frogner, decorat 
cu 192 de sculpturi din granit, bronz și  fier 
realizate de sculptorul Gustav Vigeland. 
Pornim cu încântare spre cazare, gândindu-
ne la numeroasele atracții descoperite.

zIUA 4. OSLO 
Odihniți, după micul dejun, dedicăm o zi 
întreagă explorării orașului Oslo, metropola 
plină de viață a Norvegiei. Vedem Primăria, 
locul unde se decernează anual Premiul 
Nobel pentru Pace, Fortăreața și Castelul 
Akershus și luxoasa Operă. de aici pornim 
spre Gara Centrală și spre Bulevardul 
Karl Johans Gate, zona turistică plină de 
magazine și restaurante, în capătul căreia 
se află Palatul Regal. Ne lăsăm fascinați de 
Catedrala din secolul al XVII-lea, Parlament, 
Teatrul Național și de clădirea veche a 
Universității, cea mai veche din Norvegia. 
Timp liber pentru vizite individuale și 
cumpărături. Îți recomandăm Muzeul 
Corabiilor Vikinge sau „explorarea” celui 
mai popular port din Oslo, Aker Brygge. La 
finele zilei, revenim la hotelul din Oslo. 

zIUA 5. OSLO - GOTEBORG - 
HELSINGOR - COPENHAGA 
(CCA. 545 kM)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
cosmopolitul Göteborg, cel mai mare port 
și al doilea mare oraș al Suediei, unde ne 
așteaptă un tur pietonal. Admirăm clădirea 
Operei, construită în stil post-modernist, 
Turnul Utkiken, un zgârie nori de 83 de 
metri înălțime, Piața Gustav Adolf sau 
Stortoget, cu statuia lui Gustav al II-lea 
Adolf - „Regele de Aur”, fondatorul 
orașului Göteborg, aflată în fața Vechii 
Primarii. Nu ratăm nici Vechea Bursă, 
Catedrala din granit și plăci de cupru, cele 
mai vechi părți ale sale datând din 1633, 
Teatrul Stora și Universitatea. Pornim 
apoi spre danemarca, traversând cu 
feribotul la Helsingør și trecând pe lângă 
cel mai renumit castel: Castelul Kronborg, 
imortalizat de Shakespeare prin anii 1600, 

când l-a ales ca loc al tragediei lui Hamlet. 
În această seară, ne cazăm în Copenhaga. 

zIUA 6. COPENHAGA - CASTELUL 
FREDERIkSBORG - PALATUL 
FREDENSBORG
după micul dejun, descoperim istoria 
orașului Copenhaga, vizitând Palatul 
Christiansborg, reședință regală între 
secolele XV și XVIII, Piața Nouă a Regelui, 
dominată de statuia ecvestră a regelui 
Christian V, Canalul și Portul Nyhavn, cu 
clădiri colorate și Palatul Amalienborg, 
reședința familiei regale daneze. Facem 
apoi cunoștință cu Mica Sirenă, simbolul 
orașului, apoi ne îndreptăm spre Biserica 
de Marmură, cu o cupolă inspirată de 
Biserica Sf. Petru din Roma și Biserica 
Alexandr Nevski construită în stil rusesc, 
cu o frumoasă fațadă din cărămidă roșie și 
gri. Încheiem turul la Palatul Rosenborg și la 
Primărie, o minune arhitectonică de secol 
XX, în stilul național romantic, inspirat de 
arhitectura medievală daneză și norvegiană. 
după amiază, ne răsfățăm cu timp liber în 
Copenhaga sau..

 l Opțional (40 €), excursie la Castelele 
Frderiksborg și Fredensborg. Începem 
vizita castelul Frderiksborg, cel mai 
vast palat renascentist din Scandinavia, 
construit pe trei mici insulițe, în mijlocul 
lacului Slotsoen. Supranumit Versailles-
ul Nordului, castelul a fost transformat 
în muzeu, care găzduiește astăzi o mare 
colecție de portrete, de la picturi clasice 
până la artă modernă. De aici, pornim spre 
Palatul Fredensborg, pitoresc amplasat 
pe malul lacului Esrum. A fost cea mai 
folosită clădire dintre toate reședințele 
regale daneze și locul în care s-a semnat 
tratatul de pace din 1720 între Danemarca, 
Norvegia și Suedia, denumirea palatului 
traducându-se literal „Castelul Păcii”. 
Așteaptă-te la o clădire în stil baroc, cu 
elemente rococo, care să te impresioneze 
prin detalii.
Întoarcere pentru cazare la același hotel din 
Copenhaga.

zIUA 7. COPENHAGA - BUCUREȘTI
dimineața, după micul dejun, urmează 
îmbarcarea în microbuzul destinat 
transferului către aeroport, pentru zborul 
spre România.

 proGramziua

6

cazări
6 cazări în hoteluri 

de 3* și de 4* 
6 mic dejun incluse

6
mese

Zbor București - 
Stockholm și Copenhaga 

- București

transport
Timp liber în Stockholm 
pentru shopping și vizite 

individuale

bonus time
Croazieră la Castelul 

drottningholm și 
ferryboat spre Helsingør

Suedia,  
Norvegia și  
danemarca

țări vizitate croaziere

2
3

proGramele de Scandinavia S-au eFectuat de 5 ori în anii precedenȚi
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate incepand cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

04.07, 01.08 637 € 674 € 712 € 749 € 175 € 719 € 729 €
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Malmö

Jönköpingen

Linköpingen

Visby

Falun
Gävle

Växjö

Karlskrona

Umeå

Östersund

Härnösand

Örebro

Göteborg

Halmstad

Uppsala

Stockholm

Nyköping

Västeràs

Karlstad

Kalmar

SUEDIA
Arendal

Skien

Kristiansand

Drammen

Tønsberg Moss

Oslo

Stavanger

Bergen

Hermansverk

Molde

Geiranger

Briksdalen

Atlantic Road

Trollstigen

Trondheim

NORVEGIA

Lillehammer
Hamar

Viborg

Aalborg

Vejle Copenhaga

DANEMARCA

Fiorduri scandinave 

• Călătorie pe celebra Rută 
de Aur - Drumul Trolilor și 
Drumul Vulturilor

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

BERGEN 
Poarta spre fiorduri 
Al doilea cel mai mare oras al Norvegiei, 
Bergen a fost fondat de catre regele 
Olav Kyrre in anul 1070. Orasul a fost 
devastat de mai multe ori de incendii, in 
special din cauza cladirilor din lemn si a 
strazilor inguste. Cele mai vechi cladiri 
din oras, construite din piatra, sunt din 
secolul al XII-lea: Fortareata Bergenhus 
si Biserica Sf. Maria. Bergen are cei 
mai multi studenti dintre toate orasele 
Scandinaviei, cca. 30.000 fiind inscrisi la  
diferite institutii de invatamant.

NORDFJORD 
Cea mai sălbatică coastă a Norvegiei  
Pe o lungime de 106 km, munții se 
“scufundă” de la altitudini de câteva 
mii de metri, drept în jos în fiord și 
ocean și creând cascade uimitoare. 
Partea din interiorul regiunii are 
ghețari străjuiți de văi înguste 
și cel mai adânc lac din Europa, 
Hornindalsvatnet, cu 514 metri sub 
nivelul mării. Zona Stryn oferă schi 
alpin pe tot parcursul anului și există 
numeroase sate, a caror istorie se 
întoarce pana în timpurile vikingilor.

DRUMUL ATLANTICULUI 
Poti intalni foci şi chiar balene 
Este o şosea de cca. 8 km, care 
şerpuieşte peste poduri joase, ce 
par a ieşi din mare, unind salba 
de insulite dintre Molde (celebru 
pentru festivalul de jazz din iulie) şi 
Kristiansund. drumul Atlanticului 
trece printr-o zonă foarte periculoasă 
a coastei Norvegiei, numită 
Hustadvika, furtunile colosale care 
se abat asupra zonei, conducand la 
sfârşitul multor nave, de-a lungul 
timpului. 

GHETARUL BRICkSDAL 
Aerul glaciar iti taie respirația 
Briksdal face parte din ghetarul 
Jostedal, cel mai mare ghetar 
continental al Europei, un fenomen 
aparte atragand atenția internațională 
in anii 90, deoarece Briksdal a crescut, 
în perioada în care alți ghețari europeni 
sunt în declin. În traseul către ghețar, 
se traverseaza podul din fața cascadei 
Kleivafossen, iar când cascada se umflă 
din topirea zăpezii, oferă o experiență 
puternică, deoarece stând pe pod, 
simțiți energia brută a apei căzând.

top atracȚii: Stockholm - Drottningholm - Uppsala - Kristinehamn - Lillehammer - Drumurile Atlanticului, Trolilor, 
Vulturilor - Geiranger - Nordfjord - Ghetar Bricksdal - Sognefjord - Bergen - Fiordul Hardanger - Cascada Voringsfoss 
-  Oslo - Goteborg - Helsingor - Copenhaga -  Frederiksborg - Fredensborg 

de la 

795 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include
• zbor București-Stockholm și 
Copenhaga-București, bagaj de 
mână 10 kg inclus  
• Transport autocar climatizat, 
excepție zilele 2 și 9, contra 
cost cu transport public
• 9 cazări cu mic dejun în hotel 
3* și 4* 
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile, până în dimineața 
ultimei zile, în rest asistență 
turistică

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala  și  storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Ferryboat la Norddalsfjord, 
Sognefjord, Helsingor 65€/ 
pers., se achita la inscriere 
• Ferryboat la Geiranger și 
Sognefjord (la Flam) 35+35 €/ 
pers., se achita la inscriere
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 129 €

10 zile

Hardangerfjord, Norvegia

Geiranger
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zIUA 1. BUCUREȘTI - STOCkHOLM
La 05:00 dimineața ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției, în aeroportul Henri 
Coandă din București pentru îmbarcarea 
spre Stockholm. Urmează transferul 
către hotelul de la Stockholm, ne lăsăm 
bagajele în camera de bagaje de la recepție 
până după amiază, când vom putea prelua 
camerele. Urmează timp liber până seara, 
când ne întâlnim cu ghidul și grupul sosiți 
cu autocarul din România. Începem vizita în 
Stockholm, unul dintre cele mai frumoase 
orașe europene, construit pe 14 insule. 
Pornim într-un tur pietonal în Orașul 
Vechi, cel mai vechi cartier cu străduțe 
pitorești și fațade păstrate din secolul XVII, 
admirând Palatul Regal, păzit de Gărzile 
Naționale, un edificiu baroc construit în 
secolul XVIII și Catedrala din secolul XIV, 
care găzduiește Muzeul Nobel și Biblioteca 
Nobel. Urmează Biserica Germană, 
construcție ridicată în secolul al  XIV-lea 
din piatră, cu un interior baroc deosebit, 
Palatul Parlamentului, cu frumoasa sa 
arhitectură neo-clasică împletită cu 
elementele renașterii și barocului și Opera 
Regală Suedeză, găzduită de o clădire 
superbă a secolului XVIII. Revenim la 
hotelul din Stockholm, unde ne odihnim 
pentru o nouă zi de explorare. 

zIUA 2. STOCkHOLM - CASTELUL 
DROTTNINGHOLM
Mic dejun și o zi întreagă dedicată orașului 
Stockholm. O zi cu trasee pietonale și 
deplasări contra cost cu transportul public 
către Primărie, cu inconfundabilul sau 
turn din cărămidă. Este probabil cea mai 
cunoscută clădire din Stockholm, datorită 
premiilor Nobel care se decernează în Sala 
Albastră și Sala Aurie. Admirăm clădirea 
și... 

 l Opțional (20 €), se poate rezerva un 
tur cu ghid local în Primărie. 
Ne bucurăm de timp liber pentru vizite 
individuale în orașul Stockholm sau...

 l Opțional (30 € fără biletul de intrare 
în castel), croazieră cu vaporașul la Castelul 
Drottningholm, supranumit “Versailles-ul 
suedez”, reședința oficială a Casei Regale 
Suedeze, unul dintre cele mai frumoase 
palate baroce ale secolului XVII, din nordul 
Europei. 
Urmează timp liber pentru vizite 
individuale. Îți recomandăm Muzeul Vasa, 
cel mai vizitat muzeu din Scandinavia, cu 
exponate valoroase, intacte din secolul XVII 
și Muzeul Skansen, cel mai vechi muzeu în 
aer liber din Stockholm, un fel de Suedia 
rurală în miniatură. Ne îndreptăm spre 
același hotel din Stockholm, pentru odihnă. 

zIUA 3. STOCkHOLM - UPPSALA - 
kRISTINEHAMN - HAMAR  
(CCA. 565 kM)
Mic dejun și o excursie la Uppsala! Vizităm 
Catedrala, cea mai mare și înaltă din 
Scandinavia. Admirăm și Universitatea, cea 
mai veche din Scandinavia și printre cele 
mai prestigioase ale Europei de Nord și 
Castelul Regal, construit de regele Gusatv 
Vasa în secolul al XVI-lea, pe vremea când 
Suedia începea să devină o mare putere 
în Europa. Traversând frumoasa Suedia, 
facem un ultim popas la Kristinehamn, 
pentru a admira una din cele mai mari 
sculpturi realizate de Pablo Picasso, ce 
o are ca temă pe soția sa Jacqueline. 
Inaugurată în 1965, sculptura din beton are 
o înălțime de 15 metri și cântărește zeci de 
tone. după amiază plecam spre Norvegia, 
una din cele mai frumoase țări din lume, în 
care regăsim farmecul rece al fiordurilor, 
ghețari spectaculoși, lacuri cristaline și 
locuri pline de tradiții și legende scandinave. 
Ne îndreptăm spre Hamar, orășel aflat 

pe malul lacului Mjøsa, cel mai mare din 
Norvegia. Pentru Olimpiada de Iarna din 
1994, au fost construite Sala Vasul Viking, 
numită așa datorită formei și Amfiteatrul 
Olimpic. Noapte de cazare într-un hotel 
din zona Hamar. 

zIUA 4. LILLEHAMMER - DRUMUL 
ATLANTICULUI - MOLDE  
(CCA. 415 kM)
Mic dejun, urmat de un traseu spre 
Kristiansund, cu popas la Lillehammer, 
gazda Jocurilor Olimpice de Iarna din 
1994. Ajungem în cel mai nordic punct al 
excursiei noastre, de unde ne îndreptăm 
spre faimoasele minuni ale ingineriei și 
tehnicii moderne norvegiene: Tunelul 
Atlanticului, lung de cca 6 km și 250 m 
adâncime și drumul Atlanticului, de peste 
8 km lungime, format din 8 poduri ce 
leagă numeroase insulițe ale arhipelagului. 
Ne petrecem noaptea de cazare în zona 
Kristiansund - Molde. 

zIUA 5. DRUMUL TROLILOR - DRUMUL 
VULTURILOR - FIORDUL 
GEIRANGER - GHEȚARUL 
BRIkSDAL (325 kM)
Călătorim astăzi, după micul dejun, pe 
celebra “Ruta de Aur”, cu drumul Trolilor 
și drumul Vulturilor - spectaculoase și 
pitorești, datorită “acelor de păr”, cascade 
și puncte de belvedere magnifice. Va fi o 
experiență aparte, în urmă căreia ajungem 
în Geiranger, de unde ne îmbarcăm contra 
cost pentru o croazieră de aproximativ 
o ora pe Geirangerfjord. Pe un fiord de 
peste 500 metri adâncime, Patrimoniu 
UNESCO, unde cascadele Voalul Miresei 
și Șapte Surori, fermele vechi și piscurile 
semețe îți taie răsuflarea. Traseul continuă 
cu Ghețarul Briksdal care, deși afectat de 
încălzirea globală, coboară spectaculos de 
la o înălțime de 1200 m. Ajungem la el 
după o plimbare pe jos de circa o oră (sau 
contra cost cu troll-car, cca. 3 km, numai 
cu rezervare prealabilă), de-a lungul căreia 
admirăm cascadă, râul și formațiuni săpate 
de ghețar de-a lungul mileniilor. Cazare în 
zona Forde. 

zIUA 6. FLAM - SOGNEFJORD - BERGEN 
(CCA. 235 kM)
Mic dejun și zeci de atracții spectaculoase. 
Astăzi facem cunoștință cu unele dintre 
cele mai spectaculoase fiorduri ale 
Norvegiei. Poartă o încălțăminte comodă 
și ai grijă la bateria aparatului foto. Vei vrea 
să imortalizezi fiecare peisaj. Traversăm 
tunelul Lærdal, cel mai lung tunel rutier 
din lume, de aproape 25 kilometri și ne 
îmbarcăm, contra cost, din Flam într-o 
altă croazieră de aproximativ două ore. 
Ne relaxăm în mișcările line ale apei și ne 
bucurăm de peisajele celor două brațe 
ale celui mai mare și mai adânc fiord al 

 proGramziua

9

cazări
9 cazări în hoteluri 

de 3* și de 4* 
Mic dejun inclus

9
mese

Zbor București-Stockholm 
și Copenhaga-București

transport
Admiră cascadele de pe 

vasul cu care navighezi pe 
Geirangerfjord

bonus time
drottningholm, 
Geirangerfjord, 

Sognefjord, Helsingor

Suedia, Norvegia, 
danemarca

țări vizitate croaziere

4
3

drumul Trolilor
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Norvegiei – Sognefjord, de peste 200 
km lungime și 1300 m adâncim. Brațele 
Aurlanfsfjord și Nærøyfjord. Peisajul se 
schimbă. Și se tot schimbă. Traversăm zone 
înguste, adânci, împădurite, cu sate și mici 
localități cu biserici vechi. Ajungem astfel, 
în jurul după amiezii, în Bergen, “poartă 
către fiorduri”. Vizităm Turnul Rosenkrantz 
și Sala Haakon, parte a Fortăreței Bergen, 
cartierul medieval Hanseatic Bryggen, 
protejat de UNESCO, Biserica Sfintei 
Maria și piață de pește.

 l Opțional, contra cost, urcare cu 
funicularul pe vârful Fløyen (399 m) 
pentru a admira panorama superbă 
a orașului, portului, fiordurilor și a 
împrejurimilor. 
Ziua o încheiem îndreptându-ne spre 
cazarea din Bergen.

zIUA 7. BERGEN - FIORDUL 
HARDANGER - CASCADA 
VORINGSFOSS - OSLO  
(CCA. 485 kM)
după micul dejun, ne bucurăm de o 
plimbare de-a lungul Fiordului Hardanger, 
apoi prin Valea Måbødalen, cu tunele, 
poduri și curbe “ac de par”. Facem o scurtă 
oprire pentru fotografii la cafeneaua și 
magazinul de suveniruri din apropierea 
Cascadei Vøringsfoss, cu o cădere liberă 
de 145 m și un scurt popas în stațiunea 
de schi Geilo. Ajungem în Oslo și vizităm 
Parcul Frogner, decorat cu 212 sculpturi 
din granit și bronz executate de sculptorul 
Gustav Vigeland și apoi admirăm Primăria, 
una din cele mai cunoscute clădiri din 
Oslo, locul unde se decernează anual 
Premiul Nobel pentru Pace, Fortăreața 
și Castelul Akershus, care au jucat un rol 
hotărâtor în istoria orașului și Opera, un 
edificiu cultural modern și luxos construit 
în 2008. Urmează Gara Centrală și 
traseul spre Bulevardul Karl Johans Gate 
principala stradă din Oslo plină de cafenele, 
restaurante, cluburi, magazine și de forfota 
vesela a turiștilor, în capătul căreia se află 
Palatul Regal, păzit de Gărzile Naționale. 
Nu ratăm nici Catedrala din secolul al XVII-
lea în stil baroc, care găzduiește amvonul, 
orga originală și vitralii realizate de Emanuel 
Vigeland, Parlamentul, construit în secolul 
al XIX-lea, Teatrul Național, inaugurat la 

1899,  și Universitatea, cea mai veche din 
Norvegia. Cazare la Oslo.

zIUA 8. OSLO - GOTEBORG - 
HELSINGOR - COPENHAGA  
(CCA. 545 kM)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Göteborg, cel mai mare port al Suediei și al 
doilea mare oraș al țării. Admirăm pietonal 
Opera, o clădire modernă în stil post-
modernist, Turnul Utkiken, un zgârie-nori 
de 83 m înălțime, Piața Gustav Adolf sau 
Stortoget, cu statuia lui Gustav ÎI Adolf- 
“Regele de Aur”, din față Vechii Primarii, 
cea mai veche clădire din oraș. Urmează 
Vechea Bursă din secolul XIX, Catedrala, 
construită din granit și plăci de cupru, 
cele mai vechi părți ale sale datând de la 
1633, Teatrul Stora din secolul al XIX-lea 
și Universitatea. Pornim spre danemarca, 
traversând cu feribotul spre Helsingør și 
trecând pe lângă celebrul Castelul Kronborg, 
ales de Shakespeare că loc al tragediei 
lui Hamlet. Sosire la Copenhaga pentru 
cazare.

zIUA 9. COPENHAGA - CASTELUL 
FREDERIkSBORG - PALATUL 
FREDENSBORG
după micul dejun, astăzi explorăm, pietonal 
și contra cost cu transportul public, cel mai 
mare oraș din Scandinavia: Copenhaga. 
Admirăm astfel Palatul Christiansborg, 
reședința regală între secolele XV-XVIII, 
Piața Nouă a Regelui- cu statuia ecvestra 
a lui Christian V, Canalul și Portul Nyhavn, 
cu clădiri viu colorate de secol XVII și 
Palatul Amalienborg, reședința familiei 
regale daneze. Facem cunoștință cu Mică 
Sirenă, simbolul orașului, având originile în 
basmul lui Hans Christian Andresen, apoi 
ne îndreptăm spre Biserica de Marmură, 
impunătoare prin cupola inspirată de 
Biserica Sf. Petru din Roma și spre Biserica 
Alexandr Nevski construită în secolul XIX, 
în stilul rusesc, cu o frumoasa fațadă din 
cărămida roșie și gri. Încheiem vizitele cu 

Palatul Rosenborg și Primăria, o minune 
arhitectonică de secol XX, în stilul național 
romantic, inspirat de arhitectura medievală 
daneză și norvegiană. după amiază, ne 
bucurăm de timp liber în Copenhaga sau... 

 l Opțional (40 €), excursie la Castelele 
Frderiksborg și Fredensborg. Începem 
vizita cu castelul Frderiksborg, cel mai 
vast palat renascentist din Scandinavia, 
construit pe trei mici insulițe, în mijlocul 
lacului Slotsoen. Supranumit Versailles-
ul Nordului, castelul a fost transformat 
în muzeu care găzduiește astăzi o mare 
colecție de portrete. Cea mai veche 
parte a castelului Frderiksborg datează 
din timpul domniei lui Frederik al II-lea, 
după numele căruia a fost și denumit. 
Pornim apoi spre Palatul Fredensborg, 
pitoresc amplasat pe malul lacului Esrum. 
A fost cea mai folosită clădire dintre toate 
reședințele regale daneze și locul în care 
s-a semnat tratatul de pace din 1720, între 
Danemarca, Norvegia și Suedia, denumirea 
palatului traducându-se literal „Castelul 
Păcii”. Amplasat în cele mai mari grădini 
baroce din țară, cu alei largi, străjuite de 
copaci, care pornesc radial de la palat, este 
o clădire în stil baroc, cu elemente rococo, 
care o să te impresioneze prin detalii. A 
fost construit de regele Christian IV în 
primele decenii ale secolului al XVII-lea și 
este cel mai mare complex renascentist din 
regiunea nordică. 
Întoarcere pentru cazare la același hotel din 
Copenhaga.

zIUA 10. COPENHAGA - BUCUREȘTI
Astăzi ne întoarcem acasă. dimineața, după 
micul dejun, ne îmbarcăm în microbuzul 
destinat transferului către aeroport, pentru 
zborul spre România. Ne luăm la revedere 
cu regret, după zece zile frumoase, sperând 
să ne întâlnim curând. 

Gothenburg Suedia drumul Atlanticului, Norvegia

proGramele de Scandinavia S-au eFectuat de 5 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

27.06, 25.07, 15.08 795 € 842 € 888 € 935 € 325 € 905 € 915 €
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scandinavia și Țările baltice

Malmö

Karlskrona

Jönköpingen

Nyköping

Linköpingen

Kalmar

Visby

Falun
Gävle

Örebro

Västeràs

Karlstad

Växjö

Göteborg

Halmstad

Uppsala

Stockholm

SUEDIA

Olsztyn

Bydgoszcz

Gdańsk
Gdynia

Poznañ

Zielona Góra

Katowic

Wroclaw

Opole

Kódz
Lublin

Rzeszów
Krakáw

Biafystok

Varsovia

Cracovia
Czestochowa

POLONIA

Lillehammer

Moss

Hermansverk

Arendal

Skien

Drammen

Tønsberg

Kristiansand

Hamar

Oslo

NORVEGIA

Klaipèda

Tauragé

Šiauliai

UtenaTelšiai

Marijampole

Kaunas
Vilnius

Alytus

Panevėžys

LITUANIA

Liepäja
Daugavpils

Jelgava

Rïga

LATONIA

Turku Helsinki

FINLANDA

Rapla

Pärnu PôlvaViljandi

Rakvere

Haapsalu

Kuressaare

Kohtla-Järve

Kärdla

Volga

Jógeva

Vòru

Tartu

Paide

Tallinn

ESTONIA

Aalborg

Viborg

Vejle
Copenhagen

DANEMARCA

• Vizite la kauas, Palatul Rundale, 
Talin și o zi pentru Helsinki 
• Vizita opționala la Castelul 
Frederiksborg și Castelul 
Drottningholm

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

BISERICA NIGULISTE
Fondată la mijlocul secolului XIII
Biserica Sf. Nicolae este una dintre 
cele mai frumoase și faimoase biserici 
din Estonia, cunoscută în special sub 
numele de Niguliste. deși nu mai este 
o biserică sacră, prezența sa în Tallinn 
se face imediat remarcată. Astăzi, 
biserica găzduiește o mare colecție 
de artă bisericească, ce conține 
altare, pietre medievale, argint și 
un fragment din pictura „dance of 
death”, semnată de Bernt Notke.

ALExANDER NEVSky 
Poate găzdui 10.000 de persoane
Biserica Alexandru Nevsky este 
singura biserică ortodoxă rusă din 
Copenhaga. Ea a fost construită 
de guvernul rus între 1881 și 
1883, la dorința Prințesei dagmar 
a danemarcei, la căsătoria cu 
Alexandru Alexandrovici. Biserica 
este dedicată sfântului patron rus 
Alexander Nevsky și a fost proiectată 
de arhitectul rus david Ivanovich 
Grimm.

AkER BRyGGE
Oprește-te pentru un burger
Aker Brygge este cunoscut pentru 
debarcaderul său, cu frumoasele 
restaurantele cu mese în aer liber, 
unde poți servi mâncăruri din 
bucătăria nordică și franceză de 
lux, sau burgeri și fripturi. Printre 
atracțiile culturale locale, pe care le 
poți admira de aici, se numără Centrul 
de Nobel pentru Pace, cu exponate 
ale premiilor și Muzeul de Artă 
Modernă Astrup Fearnley.

MUzEUL VASA
Versiunea Titanicului din secolul XVII
Muzeul maritim Vasa este una 
dintre cele mai vizitate obiective din 
Stockholm. Situat pe djurgården, 
muzeul găzduiește singura navă 
perfect conservată din secolul al 
XVII-lea din lume. Mai bine de 95% 
este originală și decorată cu sute de 
sculpturi. Ea a rezistat timpului pentru 
că a fost ascunsă sub apă aproape 333 
de ani. Poți recunoaște arhitectura 
specială a muzeului datorită celor trei 
catarge aflate pe acoperiș. 

top atracȚii: Varsovia - Vilnius - Rundale - Riga - Tallinn - Helsinki - Stockholm - Drottningholm - Uppsala - 
Kristinehamn - Oslo - Goteborg - Helsingor - Copenhaga - Frederiksborg - Fredensborg 

de la 

727 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• zbor București-Varsovia și 
Copenhaga-București, bagaj de 
mânã 8 kg inclus
• Transport autocar climatizat, 
excepție zilele a 6-a și a 11-a, 
contra cost cu transport public
• 10 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3 și 4*, o cazare pe ferry în 
cabine interioare de 4 paturi
• Ghid însoțitor din dimineața zilei 
a doua, până în dimineața ultimei 
zile, în rest asistență turistică.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și  storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Ferryboat 65 € / pers. , se 
achita la inscriere.
• Supliment cabine duble pe 
ferry 39 € / pers.
• Opțional 30 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 139€

12 zile

Monumentul lui Sibelius, Helsinki, Finlanda

Riga, Lituania
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zIUA 1. BUCUREȘTI - VARȘOVIA
La ora 12:30 ai întâlnire cu reprezentantul 
agenției în aeroportul Henri Coandă din 
București pentru îmbarcarea în avionul spre 
Varșovia. Urmează transferul la hotelul de 
la Varșovia pentru cazare și timp liber până 
în zori. A doua zi ne vom întâlni cu ghidul și 
grupul sosiți cu autocarul din România. 

zIUA 2. VARȘOVIA - VILNIUS  
(CCA. 445 kM) 
după micul dejun, ne întâlnim cu ghidul 
și grupul din România și începem vizita 
în frumoasa, capitala Poloniei renăscută 
aproape miraculos după cel de al doilea 
Război Mondial. distrus în proporție de 
85%, orașul a fost reclădit, mândrindu-
se azi cu zona sa istorica, monument 
UNESCO. Admirăm astfel Palatul Regal, 
cu aspectul din secolul XVII, Coloana 
Sigmund, regele care transformat 
Polonia în cel mai mare regat al Europei 
medievale, Catedrala Sfântului Ioan, 
reconstruită în stilul gotic al secolul XIV, 
Piața Centrală cu monumentul Sirenei 
și Barbacanul, o structura fortificata 
cu rol de apărare a porții principale. 
Profităm aici timpul liber pentru plimbări 
individuale pe străduțele pitorești și 
plecăm spre cazarea din Vilnius. 

zIUA 3. VILNIUS - RUNDALE - RIGA 
(CCA. 305 kM) 
Începem ziua cu un mic dejun și turul 
orașului Vilnius. Admirăm dimineața Piața 
Catedralei din Vilnius, cu statuia ducelui 
Gediminas - întemeietorul orașului, 
Catedrala Catolică din secolul al XIII-
lea, care a servit ca loc de încoronare a 
ducilor de Lituania și Dealul Cetății, unde 
se înălța odinioară Castelul din care rămas 
doar Turnul Gediminas. Ne îndreptăm apoi 
spre pitoreasca străduță Pilies, pentru a 
vedea Universitatea fondată în secolul al 
XVI-lea, Biserica Sfântului Ioan sau Biserica 
Universității, transformată în perioada 
ateismului în Muzeu de Știință și Casa 
Semnatarilor, unde s-a semnat declarația 

de Independență a Lituaniei. Ajungem în 
piața Vechii Primării, în apropierea căreia 
se află Poarta Zorilor din secolul XVI, 
singura dintre cele 9 porți medievale ale 
orașului care a supraviețuit istoriei. Spre 
finalul turului vedem Biserica Sfinților 
Petru și Pavel, o capodoperă a stilului baroc 
lituanian de secol XVII. Pornim apoi spre 
Letonia unde vizităm Palatul Rundale, 
cu 138 de camere, ce impresionează prin 
arhitectura și grandoare. Pornim spre 
Riga, unde ne bucurăm de un tur de oraș 
în centrul vechi. Casa Capetelor Negre din 
secolul al XIV-lea, odinioară sediul breslei 
negustorilor germani burlaci, Biserica 
Sfântului Petru ce aparține secolului al 
XIII-lea, Monumentul Libertății, ridicat 
în memoria soldaților din Războiul de 
Independenta, Turnul Pulberăriei, care 
găzduiește Muzeul de Război, Casa cu Pisici, 
Marea și Mica Bresla, Palatul Parlamentului, 
construit în stil renascentist, Biserica 
Sfântului Iacob cel Mare, monument 
UNESCO, ansamblul “Trei Frați”, cele mai 
vechi clădiri de locuințe din Riga și Domul, 
catedrala din secolul XIII, construită de 
întemeietorul orașului Albert din Bremen. 
Profităm de timp liber în pitorescul Riga, 
unde ne vom petrece și noaptea de cazare.

zIUA 4. RIGA - TALLINN - HELSINkI 
(CCA. 295 kM) 
Astăzi, după micul dejun, ne îmbarcăm în 
autocar și mergem spre Tallinn, capitala 
Estoniei, unde parcurgem un tur pietonal 
în care admirăm Castelul Toompea construit 
în secolul al XII-lea și reconstruit în 
secolul XVII în stil baroc, care găzduiește 
Parlamentul. Continuăm cu Biserica 
Ortodoxă Rusă Alexandr Nevsky construită 
în perioada de dominație țaristă, ce reflectă 
inconfundabilul stil ortodox rusesc și 
Biserica dome a Maicii domnului, cel mai 
vechi monument religios din Estonia din 
secolul al XIV. Urmează Zidurile Orașului 
cu Turnurile și Porțile sale construite între 
secolele XIII-XIV, considerate printre 
cele mai bine conservate ziduri medievale 
din Europa, Poarta daneză, locul unde 
conform legendei a luat ființă drapelul 

danez. Ajungem pe strada Picior Scurt care 
datează din vremea vikingilor, la Biserica 
Niguliste, din secolul al XIII-lea, cunoscuta 
pentru acustica sa, ce azi găzduiește un 
muzeu de artă și la Vechea Primărie, ridicată 
în stil gotic. Continuăm cu cea mai veche 
Farmacie din Tallinn din apropiere, care 
funcționează fără întrerupere din secolul 
al XV-lea și la Biserica Sfântului Duh, 
admirând apoi celebrul Turn cu ceas, fiind 
multe secole singura sursă de măsurare 
a timpului din oraș. Timp liber în Piața 
Primăriei din Tallinn, unde descoperim 
forfota febrilă și coloritul vesel din jur, cu 
magazinele de suveniruri sau de un moment 
de relaxare la una dintre terase. Seara ne 
cazăm aici, într-un hotel din pitorescul oraș.

zIUA 5. HELSINkI - FERRy 
La 7.00 dimineața ne îmbarcăm pe feribot 
spre Helsinki. Vom descoperi capitala 
Finlandei într-un tur panoramic cu 
autocarul, lăsându-ne încântați de Parcul 
și Monumentul Sibelius, cel mai mare 
compozitor al Finlandei, Templul Circular 
(sau Biserica Roca) construită într-o stâncă 
de granit, având o acustică excelentă. 
Admirăm Stadionul Olimpic, Opera 
Națională Finlandeză, Muzeul Național al 
Finlandei, Gara Centrală din granit roșu, 
Muzeul de Artă Ateneum, cu cele mai 
valoroase colecții de pictură și sculptură 
ale artiștilor finlandezi, Teatrul Național, 
construit în stil romantic-național și Piața 
Senatului dominată de Catedrala Luterană, 
înconjurată de Primărie, Clădirea Senatului 
și a Universității. Urmează statuia Țarului 
Alexandru al II-lea din centrul pieței, apoi 
ne relaxăm câteva minute, având timp 
liber pentru vizite individuale. La 15.30 
ne îmbarcăm pe ferryboat și vom traversa 
Marea Baltică spre Stockholm. Noaptea de 
cazare ne-o vom petrece pe ferryboat în 
cabine cu 4 paturi - vezi suplimentul pentru 
camere duble (suplimentul pentru cameră 
single nu se aplică la cazarea pe ferry). 

 zIUA 6. STOCkHOLM 
Astăzi, ne dedicăm ziua capitalei Suediei, 
oraș construit pe 14 insule, pe care o 
explorăm pietonal și contra cost, cu 
transportul public, vizitând Gamla Stan, 
cel mai vechi cartier cu străduțe pitorești, 
fațade din secolul al XVII-lea și o atmosferă 
medievală unică, unde admirăm Palatul 
Regal, un edificiu baroc de secol XVIII și 
Catedrala - locul ceremoniilor de căsătorie 
a monarhilor suedezi. Mergem în Piața 
Centrală (Stortorget), unde ne bucurăm 
de vechea clădire a Bursei, deținută din 
1912 de Academia Suedeză, care găzduiește 
Muzeul Nobel și Biblioteca Nobel, apoi 
vizităm Biserica Germană, cu un interior 
baroc deosebit, Palatul Parlamentului, 
cu frumoasa sa arhitectură neo-clasică 

 proGramziua

11

cazări
10 cazări în hoteluri de 3 și 
4*, o cazare pe ferryboat, 

cabine de 4 paturi

10 mic dejun incluse  
în hoteluri de  

3 și 4*

10
mese

Zbor București-Varșovia și 
Copenhaga-București, cu 

bagaj de cală inclus 

transport
Plimbare în Muzeul 

Skansen

bonus time
Vaporaș la drottningholm, 
ferryboat Tallin-Helsinki și 

ferryboat Helsinki-Stockholm, 
Helsingor

Polonia, Lituania, Letonia, 
Estonia, Finlanda, Suedia, 

Norvegia, danemarca

țări vizitate croaziere

4
8

Castelul Kronborg, danemarca
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și Opera Regală Suedeză, găzduită de o 
clădire superbă din secolul XVIII. Ne 
îndreptăm apoi spre Muzeul Vasa, cel mai 
vizitat muzeu din întreaga Scandinavia, cu 
exponate valoroase, intacte, din secolul 
XVII. Urmează Primaria, cu inconfundabilul 
său turn din cărămidă, probabil cea mai 
cunoscuta clădire din Stockholm, datorita 
premiilor Nobel care se decernează în Sala 
Albastră și Sala Aurie a acesteia. În timpul 
liber, optăm pentru shopping sau plimbări 
individuale. Îți recomandăm Muzeul 
Skansen, cel mai vechi muzeu în aer liber 
din Stockholm. Seara revenim la cazarea de 
la Stockholm. 

zIUA 7. STOCkHOLM - CASTELUL 
DROTTNINGHOLM 
Mic dejun. Timp liber în Stockholm pentru 
vizite individuale sau... 

 l Opțional, 30 € (fără biletul de intrare 
în castel), croazieră cu vaporașul la Castelul 
Drottningholm, „Versailles-ul suedez”, 
reședința oficială a Casei Regale Suedeze, 
cel mai frumos palat baroc din nordul 
Europei, construit în secolul al XVII-lea.
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la 
Stockholm. 

zIUA 8. STOCkHOLM - UPPSALA - 
kRISTINEHAMN - OSLO  
(CCA. 565 kM) 
Mic dejun și o excursie la Uppsala, unde 
vizităm Catedrala, locul de încoronare 
a regilor suedezi, cea mai mare și înaltă 
catedrală din Scandinavia, construită 
în secolul XIII, care impresionează prin 
arhitectura gotică și prin bogăția de vitralii. 
Admirăm, de asemenea, Universitatea 
fondată în secolul al XV-lea, cea mai 
veche din Scandinavia și printre cele 
mai prestigioase ale Europei de Nord și 
Castelul Regal construit de regele Gusatv 
Vasa, în secolul al XVI-lea, când Suedia 
începea să devină o mare putere în Europa. 
Traversând Suedia, facem un ultim popas 
la Kristinehamn, pentru a admira una din 
cele mai mari sculpturi realizate de Pablo 
Picasso. Inaugurată în 1965, sculptura o 
are ca temă pe soția sa Jacqueline și este 
realizată din beton, având 15 metri înălțime 
și zeci de tone. Pornim spre Norvegia, în 
care regăsim farmecul rece al fiordurilor, 
ghețari spectaculoși, lacuri cristaline și 

locuri pline de tradiții. Vizităm capitala țării, 
Oslo pe înserat, bucurându-ne de Parcul 
Frogner, decorat cu 192 de sculpturi din 
granit, bronz și  fier realizate de sculptorul 
Gustav Vigeland. Noaptea de cazare ne-o 
vom petrece în zona Oslo. 

zIUA 9. OSLO 
Odihniți, după micul dejun, dedicăm o zi 
întreagă explorării orașului Oslo, metropola 
plină de viață a Norvegiei. Vedem Primăria, 
una dintre cele mai cunoscute clădiri din 
Oslo, locul unde se decernează anual 
Premiul Nobel pentru Pace, Fortăreața 
și Castelul Akershus, care au jucat un rol 
hotărâtor în istoria orașului și luxoasa 
Operă. de aici pornim spre Gara Centrală 
și spre Bulevardul Karl Johans Gate, zona 
turistică plină de magazine și restaurante, 
în capătul căreia se află Palatul Regal, 
construit ca reședința familiei regale a 
Norvegiei, păzit de Gărzile Naționale. Ne 
lăsăm fascinați de Catedrala din secolul 
al XVII-lea, unde se află amvonul, orga 
originală și vitralii realizate de Emanuel 
Vigeland, de Parlamentul construit în 
secolul al XIX-lea, de Teatrul Național 
inaugurat la 1899 și de clădirea veche a 
Universității, cea mai veche din Norvegia. 
Timp liber pentru vizite individuale și 
cumpărături. Îți recomandăm vizita la 
Muzeul Corabiilor Vikinge, care expune 
trei nave vikinge din secolul IX aflate într-o 
stare excelentă sau la portul din Oslo, Aker 
Brygge, ornat cu magazine și restaurante 
cu specific pescăresc.  Revenim la hotelul 
din zona Oslo, pentru cazare. 

zIUA 10. OSLO - GOTEBORG - 
HELSINGOR - COPENHAGA 
(CCA. 545 kM) 
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Göteborg, cel mai mare port și al doilea 
mare oraș al Suediei. Ne așteaptă aici 
un tur pietonal în care admirăm clădirea 
Operei, construită în stil post-modernist, 
Turnul Utkiken, un zgârie nori de 83 de 
metri înălțime, Piața Gustav Adolf sau 

Stortoget, cu statuia lui Gustav al II-lea 
Adolf - „Regele de Aur”, fondatorul 
orașului Göteborg, aflată în fața Vechii 
Primării din secolul al XVII-lea. Nu ratăm 
nici Vechea Bursă, din secolul al XIX-lea, 
Catedrala din granit și plăci de cupru, cele 
mai vechi părți ale sale datând din 1633, 
Teatrul Stora, construit în secolul al XIX-lea 
în stil renascentist și Universitatea. Pornim 
apoi spre danemarca, traversând cu 
feribotul la Helsingør și trecând pe lângă cel 
mai renumit castel: Kronborg, imortalizat de 
Shakespeare prin anii 1600, când l-a ales 
ca loc al tragediei lui Hamlet. Ne cazăm la 
Copenhaga. 

zIUA 11. COPENHAGA - CASTELUL 
FREDERIkSBORG - PALATUL 
FREDENSBORG
după micul dejun, explorăm pietonal și 
contra cost cu transport public cel mai 
mare oraș din Scandinavia: Copenhaga, 
vizitând Palatul Christiansborg, reședință 
regală între secolele XV și XVIII, Piața 
Nouă a Regelui, dominată de statuia 
ecvestră a regelui Christian V, Canalul 
și Portul Nyhavn, cu clădiri colorate din 
secolele XVII și XVIII și Palatul Amalienborg 
reședința familiei regale daneze. Facem 
cunoștință cu Mica Sirenă - simbolul 
orașului, apoi ne îndreptăm spre Biserica de 
Marmură, cu o cupolă inspirată de Biserica 
Sf. Petru din Roma și Biserica Alexandr 
Nevski construită în secolul al XIX-lea, în 
stil rusesc, cu o fațadă din cărămidă roșie și 
gri. Încheiem turul la Palatul Rosenborg, cu 
frumosul său stil renascentist și la Primărie, 
o minune arhitectonică de secolul al XX-
lea. după amiază, ne răsfățăm cu timp liber 
în Copenhaga sau

 l Opțional (40 €), excursie la Castelele 
Frderiksborg și Fredensborg. Începem 
vizita castelul Frderiksborg, cel mai 
vast palat renascentist din Scandinavia, 
construit pe trei mici insulițe, în mijlocul 
lacului Slotsoen, ce a fost transformat 
în muzeu, care găzduiește astăzi o mare 
colecție de portrete, de la picturi clasice 
până la artă modernă. De aici, pornim spre 
Palatul Fredensborg, pitoresc amplasat 
pe malul lacului Esrum, locul în care s-a 
semnat tratatul de pace din 1720, între 
Danemarca, Norvegia și Suedia, denumirea 
palatului traducându-se literal „Castelul 
Păcii”. Este o clădire în stil baroc, cu 
elemente rococo, care o să te impresioneze 
prin detalii. 
Ne întoarcem pentru cazare la același hotel 
de la Copenhaga. 

zIUA 12. COPENHAGA -BUCUREȘTI
Astăzi luăm micul dejun la pachet și 
ne îmbarcăm în microbuzul (sau midi 
autocarul) dedicat transferului către 
aeroport, pentru zborul spre România.

Castelul Rosenborg, Copenhaga

proGramele de Scandinavia S-au eFectuat de 5 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE  de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

22.06, 20.07, 10.08 727 € 770 € 813 € 855 € 355 € 825 € 835 €
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BELGIA

Luxemburg

de la 

369 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• zbor București-Munchen și 
Frankfurt-București, bagaj de 
cală inclus 
• Transport cu autocar climatizat
• 5 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*). 
• Ghid însoțitor din seara primei zile 
până la transferul spre aeroport din 
ultima zi, în rest asistență turistică

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrările 
la obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Taxe de aeroport și transferuri  
aeroport 199 €

• Excursie opțională la Gent, 
Bruges și Waterloo
• Fabrica de diamante „Coster 
Diamonds”
• Excursie opțională la 
Volendam și Markeg

puncte Forte

• GRATUIT opționala la 
Volendam&Marken la achitarea 
din tara a opționalei la 
Gent&Bruges 

BonuS

PLECARI 2019 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

SF. NICOLAASkERk
Cea mai veche  biserică a orașului
Foarte aproape de gara centrală din 
Amsterdam, Basilica St. Nicolaaskerk 
(patronul pescarilor) din Centrul 
Medieval îmbogățește peisajul orașului 
prin cupola magnifică și turnurile 
neo-renascentiste, care aparțin 
principalei biserici catolice a orașului. 
Interiorul este notabil pentru altarul 
înalt, coroana teatrală a împăratului 
Maximilian I și reprezentările Stațiilor 
de Cruce, la care pictorul Jan 
dunselman a lucrat 40 de ani.

CASE ÎN AMSTERDAM
Taxe pe lățime
Frumusețea orașului Amsterdam 
constă și în construcția liniară 
a caselor. Ele sunt îngrijite și 
proiectate după anumite reguli 
pentru că, între 1600 și 1700, 
impozitele erau socotite în funcție 
de lățimea acestora. Astfel, pentru 
a plăti impozite mai mici, localnicii 
au construit case înguste și înalte, 
împiedicând astfel crearea dezordinii. 
Și, nu te speria, nu cad peste tine! 
Multe dintre ele sunt înclinate în față.

VALEA RINULUI
In cautarea lui Lorelei
Printre castele respirand legende 
si nesfarsite podgorii mangaiate de 
soare, apele Rinului se strecoara 
de-a lungul unei vai adanci, unde 
veti descoperi cateva din cele 40 de 
castele si fortificatii ramase pana azi  
in picioare. Prezenta unei stanci inalte 
si abrupte a fost atribuită de localnici 
lui Lorelei, o nimfa cu parul de aur, 
care ademenea marinarii pentru a ii 
ineca in apele Rinului, intreaga zona 
fiind inclusa in patrimoniul UNESCO.

COVORUL DE FLORI
Peste 500.000 de flori!
Un spectacol efemer în cea mai 
frumoasă piață centrală din lume! 
Covorul de flori este un eveniment 
bienal organizat în Bruxelles, în care 
voluntarii din Belgia se întrunesc 
la Grand Place, centrul istoric al 
orașului, pentru a „țese” un covor din 
sute de mii de begonii colorate, cu 
suprafata de 1800 de metri pătrați. 
Evenimentul are loc o dată la doi 
ani, în luna august, în preajma Zilei 
Adormirii Maicii domnului. 

top atracȚii: München -Luxembourg -Bruxelles -Gent -Bruges -Waterloo -Anvers -Rotterdam -Delft -Haga 
-Amsterdam -Volendam - Marken -Köln -Valea Rinului 

06 zile

Câmp de lalele, Olanda

Rijksmuseum, Amsterdam, Olanda



‹‹46››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹47››

zIUA 1. BUCUREȘTI - MüNCHEN 
Astăzi spunem „Bun găsit” Germaniei! 
La ora 06:30 dimineața ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției în aeroportul Henri 
Coandă din Otopeni, pentru îmbarcarea cu 
destinația Munchen. Urmează transferul 
la hotel, unde ne lăsăm bagajele până după 
prânz, când ne vom putea prelua camerele. 
Avem apoi timp liber până seara, când ne 
vom întâlni cu ghidul și cu grupul sosit cu 
autocarul din România, împreună cu care 
începem vizita în capitala landului Bavaria. 
descoperim astfel Marienplatz din centrul 
orașului, cu Noua Primărie din secolul 
al XIX-lea și coloana Fecioarei Maria, 
Frauenkirche, catedrala orașului construită 
între secolele XV-XVI, în stil gotic și 
renascentist. Cu primele amintiri frumoase, 
ne intoarcem la hotelul din zona München. 

zIUA 2. MüNCHEN - LUxEMBOURG - 
BRUxELLES (CCA. 725 kM) 
Un mic dejun și un drum voios spre 
Luxembourg. Ne așteaptă eleganța 
arhitecturală a sediului Parlamentului 
Uniunii Europene, Piața Constituției, 
cu monumentul dedicat eroilor din cele 
două războaie mondiale, Catedrala din 
secolul XVII, Palatul Ducal, cu frumoasa 
arhitectură renascentistă flamandă de sec. 
de secol XVI și fortificațiile impunătoare. 
Păstrăm ritmul și ne îndreptăm spre 
Bruxelles, capitala Belgiei, antrenându-ne 
pentru un tur de oraș: Palatul Regal, sediul 
oficial al monarhiei belgiene, Palatul de 
Justiție, impozanta construcție a secolului 
XIX, Grand Place, Marea Piață înconjurată 
de clădiri gotice, Primăria, o frumoasă 
construcție gotică cu un turn de 96 m, 
Casa Regală construită în secolul XVI, 
în care nu a locuit niciodată un rege și 
simpatica statuie Manneken Pis, unul 
dintre simbolurile orașului. La finele zilei, ne 
reculegem la cazarea din zona Bruxelles. 

zIUA 3. GENT - BRUGES - WATERLOO - 
BRUxELLES (CCA. 230 kM)
Mic dejun și momente libere în Bruxelles 
pentru vizite individuale cu transportul în 
comun. Îți recomandăm vizita la Atomium 
sau, dacă ești cu familia și copiii, la 
Minieuropa, cu aproximativ 80 de orașe și 
350 de clădiri. Sau, ni te poți alătura...

 l Opțional (25 €), excursie la Gent, 
Bruges și Waterloo. Trei destinații 
frumoase, fiecare cu particularitățile ei. 
Gent ne așteaptă cu Biserica Sf. Jacob, 
Castelul Gravensteen - singurul loc din 
Belgia care îți ilustrează stilul de trai din 
Evul Mediu, Primăria, cu fațada în stil gotic 
viu colorată și Catedrala St. Bavo, care 
impresionează prin arhitectura gotică și 

prin altarul sau deosebit. Iar dacă Gent te 
cucerește prin culoare, Bruges,  o face prin 
atmosfera de demult a centrului istoric, 
unul cele mai bine conservate din Europa, 
patrimoniu UNESCO: Piața Centrală, 
Primăria secolului XIV, Turnul Belfort și 
Biserica Sfintei Maria care găzduiește 
“Fecioara cu pruncul”, o piesă de artă 
semnată de Michelangelo însuși. Încheiem 
excursia cu Waterloo, la monumentul care 
comemorează sângeroasa înfrângere a lui 
Napoleon în 1815 și revenim la hotelul din 
zona Bruxelles. 

zIUA 4. BRUxELLES - ANVERS - 
ROTTERDAM - DELFT - HAGA 
(CCA. 175 kM)
după micul dejun pornim către fascinantul 
Anvers, unde marele Rubens a ales 
sa-și trăiască ultimii 30 de ani din viață. 
Trecem prin piața centrală Grote Markt, 
înconjurată de clădiri din secolul XVI, foste 
bresle ale meșteșugarilor, admirăm Primăria 
și Catedrala, cel mai mare edificiu gotic 
din Belgia. Nu părăsi Anvers fără a-ți lua 
ciocolată belgiană. Te umple de energie. 
Și ai nevoie! Urmează un tur pietonal în 
Rotterdam, spre Podul Erasmus. Amiaza 
ne prinde la încântătorul delft din Olanda 
de Sud, oraș renumit pentru producția 
de ceramică albastră, iar seara ne lăsăm 
cuprinși de romantism, pășind agale pe 
străzile înguste cu case de secol XVIII, 
din Haga. Admirăm Palatul Păcii, cu a sa 
Curte Internațională de Justiție, Binnenhof 
și Parlamentul, cel mai vechi sediu fără 
întrerupere al unui Parlament din lume. 
Urmează apoi cazarea în zona Haga.

zIUA 5. AMSTERDAM - VOLENDAM - 
MARkEN - HAGA (CCA. 170 kM)
după micul dejun, Amsterdam ne 
așteaptă cu Rijkmuseum - dedicat artelor 

și istoriei orașului, Muzeul Van Gogh, 
“Coster diamonds”, una din cele mai 
vechi fabrici de diamante din oraș și 
bineînțeles, cu o mini-croazieră pe canale 
(contra cost). Ești în orașul ridicat pe 
apă! Intră în atmosfera lui și apoi bucură-
te de timp liber sau... 

 l Opțional (15 €), excursie spre 
pitoreștile Volendam și Marken, cu 
atmosfera de odinioară a satelor pescărești, 
ce conserva tradiționalismul în toate 
detaliile vieții: de la case și până la portul 
popular. În Marken vom descoperi un 
loc unic, ce cucerește cu atmosfera sa, 
întregită de căsuțele de lemn și portul 
“animat” de bărcile pescarilor. Te vei 
bucura de momente unice, care te 
transpun parcă în trecut, la traiul simplu și 
liniștit de odinioară. 
Revenim la cazarea din zona Haga cu 
amintiri frumoase și planuri pentru mâine. 

zIUA 6. kÖLN - VALEA RINULUI - 
FRANkFURT - BUCUREȘTI  
(CCA. 490 kM ȘI zBOR)
destinația zilei: Germania. Cu multă 
energie după micul dejun, pornim spre 
Köln, pentru a vizita Catedrala, cea mai 
mare biserică gotică din Europa de Nord 
și podul de peste Rin, inaugurat în 1911 
de Kaiserul Wilhelm al II-lea. Urmează 
Valea Rinului, cu numeroasele sale castele, 
sate pitorești și legendara Stâncă Lorelei, 
spre Frankurt. Urmează transferul către  
aeroportul din Frankfurt, pentru zborul 
spre România.

 proGramziua

5

cazări
5 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*) 
5 mic dejun inclus

5
mese

Zbor București - 
Munchen și Frankfurt-

București

transport
Shopping la Coster 

diamonds din Amsterdam

bonus time
Croazieră pe canale în 

Amsterdam
Germania,  

Luxembourg, Belgia și 
Olanda

țări vizitate croaziere

1
4

Bruxelles, Belgia

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 4 ori în anii precedenti. trei din autocarele 
utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent – euro 5 Si euro 6

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate incepand cu pagina 226

2020 - DATE  de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

06.07, 01.08 369 € 392 € 413 € 435 € 115 € 415 € 425 €



‹‹48››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹49››

Anglia și scoția 

de la 

709 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor Bucururești-Luton și 
retur, bagaj de mână inclus 
• Transport autocar climatizat, 
excepție zilele 3 și 8, contra 
cost cu transport public
• 9 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca exceptie de 2*) 
• Ghid însoțitor din seara primei 
zile până în dimineața ultimei 
zile, în rest asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la obiective 
(inclusiv opționale), ghizii locali
• Loc preferential în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 35 €/sens, bagaj de cală 
• Taxe de aeroport și transferuri  
aeroport 139  €

• Excursie opțională Lake District
• Excursie opțională Scone 
Palace și castelul Blair

puncte Forte

• Gratuit excursiile opționale 
la Warwick și Lake District la 
achitarea din tara a celor patru 
excursii opționale la: Windsor, 
Southwell, Scotia de Nord și 
Portobello

BonuS

PLECARI 2019 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

EDINBURGH 
Un  oras uluitor 
Fie ca te plimbi pe strazile pietruite 
ale orasului medieval, te urci pe 
zidurile castelului pentru a admira 
privelistea Lowlands Scotland sau 
vizitezi Castelul Edinburgh, orasul 
este cu adevarat remarcabil. Noi te 
invitam la o plimbare pe Royal Mile 
printre casele inalte ale fabricantilor 
de cimpoaie, a vanzatorilor de whiski si 
producatorilor de kilturi pana la Palatul 
Holyroodhouse, resedinta oficiala a 
monarhului britanic.

CASTELUL WARWICk 
Admira casca lui Oliver Cromwell
Aspectul sumbru de fortareata 
medievala a castelului, fac din acesta 
una dintre cele mai maiestuoase 
atractiii turistice din tara. In 1978 s-au 
realizat niste scene de viata din ceara 
de inalta calitate: Cancelariile au fost 
mobilate corespunzator, depozitul 
de arme este plin cu armuri istorice, 
iar afara domeniul este impartit in 
variate tipuri de gradini, inclusiv 
arhicunoscutele Gradini Victoriene de 
Trandafiri.

GLASGOW
Cu ochii pe tavanul culoarului Blackadder
Se presupune că această catedrală 
medievală a fost construită pe 
locul mormântului St Kentigern și 
marchează locul de naștere al orașului 
Glasgow. Ea este singura catedrală 
care a supraviețuit Reformei din 
1560, rămânând intactă. Ajuns 
aici, admiră ornamentele sculptate 
în piatră de pe tavanul culoarului 
Blackadder și una dintre cele mai 
frumoase colecții de vitralii din Marea 
Britanie.

top atracȚii: Londra - Greenwich - Windsor - Oxford - Stratford - Warwick - Southwell - Chastworth House - 
Hardwick Hall - Liverpool - Lake District - Glasgow - Edinburgh - Scone Palace - Castelul Blair - Castelul Balmoral - 
Braemar - Durham - York 

10 zile

Westminster Abbey, Londra

Cardi� Oxford
Stratford

Nottingham

Leeds

York

Manchester

Dumfries

Lake District

Durham

Glasgow 

Liverpool

Greenwich
Windsor

Canterbury

Dover

Edinburgh

Blair Castle

Braemar

London

ANGLIA

Scotia

Chester

Castelul Warwick
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zIUA 1. BUCUREȘTI - LONDRA
Zorii ne prind pe drum. La fel și entuziasmul 
primei zile de vacanță! Pentru că da, te 
așteaptă 12 zile de poveste pe tărâmuri 
engleze si scoțiene. Ce-ți poți dori 
mai mult? La ora 06:00 dimineața 
reprezentantul agenției te așteaptă în 
aeroportul Henri Coandă din Otopeni, 
pentru îmbarcarea în avionul spre Luton, 
Londra. Urmează transferul din aeroport 
spre hotelul de la Londra, unde depozităm 
bagajele în camera pentru bagaje de la 
recepție și profităm de câteva momente 
libere în atmosfera orașului până după 
prânz, când ne vom putea prelua camerele.  
Ne bucurăm apoi de timp liber până seara, 
când ne întâlnim cu ghidul și grupul sosiți 
cu autocarul din România și ne organizăm, 
punând la punct detaliile pentru ziua de 
mâine. Odihnește-te, urmează o zi cu 
atracții care mai de care mai impresionante.  

zIUA 2. LONDRA - WINDSOR
Astăzi ne dedicăm Londrei. după micul 
dejun, începem vizita cu Turnul cu Ceas al 
Palatului Westminster - simbolul orașului, 
Abatia gotică Westminster, Hyde Park, cel 
mai mare parc regal, Palatul Buckingham 
devenit Palat Regal odată cu urcarea la 
tron a Reginei Victoria în 1837. Continuăm 
spre Parlament, Tower Bridge, construit în 
secolul XIX peste Tamisa, Turnul Londrei cu 
peste 900 de ani de existență și Catedrala 
St. Paul, unde sunt înmormântați marii eroi 
ai Angliei. Urmează timp liber în Londra 
pentru vizite individuale sau 

 l Opțional (15 €), excursie la Castelul 
Windsor, cel mai vechi castel locuit din 
lume și cel mai mare din Anglia. Construit 
de William Cuceritorul ca reședință regală, 
Windsor surprinde prin aspectul exterior 
de fortăreața datorat extinderilor succesive 
și prin interioarele sale somptuoase cu 

decorațiuni aparte, toate apartamentele 
conținând opere de artă valoroase. Una din 
atracțiile castelului, care nu trebuie ratată, 
este Capela Sântului George, o capodoperă 
a goticului târziu englezesc. Știai că acesta 
este și locul în care prințul Harry s-a 
căsătorit cu Meghan Markle, în mai 2018?
Admirăm frumusețea lui și ne îndreptăm 
spre cazarea din același hotel de la Londra.

zIUA 3. LONDRA
Astăzi, după micul dejun, explorăm Londra, 
contra cost cu transportul public. Optăm 
pentru un abonament de-o zi (pentru 
reducere** pe Tamisa) și vizităm St. 
James Park, Abația Westminster, locul de 
încoronare, căsătorie și înmormântare a 
monarhilor Marii Britanii, Galeria Națională 
sau Tate Gallery, care deține una dintre 
cele mai interesante colecții de tablouri 
europene, British Museum, Madame 
Tussauds -muzeul figurilor de ceară sau o 
plimbare cu vaporașul pe Tamisa. Profităm 
de timp liber în West End, districtul 
comercial și de divertisment al Londrei, 
cu Trafalgar Square, piața dominată de 
Coloana Lordului Nelson, învingător în 
Bătălia de la Trafalgar, Picadilly Circus și 
zona Covent Garden. 

 l Opțional (cca 20 €), croazieră pe 
Tamisa. 
Cazare la Londra

zIUA 4. LONDRA - STRATFORD 
UPON AVON - WARWICk - 
NOTTINGHAM (CCA. 280 kM)
Mic dejun și drumul spre o atracție 
recunoscută mondial. Ne îndreptăm spre 
Oxford, cea mai veche universitate din 
Marea Britanie, unde vizitam Merton 
College fondat în secolul XIII, Queen`s 
College, înființat în secolul XIV, Catedrala 
de secol XIII, cu dublu rol de catedrală 
a orașului și capelă a Universității. Ne 
introducem în atmosfera romantică 

și totodată nostalgică a lui William 
Shakespeare, vizitând locul său natal: La 
Stratford-upon-Avon. da, vizităm casa în 
care s-a născut geniul în 1564 și celebra 
Holy Trinity Church, unde se odihnește 
trupul său. Ne bucurăm apoi de timp liber 
în atmosfera epocii lui Shakespeare sau

 l Opțional (10 €), vizită la Castelul 
Warwick, cu un interior bogat decorat și cu 
un aspect exterior de fortăreață medievală. 
O vizită la castel îți prezintă istoria uneia 
dintre cele mai bogate familii din istoria 
britanică, contele de Warwick. Revenim la 
colegii care au optat pentru timp liber la 
Stratford-upon-Avon.
Pornim apoi spre Nottingham, orașul 
englez aflat lângă pădurea Sherwood, 
ascunzătoare a vestitului Robin Hood, unde 
suntem așteptați la hotel. Cazare în zona 
Nottingham. 

zIUA 5. SOUTHWELL - HARDWICk 
HALL - CHASTWORTH HOUSE - 
LIVERPOOL - CHESTER  
(CCA. 250 kM)
Mic dejun. Timp liber în Nottingham. 
Orașul are o lungă tradiție în dantela fină. 
Așa că n-ar strica o tură de shopping sau...

 l Opțional (25 €), o excursie de o 
jumătate de zi pentru a vizita Catedrala 
Southwell, a cărei frumusețe l-a 
determinat pe regele Iacob I să exclame 
“Pe sabia mea! Acesta biserica poate 
rivaliza cu York, Durham sau orice alta 
biserica din întreaga creștinătate”. 
Continuam excursia opțională cu vizita 
la Chatsworth House, un conac baroc 
construit în secolul al XVII-lea, pentru 
prim-ducele de Devonshire, impresionant 
de bogat. Tragica și solitara Mary, regina 
scoțienilor a locuit aici de mai multe ori la 
ordinul reginei Elisabeta I. Ultima atracție 
a excursiei noastre opționale va fi Hardwick 
Hall, proiectat ca centru de recepții, un loc 
dedicat amuzamentului figurilor regale și 
ale aristrocrației.
Ne petrecem a doua parte a zilei la 
Liverpool, al doilea port al Imperiului 
Britanic după Londra și locul în care a luat 
naștere vestita trupă Beatles. Admiram 
Catedrala și cele mai importante clădiri ale 
orașului, corpul masiv al Cunard Building, 
turnurile cu ceas ale Royal Liver Building 
cu cele doua păsări cu aripi întinse, Muzeul 
Maritim și Galeria Tate. Seara ne cazăm în 
zona Chester.  

zIUA 6. DUMFRIES - LAkE DISTRICT - 
GLASGOW - EDINBURGH  
(CCA. 350 kM)
Începem ziua cu micul dejun și timp liber 
în dumfries, pe care îl poți fructifica cu 
vizite individual la Muzeele dumfries, 
pentru descoperirea istoriei locale, sau la 
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9
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pe Tamisa și pe lacul 

Windermere

Marea Britanie
țări vizitate croaziere
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Universitatea din Glasgow



‹‹50››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹PB››

un centru de artă vizuală și meșteșuguri 
contemporane. de asemenea, ni te poți 
alătura într-o...

 l Opțional (25 €), o excursie în Parcul 
Național Lake District, pentru a ne bucura 
de aerul curat și atmosfera calmă. Înființat 
în 1951 și întins pe 2200 km2, parcul 
cuprinde 16 lacuri și cel mai înalt vârf 
din Anglia, de  978 metri. Îmbinăm apoi 
frumusețea peisajelor cu relaxarea unei 
plimbări cu vaporașul, de-a lungul căreia 
vedem orășele pitoresc cuibărite între 
dealurile înverzite de pe malurile celui mai 
mare lac din Anglia - Windermere. 
Continuam cu vizita în Glasgow, cel mai 
mare oraș din Scoția, Capitala Culturală 
Europeană în 1990. Admirăm George 
Square, care găzduiește o colecție 
importantă de statui și monumente, inclusiv 
cele dedicate lui Robert Burns, James 
Watt, Sir Robert Peel și Sir Walter Scott. 
Urmează Catedrala St. Mungo, una dintre 
magnificele clădiri medievale din Scoția și 
singura care a supraviețuit intactă Reformei 
din 1560, apoi cartierul Universității. Seara 
urmează cazarea din zona Edinburgh.

zIUA 7. EDINBURGH - SCONE PALACE 
- CASTELUL BLAIR - CASTELUL 
BALTIMORE - BRAEMAR  
(CCA. 375 kM)
după micul dejun, ne relaxăm în atmosfera 
orașului Edinburgh profitând de timp liber 
pentru plimbări individuale sau...

 l Opțional (35 €), o excursie de o zi 
în  inima Scoției. Mai exact în regiunea 
Royal Deeside, care oferă o varietate de 
atracții, printre care păduri, munți, castele 
și sate pitorești locuite de clanuri de 
munteni scoțieni. Vizităm Palatul Scone, 
actuala reședință a contelui de Mansfield, 
unde se află “Piatra Destinului”, locul de 
investire a regilor Scoției. Continuăm spre 
Pitlochry și vizităm distileria Blair Atholl, 
una dintre cele mai vechi din Scoția pentru 
a află secretele producerii celui mai bun 
whisky, combinația dintre apă limpede de 
izvor și orzul auriu, turnate în butoaie de 
stejar și învechite pentru cel puțin trei ani. 
Tot aici vizităm principala atracție a zilei: 
Castelul Blair, sediul ultimei armate private 
din Europa -un regiment ceremonial 
ce aparține Ducelui de Atholl. Excursia 
noastră opțională continuă cu Castelul 
scoțian baronial Balmoral, construit în 

mare parte de Regina Victoria și prințul 
Albert, apoi cu Braemar, unde Adunarea 
Anuală a Muntenilor reunește bărbați 
puternici, care se întrec în forță prin 
aruncarea de ghioage și ciocane. Seară de 
cazare ne „prinde” tot aici, în frumoasa 
zonă Edinburgh. 

zIUA 8. EDINBURGH - BRITANNIA - 
PORTOBELLO (CCA. 50 kM)
Ne petrecem dimineața în Edinburgh, un 
oraș uluitor cu străzi pietruite, mari piețe 
“georgiene”, arhitectură monumentală, 
vesel și spațios. Începem cu micul dejun 
de la hotel și continuăm cu o plimbare 
pietonală și cu transportul public contra 
cost prin orașul vechi, de la Castelul 
Edinburgh spre Catedrala St. Giles unde 
a fost preot John Knox. Ne îndreptăm 
spre Parlamentul Scoțian și Palatul 
Holyroodhouse, reședința oficială a 
monarhului britanic, iar după amiază 
profităm de timp liber sau.. 

 l Opțional (15 €), o vizită la iahtul 
Majestății Sale - Britannia, ancorat în 
Portul Leith. Aflat 44 de ani în slujba 
Familiei Regale, iahtul regal a fost gazdă 
unor importante întâlniri diplomatice și 
strategice. Profităm de ghidajul în limba 
română pentru a vizita toate punțile 
vasului, dormitorul Reginei, al ducelui 
de Edinburgh, al Prințului Charles și al 
Prințesei Diana. Continuăm programul 
opțional cu un popas în Portobello, cocheta 
stațiune de litoral, cu arhitectură să 

specifică, bucurându-ne de soare, nisip și 
ape învolburate. Noaptea de cazare ne-o 
petrecem tot în zona Edinburgh.  

zIUA 9. EDINBURGH - DURHAM - yORk 
- LUTON ( CCA. 615 kM)
după micul dejun, urmăm coasta din 
Northumbria spre Newcastle upon Tyne, 
capitala comitatului plină de viață atât ziua 
cât și noaptea. Oprim durham, la cea mai 
faimoasă catedrala normandă din Anglia 
și în cartierul medieval al orașului, o zona 
compactă și pitorească, nu mai mare de 
un kilometru. Ne bucurăm de peisaje și 
de atmosferă, apoi ne reluăm drumul spre 
York, orășelul din Nordul Angliei. Vizităm 
impresionanta Catedrală a Sfântului Petru, 
cea mai mare biserică medievală din nordul 
Europei, începută în anul 1220 și finalizată 
în anul 1472, apoi facem o plimbare pe 
străduțele pline de farmec ale orașului. 
Seara, ne cazăm în zona Luton.

zIUA 10. LUTON - BUCUREȘTI
după micul dejun, ne îmbarcăm în 
microbuzul dedicat transferului către 
aeroport, pentru zborul spre România. 
Pornim spre casă cu amintiri frumoase 
și noi planuri pentru un viitor circuit. Vă 
așteptăm cu drag.   

proGramele în m. Britanie S-au eFectuat de 9 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

02.08 709 € 752 € 793 € 835 € 235 € 805 € 815 €

Castelul Balmoral Catedrala durham

Castelul Blair
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Canterbury

Cardi� Oxford
Stratford

Nottingham

Leeds

York
Manchester

Dumfries

Lake District

Durham

Glasgow 

Liverpool

Greenwich
Windsor

Edinburgh

Blair Castle

Braemar

London

ANGLIA

Scotia

Chester

Dublin

Belfast

Dunluce

Giant's 
Causeway

Irlanda

Anglia, scotia și Irlanda

• Vizită Londra, Dublin, 
Edinburgh
• Excursie opțională Giant’s 
Causeway și Castelul Dunluce

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Londra - Greenwich - Windsor - Oxford - Stratford - Warwick - Southwell - Chastworth House - 
Hardwick Hall - Liverpool - Chester - Dublin - Belfast - Castelul Dunluce - Giant’s Causeway - Lake District - Glasgow 
- Edinburgh - Scone Palace - Castelele Blair și Balmoral - Braemar - Durham - York 

de la 

785 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include
• zbor București-Luton și retur, 
bagaj de mână 10 kg inclus 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție zilele a 
3-a și a 10-a, contra cost cu 
transport public
• 11 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de2*) 
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana dimineata 
ultimei zile din program, în rest 
asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale
• Intrări la obiective (inclusiv 
pentru opționale), ghizii locali
• Loc preferential autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 35 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg    
• Taxe ferry spre Irlanda și 
dinspre Irlanda de Nord (75 €/
pers. se achita la inscriere)
• Taxe de aeroport și transferuri  
aeroport 139  €

12 zile

Scotia

dublin, Irlanda

CHESTER
Case in stil Stuart Tudor sau Victorian 
Adesea trecut cu vederea, orasul aflat 
la granita de nord cu Tara Galilor are o 
istorie indelungata. În anul 79 aici s-au 
stabilit romanii, care au construit o 
fortareata. Încărcate de istorie, zidurile 
orașului sunt cele mai vechi, mai lungi 
și mai complete din Marea Britanie, 
având unele părți de până la aproape 
2000 de ani, iar monumentala 
catedrală are o vechime de peste 1000 
de ani.

GIANT’S CAUSEWAy  
Vulcani si legende 
Incluse in patrimoniul mondial 
UNESCO, Giant’s Causeway ne 
incanta cu cele 40.000 de coloane 
hexagonale de bazalt care s-au ridicat 
pana la 12 metri înălțime, in urma 
activitatii vulcanice. Numele derivă 
din legenda care spune că Giant’s 
Causeway a fost creat de un gigant 
irlandez pe nume Finn McCool, cu 
scopul de a trece peste Scoția ca să 
lupte cu inamicul sau, Giantul Scoțian 
Benandonner!
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zIUA 1. BUCUREȘTI - LONDRA
Zorii ne prind pe drum. La fel și entuziasmul 
primei zile de vacanță! Pentru că da, te 
așteaptă 12 zile de poveste pe tărâmuri 
engleze, scoțiene și irlandeze. Ce-ți poți 
dori mai mult? La ora 06:00 dimineața 
reprezentantul agenției te așteaptă în 
aeroportul Henri Coandă din Otopeni, 
pentru îmbarcarea în avionul spre Luton, 
Londra. Urmează transferul din aeroport 
spre hotelul de la Londra, unde depozităm 
bagajele în camera pentru bagaje de la 
recepție și profităm de câteva momente 
libere în atmosfera orașului până după 
prânz, când ne vom putea prelua camerele.  
Ne bucurăm apoi de timp liber până seara, 
când ne întâlnim cu ghidul și grupul sosiți 
cu autocarul din România și ne organizăm, 
punând la punct detaliile pentru ziua de 
mâine. Odihnește-te, urmează o zi cu 
atracții care mai de care mai impresionante.  

zIUA 2. LONDRA - WINDSOR
Astăzi ne dedicăm Londrei. după micul 
dejun, începem vizita cu Turnul cu Ceas al 
Palatului Westminster - simbolul orașului, 
Abatia gotică Westminster, Hyde Park, cel 
mai mare parc regal, Palatul Buckingham 
devenit Palat Regal odată cu urcarea la 
tron a Reginei Victoria în 1837. Continuăm 
spre Parlament, Tower Bridge, construit în 
secolul XIX peste Tamisa, Turnul Londrei cu 
peste 900 de ani de existență și Catedrala 
St. Paul, unde sunt înmormântați marii eroi 
ai Angliei. Urmează timp liber în Londra 
pentru vizite individuale sau 

 l Opțional (15 €), excursie la Castelul 
Windsor, cel mai vechi castel locuit din 
lume și cel mai mare din Anglia. Construit 
de William Cuceritorul ca reședință regală, 
Windsor surprinde prin aspectul exterior 
de fortăreața datorat extinderilor succesive 
și prin interioarele sale somptuoase cu 

decorațiuni aparte, toate apartamentele 
conținând opere de artă valoroase. Una din 
atracțiile castelului, care nu trebuie ratată, 
este Capela Sântului George, o capodoperă 
a goticului târziu englezesc. Știai că acesta 
este și locul în care prințul Harry s-a 
căsătorit cu Meghan Markle, în mai 2018?
Admirăm frumusețea lui și ne îndreptăm 
spre cazarea din același hotel de la Londra.

zIUA 3. LONDRA
Astăzi, după micul dejun, explorăm Londra, 
contra cost cu transportul public. Optăm 
pentru un abonament de-o zi (pentru 
reducere** pe Tamisa) și vizităm St. 
James Park, Abația Westminster, locul de 
încoronare, căsătorie și înmormântare a 
monarhilor Marii Britanii, Galeria Națională 
sau Tate Gallery, care deține una dintre 
cele mai interesante colecții de tablouri 
europene, British Museum, Madame 
Tussauds -muzeul figurilor de ceară sau o 
plimbare cu vaporașul pe Tamisa. Profităm 
de timp liber în West End, districtul 
comercial și de divertisment al Londrei, 
cu Trafalgar Square, piața dominată de 
Coloana Lordului Nelson, învingător în 
Bătălia de la Trafalgar, Picadilly Circus și 
zona Covent Garden. 

 l Opțional (cca 20 €), croazieră pe 
Tamisa. 
Cazare la Londra

zIUA 4. LONDRA - STRATFORD 
UPON AVON - WARWICk - 
NOTTINGHAM (CCA. 280 kM)
Mic dejun și drumul spre o atracție 
recunoscută mondial. Ne îndreptăm spre 
Oxford, cea mai veche universitate din 
Marea Britanie, unde vizitam Merton 
College fondat în secolul XIII, Queen`s 
College, înființat în secolul XIV, Catedrala 
de secol XIII, cu dublu rol de catedrală 
a orașului și capelă a Universității. Ne 
introducem în atmosfera romantică 
și totodată nostalgică a lui William 

Shakespeare, vizitând locul său natal: La 
Stratford-upon-Avon. da, vizităm casa în 
care s-a născut geniul în 1564 și celebra 
Holy Trinity Church, unde se odihnește 
trupul său. Ne bucurăm apoi de timp liber 
în atmosfera epocii lui Shakespeare sau

 l Opțional (10 €), vizită la Castelul 
Warwick, cu un interior bogat decorat și cu 
un aspect exterior de fortăreață medievală. 
O vizită la castel îți prezintă istoria uneia 
dintre cele mai bogate familii din istoria 
britanică, contele de Warwick. Revenim la 
colegii care au optat pentru timp liber la 
Stratford-upon-Avon.
Pornim apoi spre Nottingham, orașul 
englez aflat lângă pădurea Sherwood, 
ascunzătoare a vestitului Robin Hood, unde 
suntem așteptați la hotel. Cazare în zona 
Nottingham. 

zIUA 5. SOUTHWELL - HARDWICk 
HALL - CHASTWORTH HOUSE - 
LIVERPOOL - CHESTER  
(CCA. 250 kM)
Mic dejun. Timp liber în Nottingham. 
Orașul are o lungă tradiție în dantela fină. 
Așa că n-ar strica o tură de shopping sau...

 l Opțional (25 €), o excursie de o 
jumătate de zi pentru a vizita Catedrala 
Southwell, a cărei frumusețe l-a 
determinat pe regele Iacob I să exclame 
“Pe sabia mea! Acesta biserica poate 
rivaliza cu York, Durham sau orice alta 
biserica din întreaga creștinătate”. 
Continuam excursia opțională cu vizita 
la Chatsworth House, un conac baroc 
construit în secolul al XVII-lea, pentru 
prim-ducele de Devonshire, impresionant 
de bogat. Tragica și solitara Mary, regina 
scoțienilor a locuit aici de mai multe 
ori la ordinul reginei Elisabeta I. Ultima 
atracție a excursiei noastre opționale va 
fi Hardwick Hall, proiectat ca centru de 
recepții, un loc dedicat amuzamentului 
figurilor regale și ale aristrocrației.
Ne petrecem a doua parte a zilei la 
Liverpool, al doilea port al Imperiului 
Britanic după Londra și locul în care a luat 
naștere vestita trupă Beatles. Admiram 
Catedrala și cele mai importante clădiri ale 
orașului, corpul masiv al Cunard Building, 
turnurile cu ceas ale Royal Liver Building 
cu cele doua păsări cu aripi întinse, Muzeul 
Maritim și Galeria Tate. Seara ne cazăm în 
zona Chester.  

zIUA 6. CHESTER - HOLyHEAD - DUBLIN  
(CCA. 250 kM)
Mic dejun și o frumoasă vizită la Catedrala 
din Chester, unde aflam povestea celui 
mai mare Amfiteatru Roman din Marea 
Britanie, ce datează din secolul I d.Hr. 
Facem o scurtă incursiune în Țara Galilor, 
apoi ne îndreptăm spre  Holyhead, pentru 

 proGramziua

11

cazări
11 cazări în hotel de 3* 

(ca excepție de 2*)
11 mic dejun inclus

11
mese

Zbor București-Luton 
și retur

transport
Seară distractivă în Temple 

Bar din dublin

bonus time
Pe Tamisa și Windermare; 
ferryboat spre Irlanda și 
dinspre Irlanda de Nord

Anglia, Irlanda, Irlanda 
de Nord

țări vizitate croaziere

4
3

Edinburgh, Scoția



‹‹52››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹53››

a ne îmbarca pe feribotul cu destinația 
Irlanda. Odată ajunși în dublin, ne bucurăm 
de frumusețea Catedralei Sf. Patrick, cea 
mai mare biserică din Irlanda, de Trinity 
College, Monumentul Mileniului, Primărie 
și de Castelul dublin, folosit în prezent 
pentru recepții de stat importante. Seara, 
îți propunem o vizită Temple Bar, prilejul 
ideal de a degusta o bere Guiness sau un 
whisky irlandez Old Jameson. Urmează 
cazarea în zona dublin. 

zIUA 7. BELFAST - CASTELUL DUNLUCE - 
GIANT’S CAUSEWAy - DUMFRIES 
(CCA. 390 kM)
după micul dejun, părăsim dublin și ne 
îndreptăm spre Irlanda de Nord. Turul 
panoramic de aici ne arată frumusețile 
orașului Belfast, Castelul, Piața Queen și 
Turnul cu Ceas, Primăria, Parlamentul și 
Catedrala Sfânta Ana. Urmează liber în 
Belfast sau

 l Opțional (25 €), plimbare de-a lungul 
Giant’s Causeway, spectaculoasa faleză 
formată din aproximativ 40.000 de 
coloane masive de bazalt negru care ies 
din mare. Vederea dramatică a inspirat 
legendele giganților care se plimbau 
peste mare în Scoția. Urmează vizita la 
ruinele Castelului Dunluce, martorul a 
secole de istorie irlandeză zbuciumată. El 
a fost construit în anii 1200 de către cel 
de-al doilea conte al lui Ulster, Richard de 
Burgh, pe locul unui fort mai vechi existent 
în perioada vikingilor.
după amiază, ne îmbarcăm pe feribot cu 
destinația Cairnryan și seara ajungem la 
dumfries, fostul burg regal în zona Scoției, 
pentru cazare. 

zIUA 8. DUMFRIES - LAkE DISTRICT - 
GLASGOW - EDINBURGH  
(CCA. 350 kM)
Începem ziua cu micul dejun și timp liber 
în dumfries, pe care îl poți fructifica cu 
vizite individuale la Muzeele dumfries, 
pentru descoperirea istoriei locale, sau la 
un centru de artă vizuală și meșteșuguri 
contemporane. de asemenea, ni te poți 
alătura într-o...

 l Opțional (25 €), o excursie în Parcul 
Național Lake District, pentru a ne bucura 
de aerul curat și atmosfera calmă. Înființat 
în 1951 și întins pe 2200 km2, parcul 
cuprinde 16 lacuri și cel mai înalt vârf 

din Anglia, de  978 metri. Îmbinăm apoi 
frumusețea peisajelor cu relaxarea unei 
plimbări cu vaporașul, de-a lungul căreia 
vedem orășele pitoresc cuibărite între 
dealurile înverzite de pe malurile celui mai 
mare lac din Anglia - Windermere. 
Continuam cu vizita în Glasgow, cel mai 
mare oraș din Scoția, Capitala Culturală 
Europeană în 1990. Admirăm George 
Square, care găzduiește o colecție 
importantă de statui și monumente, 
inclusiv cele dedicate lui Robert Burns, 
James Watt, Sir Robert Peel și Sir Walter 
Scott. Urmează Catedrala St. Mungo, una 
dintre cele mai magnifice clădiri medievale 
din Scoția și singura care a supraviețuit 
intactă Reformei din 1560, apoi cartierul 
Universității. Seara urmează cazarea din 
zona Edinburgh.

zIUA 9. EDINBURGH - SCONE PALACE 
- CASTELUL BLAIR - CASTELUL 
BALTIMORE - BRAEMAR  
(CCA. 375 kM)
după micul dejun, ne relaxăm în atmosfera 
orașului Edinburgh profitând de timp liber 
pentru plimbări individuale sau...

 l Opțional (35 €), o excursie de o zi 
în  inima Scoției. Mai exact în regiunea 
Royal Deeside, care oferă o varietate de 
atracții, printre care păduri, munți, castele 
și sate pitorești locuite de clanuri de 
munteni scoțieni. Vizităm Palatul Scone, 
actuala reședință a contelui de Mansfield, 
unde se află “Piatra Destinului”, locul de 
investire a regilor Scoției. Continuăm spre 
Pitlochry și vizităm distileria Blair Atholl, 
una dintre cele mai vechi din Scoția pentru 
a află secretele producerii celui mai bun 
whisky, combinația dintre apă limpede de 
izvor și orzul auriu, turnate în butoaie de 
stejar și învechite pentru cel puțin trei ani. 
Tot aici vizităm principala atracție a zilei: 
Castelul Blair, sediul ultimei armate private 
din Europa -un regiment ceremonial 
ce aparține Ducelui de Atholl. Excursia 
noastră opțională continuă cu Castelul 

scoțian baronial Balmoral, construit în 
mare parte de Regina Victoria și prințul 
Albert, apoi cu Braemar, unde Adunarea 
Anuală a Muntenilor reunește bărbați 
puternici, care se întrec în forță prin 
aruncarea de ghioage și ciocane. Seară de 
cazare ne „prinde” tot aici, în frumoasa 
zonă Edinburgh. 

zIUA 10. EDINBURGH - BRITANNIA - 
PORTOBELLO (CCA. 50 kM)
Ne petrecem dimineața în Edinburgh, un 
oraș uluitor cu străzi pietruite, mari piețe 
“georgiene”, arhitectură monumentală, 
vesel și spațios. Începem cu micul dejun 
de la hotel și continuăm cu o plimbare 
pietonală și cu transportul public contra 
cost prin orașul vechi, de la Castelul 
Edinburgh spre Catedrala St. Giles unde 
a fost preot John Knox. Ne îndreptăm 
spre Parlamentul Scoțian și Palatul 
Holyroodhouse, reședința oficială a 
monarhului britanic, iar după amiază 
profităm de timp liber sau.. 

 l Opțional (15 €), o vizită la iahtul 
Majestății Sale - Britannia, ancorat în 
Portul Leith. Aflat 44 de ani în slujba 
Familiei Regale, iahtul regal a fost gazdă 
unor importante întâlniri diplomatice și 
strategice. Profităm de ghidajul în limba 
română pentru a vizita toate punțile 
vasului, dormitorul Reginei, al ducelui 
de Edinburgh, al Prințului Charles și al 
Prințesei Diana. Continuăm programul 
opțional cu un popas în Portobello, cocheta 
stațiune de litoral, cu arhitectură să 
specifică, bucurându-ne de soare, nisip și 
ape învolburate. Noaptea de cazare ne-o 
petrecem tot în zona Edinburgh.  

zIUA 11. EDINBURGH - DURHAM - yORk 
- LUTON ( CCA. 615 kM)
după micul dejun, urmăm coasta din 
Northumbria spre Newcastle upon Tyne, 
capitala comitatului plină de viață atât 
ziua cât și noaptea. Oprim în durham, la 
cea mai faimoasă catedrala normandă din 
Anglia și în cartierul medieval al orașului, o 
zona compactă și pitorească, nu mai mare 
de un kilometru. Ne bucurăm de peisaje și 
de atmosferă, apoi ne reluăm drumul spre 
York, orășelul din Nordul Angliei. Vizităm 
impresionanta Catedrală a Sfântului Petru, 
cea mai mare biserică medievală din nordul 
Europei, începută în anul 1220 și finalizată 
în anul 1472, apoi facem o plimbare pe 
străduțele pline de farmec ale orașului. 
Seara, ne cazăm în zona Luton.

zIUA 12. LUTON - BUCUREȘTI
după micul dejun, ne îmbarcăm în 
microbuzul dedicat transferului către 
aeroport, pentru zborul spre România. 
Pornim spre casă cu amintiri frumoase 
și noi planuri pentru un viitor circuit. Vă 
așteptăm cu drag.   

Scone Palace, Scotland

proGramele în m. Britanie S-au eFectuat de 9 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

28.06 785 € 833 € 879 € 925 € 275 € 895 € 905 €
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spania clasică

Valladolid

Santander
Oviedo

Vitoria

Logroño

Pamplona

Toledo

El Escorial

Aranjuez

Zaragoza

Barcelona
Costa Brava

Montserrat 

Palma de MallorcaValencia

Port Aventura

Murcia

Mérida

Madrid SPANIA

ANDORRA

de la 

395 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
•  zbor București-Barcelona și 
retur, bagaj de mânã inclus
• Transport cu autocar 
climatizat, excepție ziua a 3-a, 
contra cost cu transport public
• 6 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana seara zilei a 
8-a, în rest asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii opționale) ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 30 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149 €

• Excursie opțională la El 
Escorial și Toledo
• Vizită în orasul Stiințelor și al 
Artei în Valencia 
• Vizită la Catedrala La Seo în 
zaragoza

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

LAS RAMBLAS
Cea mai faimoasă stradă din 
Barcelona
Florile, muzica, spectacolele live, 
mimii și terasele pline de viață 
definesc Las Ramblas. Este cea mai 
faimoasă stradă din Barcelona și una 
dintre cele mai importante locuri 
din capitala catalană. La doar câteva 
străzi se află Catedrala din Barcelona 
și Plaça Sant Jaume, care găzduiește 
principala clădire guvernamentală 
catalană și Primăria.

CALLE MAyOR
Străbate-o pe înserat
Calle Mayor este o stradă populară 
din Madrid, care începe din Puerta del 
Sol și se termină la Cuesta de la Vega. 
Creată în Evul Mediu, ea a legat inițial 
Alcázarul cu Puerta de Guadalajara. 
Strada a devenit arhitectura principală 
a orașului în perioada moderă, iar în 
secolul al XVIII-lea ea a fost împărțită 
în trei secțiuni cu nume diferite: 
Almudena, Platería și Mayor. 

zARAGOzA - LA LONJA 
Cea mai importantă clădire 
renascentistă din Aragón 
Construită la cererea primariei 
orasului în prima jumătate a secolului 
al XVI-lea, palatul renascentist LA 
LONJA a avut drept scop initial 
centralizarea comertului cu produse 
agricole. In prezent, cladirea renovata 
si modernizata, gazduieste diferite 
expozitii ale orasului, dar este deschisa 
si publicului pentru vizita. Materialul 
de construcție este cărămida, foarte 
comun în arhitectura din Aragón.

PALAU DE LA 
GENERALITAT
Înconjoară-l pentru a sesiza 
diferențele arhitecturale
Sediul administrației din Valencia, 
acest palat din secolul al XV-lea are 
un amestec de stiluri de arhitectură. 
designul Palatului datează din 1418, 
fiind construit inițial ca un birou 
fiscal pentru Coroană. Noul turn a 
fost terminat în 1952, iar designul 
arhitectului Luis Albert Ballesteros a 
fost o încercare de a copia originalul.

top atracȚii: Costa Brava - Montserrat - Barcelona - Zaragoza - Madrid - El Escorial - Toledo - Aranjuez - 
Valencia 

07 zile

Palatul Regal, Madrid, Spania

Toledo, Spania

Orasul Artelor și Stiintelor, Valencia, Spania
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zIUA 1. BUCUREȘTI - BARCELONA
La 05:00 dimineața ne întâlnim cu 
reprezentantul agenției în aeroportul Henri 
Coandă din București, pentru îmbarcarea în 
avionul spre Barcelona. Urmează transferul 
la hotelul de pe Costa Brava, unde ne lăsăm 
bagajele în camera de bagaje de la recepție 
până după amiază, când ne vom putea 
prelua camerele. Avem timp liber până 
seara, când ne întâlnim cu ghidul și grupul 
sosiți cu autocarul din România.

zIUA 2. COSTA BRAVA - zARAGOzA - 
MADRID (CCA. 665 kM)
după micul dejun, pornim spre Zaragoza, 
capitala Aragonului, cu o istorie de peste 
două milenii evidențiată de monumentele 
istorice și religioase printre care Podul de 
Piatră din secolul XV, Catedrala Nuestra 
Seńora del Pillar, un impresionant 
monument baroc din secolul al XVII-lea, 
Catedrala La Seo, monument UNESCO, La 
Lonja, astăzi Sala de Expoziții. Traseul nostru 
continuă spre Madrid, unde ne bucurăm 
de un tur de oraș cu autocarul ce ne oferă 
priveliști spre Stadionul Santiago Bernabéu, 
Piața Colon cu monumentul dedicat lui 
Christofor Columb, Piața și Fântâna Cibele. 
Urmează Gran Via, cel mai frumos bulevard 
al Madridului și Piața Spania cu monumentul 
lui Miguel de Cervantes, apoi încheiem ziua 
la hotelul din zona Madrid.

zIUA 3. MADRID - EL ESCORIAL 
Micul dejun este urmat astăzi de o plimbare 
pietonală și cu transportul în comun 
(contra cost) pentru a explora frumusețea 
Madridului. Vedem astfel Palatul Regal, ce 
păstrează importante colecții de pictură, 
mobilier, ceasuri și argintărie, Catedrala 
Almudena, închinată protectoarei spirituale 
a orașului, Calle Mayor, principala stradă 
din timpul domniei habsburgice, Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, kilometrul zero al 
Madridului și admirăm simbolul orașului: 
statuia ursului care mănâncă din copac. Ne 
bucurăm apoi de timp liber în Madrid sau... 

 l Opțional (15 €), excursie la El Escorial, 
un complex arhitectonic somptuos 
cu triplă funcție: palat, mănăstire și 
mausoleum. Ansamblul pare o imensa 
fortăreață cu un aer sever, care adăpostește 
Biserica Sfântului Laurentiu, Biblioteca, 
Sala Bătăliilor și Apartamentele regale 
surprinzător de austere. Nu ratăm nici  
Grădinile, Relicvariile, Panteonul Regal 
aflat sub capelă, ce găzduiește mormintele 
majorității regilor spanioli, Galerii de Arta cu 
lucrări aparținând școlilor spaniole, italiene, 
lombarde, realizate între secolele XV-XVII.
La finalul zilei, revenim la hotelul din zona 
Madrid pentru cazare. 

zIUA 4. MADRID - TOLEDO - ARANJUEz 
- VALENCIA (CCA. 440 kM) 
Astăzi părăsim cu nostalgie capitala 
Spaniei. după micul dejun, ne îndreptăm 
spre Aranjuez, pentru a vizita Palatul 
Regal, construit în secolul al XVI-lea, care 
impresionează prin decorațiunile interioare 
fantastice, mobilierul exotic și grădinile 
ornate cu fântâni. Optăm aici pentru timp 
liber sau pentru...

 l Opțional (10 €), excursie în Toledo, 
vechea capitală a Spaniei, un adevărat muzeu 
în aer liber, care păstrează influentele celor 3 
culturi: creștină, evreiască și maură. Este un 
oraș fascinant care conservă zidurile medievale 
și câteva dintre porțile de odinioară, Podul 
San Martin, Biserica Regilor, construită 
de „regii catolici” Izabela I și Ferdinand al 
II-lea și cartierul evreiesc ce datează din 
secolul al XII-lea. Excursia noastră opțională 
continuă cu vizite la vechea Primărie, Palatul 
Arhiepiscopal și Catedrala San Ildefonso, 
cu adevărat monumentală și Piața arabă 
Zocodover din apropierea Castelului Alcazar, 
vechea fortăreață, astăzi Biblioteca și 
Muzeul Armatei. Timp liber pentru o vizită la 
Catedrală sau pentru shopping. Ne întoarcem 
apoi în Aranjuez, unde ne întâlnim cu turiștii 
care au optat pentru timp liber, apoi…
… pornim spre cazarea din Valencia. 

zIUA 5. VALENCIA - BARCELONA - 
COSTA BRAVA (CCA. 345 kM) 
după micul dejun, descoperim arhitectura și 
reperele istorice din Valencia, al treilea mare 
oraș al Spaniei. Vizităm Turnurile Serranos, 
Palau de la Generalitat, Plaza de la Virgen 
(Piața Fecioarei), dominată de biserica 
Nuestra Seniora de los desamparados și de 
Catedrala, unde se spune că este păstrat 
Sfântul Graal. Traseul continuă cu Plaza de 
la Reina (km zero al orașului), spre Palatul 
Marchizului Dos Aguas, ce găzduiește Muzeul 
de Ceramică. Autocarul ne așteaptă apoi 
pentru deplasarea în Orașul Științelor și al 
Artelor din Valencia, un proiect futurist din 
anii `90 al arhitectului Santiago Calatrava. 

Ne îndreptăm apoi spre Barcelona, unde 
ne bucurăm de un tur panoramic în care 
admirăm Sagrada Familia, catedrala gotică 
“îmbrăcată” arhitectural într-un complex de 
coloane elicoidale, bolți și pereți laterali ce 
copleșesc mintea și întrec orice imaginație. 
Continuăm cu Parcul Güell, Casa Batllo, 
Casa Mila, Piața Catalunya, Piața Spania cu 
Palatul Național, Parc Montjuic cu Grădina 
Botanică, ce oferă priveliști superbe asupra 
portului. Ne îndreptăm apoi spre cazare, la 
hotelul de pe Costa Brava. 

zIUA 6. COSTA BRAVA - BARCELONA 
(CCA. 150 kM) 
Astăzi ne așteaptă o zi plină de relaxare. 
după micul dejun, profităm de timp liber 
pe Costa Brava. dacă, însă, ești dornic de 
explorare, pornim în descoperirea Barcelonei 
cu transportul în comun (contra cost), 
însoțiți de ghid. deplasarea se face cu tren 
direct: Costa Brava -Barcelona (aprox. 6 €/
sens), a cărui stație finală este chiar în Piața 
Catalunya. de aici, pornim spre pitorescul 
bulevard Las Ramblas, unde magazinele cu 
suveniruri, terasele restaurantelor, cafenelele 
și multitudinea de artiști ambulanți ne 
umple sufletele de entuziasm și bucurie. 
descoperim Barri Gotic, un labirint de 
străduțe înguste pline de istorie, majoritatea 
clădirilor datând din timpuri medievale. 
Admirăm ruine ale zidului de apărare și ale 
Templului lui Augustus și Catedrala Gotică 
La Seu, a cărei piatră de temelie a fost pusa 
pusă încă din secolul al XIII-lea, ale cărei 
turnuri cu ceas depășesc 50 metri înălțime. 
Atracții frumoase, care îți induc o stare de 
bine, pe care o păstrăm și noaptea, petrecută 
la același hotel de pe Costa Brava.

zIUA 7. COSTA BRAVA - BUCUREȘTI
Eliberăm camerele după micul dejun, lăsăm 
bagajele în camera de la recepție, dedicată 
lor, apoi ne bucurăm de timp liber pentru 
plajă și relaxare pe Costa Brava. Seara ne 
îmbarcăm în microbuzul sau autocarul 
destinat transferului către aeroport, pentru 
zborul spre România.

 proGramziua

6

cazări
6 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
6 mic dejun incluse

6
mese

Zbor București - 
Barcelona și retur

transport
Timp liber pentru plajă în 

Costa Brava

bonus time
Spania

țări vizitate

1

El Escorial, Madrid, Spania

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE  de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

05.06 395 € 419 € 442 € 465 € 155 € 439 € 449 €

28.08, 21.09 412 € 437 € 461 € 485 € 155 € 459 € 469 €



‹‹56››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹57››

spania, Andaluzia

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TURNUL GIRALDA
În turn se află o statuie care 
simbolizează credința
Cel mai emblematic monument din 
Sevilla, inițial un minaret, Giralda a 
fost construit de mauri între 1184 
și 1197, până la 76 metri înălțime. 
după recucerirea din 1568, creștinii 
au montat o clopotnița, construcția 
ajungând astfel la aproape 100 metri. 
Aspectul actual a fost proiectat de 
Cordovan Hernn Ruiz, care a adăugat 
acestei construcții camera de clopot și 
cele patru camere superioare.

CARTIERUL JUDERIA 
 În centrul istoric al Córdobei
Judería de Córdoba, sau cartierul 
evreiesc, se află în centrul istoric al 
orașului spaniol Córdoba, la nord-
est de Catedrala Mezquita. Este 
zona aparte, locuită de evrei  între 
secolele al X-lea și al XV-lea. Judería 
de Córdoba este parte a centrului 
istoric al orașului Córdoba, intrat 
în Patrimoniu Mondial Mondial 
UNESCO începând cu anul 1994.

TUNELURILE  
GIBRALTAR
35 de mile de coridoare  
Tunelurile sunt cele mai fascinante 
atracții din Gibraltar. Cuprinzând 
35 de mile de coridoare, săli și 
spații de depozitare subterane, 
această rețea extinsă a găzduit un 
mini-oraș. Acestea sunt tunelurile 
secrete care s-au săpat adânc în 
interiorul stâncii Gibraltar, pentru 
a proteja soldații și echipamentele 
de bombardament.

BARI GOTIC BARCELONA 
Clădiri din timpuri medievale
Barri Gotic este un labirint de străduțe 
înguste pline de istorie, cu clădiri din 
timpuri medievale, din Barcelona. Aici 
vom descoperi Catedrala Gotica La 
Seu, din secolul al XIII-lea, ale cărei 
turnuri cu ceas depășesc 50 metri 
înălțime și a cărei grădină impresionantă 
găzduiește Fântâna Gâștelor (Font de 
les Oques). Acoperișul este remarcabil 
pentru ale sale gargouille, care 
prezintă o gamă largă de animale, atât 
domestice, cât și mitice.

top atracȚii: Madrid - El Escorial - Toledo - Cordoba - Sevilla - Gibraltar - Costa del Sol - Granda - Valencia - 
Barcelona - Costa Brava 

Alhambra, Granada, Spania

Mérida

Valladolid

Oviedo

Santiago de Compostela

Santander

Vitoria

Pamplona

Toledo Aranjuez

Cordoba

Zaragoza

Barcelona

Costa Brava
Montserrat 

Palma de Mallorca
Valencia

PortAventura

Murcia
Sevilla

Madrid

SPANIA

Algeciras   
Gibraltar

Marbella Malaga

Granada

ANDORRA

El Escorial

de la 

455 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• zbor București-Madrid și 
Barcelona-București, bagaj de 
mânã 10 kg inclus
• Transport autocar climatizat, 
excepție zilele a 2-a și a 7-a, 
contra cost cu transport public
• 7 cazări cu mic dejun hotel de 
3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana în dimineata 
zilei a 8-a din program, în rest 
asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala +storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) ghizii locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 30 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149€

• Excursie opțională la El 
Escorial și în Gibraltar
• Vizite în Gordoba, Sevilla,  
Granada, perlele Andaluziei.

puncte Forte

08 zile

Gibraltar

Alhambra, Granada, Spania
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zIUA 1. BUCUREȘTI - MADRID
La ora 13:00 ne întâlnim cu reprezentatul 
agenției în aeroportul Henri Coandă din 
București pentru îmbarcarea în avionul spre 
Madrid. Urmează transferul din aeroport la 
cazarea de la Madrid și întâlnirea cu ghidul 
și grupul sosiți cu autocarul din România. 
Împreună, începem un tur de oraș cu 
autocarul, în care admirăm Stadionul 
Santiago Bernabéu al echipei Real Madrid, 
Piața Colon, cu monumentul dedicat 
lui Christofor Columb, Piața și Fântâna 
Cibele. Continuam spre Gran Via, Piața 
Spania cu monumentul lui Miguel de 
Cervantes și revenim la cazare, în hotelul 
din zona Madrid.

zIUA 2.  MADRID - EL ESCORIAL 
Micul dejun este urmat astăzi de o 
plimbare pietonală și cu transportul în 
comun (contra cost) pentru a explora 
frumusețea Madridului. Vedem astfel 
Palatul Regal, unul din cele mai mari palate 
regale cu interioare remarcabile, Catedrala 
Almudena, închinată protectoarei spirituale 
a orașului, Calle Mayor,  principala stradă 
din timpul domniei habsburgice, Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, kilometrul zero al 
Madridului și admirăm simbolul orașului: 
statuia ursului care mănâncă din copac. Ne 
bucurăm apoi de timp liber în Madrid sau... 

 l Opțional (15 €), excursie la El Escorial, 
un complex arhitectonic somptuos cu triplă 
funcție: palat, mănăstire și mausoleum. 
Ansamblul adăpostește Biserica Sfântului 
Laurențiu, Biblioteca, Sala Bătăliilor, 
Apartamentele regale surprinzător de 
austere, Grădini, Relicvariile, Panteonul 
Regal aflat sub capelă, ce găzduiește 
mormintele majorității regilor spanioli, 
Galerii de Arta cu lucrări aparținând 
școlilor spaniole, italiene, lombarde, 
realizate între secolele XV-XVII. 
La finalul zilei, revenim la hotelul din zona 
Madrid pentru cazare. 

zIUA 3. MADRID - TOLEDO - CORDOBA 
(CCA. 375 kM) 
Servim micul dejun, urmat de bijuteria 
unei lumi antice: Toledo. Vechea 
capitală a Spaniei ne redă un oraș 
mândru de zidurile medievale și câteva 
dintre porțile de odinioară, de Podul 
San Martin, Biserica Regilor și cartierul 
evreiesc din secolul al XII-lea. Vizităm 
vechea Primărie, Palatul Arhiepiscopal 
și Catedrala San Ildefonso, din secolul 
XIII. Ajungem în Piața arabă Zocodover, 
aflată în apropierea Castelului Alcazar - 
odinioară fortăreață, astăzi Biblioteca.
Timpul liber la Catedrala sau la shopping. 
Urmează Cordoba - „Perla Andaluziei”, 

unde vizităm Mezquita, singura 
moschee rămasă din perioada medievală, 
transformată în catedrala care găzduiește 
Biserica Sfintei Fecioare. Admirăm 
Podul Roman, primul construit peste 
râul Guadalquivir, în secolul I și vechea 
fortăreață Alcazar, reședința regilor 
catolici Isabela I și Ferdinand al II-lea. 
Pășim și pe străduțele vechiului cartier 
evreiesc Juderia, îndreptându-ne spre 
Plaza del Porto, unde Cervantes a scris o 
parte din „don Quijote de la Mancha”. 
Urmează timp liber și drumul spre cazarea 
de la Cordoba.

zIUA 4. SEVILLA - GIBRALTAR - 
ALGECIRAS (CCA. 345 kM) 
Mic dejun și vizite în Sevilla, al patrulea 
oraș ca mărime al Spaniei. Începem cu 
Catedrala din secolul al XV-lea, a treia 
din lume ca mărime și continuăm cu 
Turnul Minareta Giralda. Străbatem fostul 
cartier evreiesc Bario Santa Cruz spre Real 
Alcázar, dezvoltat pe o veche fortificație 
maură, apoi pornim spre Algeciras, de 
unde...

 l Opțional (20 €), excursie la Gibraltar, 
cu momente hazlii și vizita la Upper 
Rock, unde vom urca (contra cost) cu 
microbuzele locale și vom întâlni colonia de 
macaci. Iar dacă ești pasionat de shopping, 
aici este Raiul tău! Un adevărat paradis al 
prețurilor tax-free. Revenim la Algeciras 
pentru cazare.

zIUA 5. ALGECIRAS - COSTA DEL SOL - 
GRANADA - MURCIA (520 kM) 
după micul dejun, străbatem Costa del Sol 
spre Torremolinos. Ajungem în Malaga, de 
unde părăsim zona coastei spre nord, spre 
orașul Granada unde se află impresionantul 
complex Alhambra, unul dintre cele mai 
importante monumente de arhitectură 
islamică.

 l Opțional (15 €/ persoană, fără Palatul 
Nazrid, se încasează din agenție, la 
înscriere), vizitarea complexului Alhambra, 
unde admirăm vechea fortăreață militară, 
Alcazaba, palatul de vara Generalife, Palatul 
renascentist al lui Carol al V-lea și gradina 
paradisiacă dintre acestea. 
Revenind în Granada, parcurgem pietonal 
centrul orașului spre Catedrală și Capela 
Regală, locul de înmormântare a regilor 
catolici, apoi părăsim Andaluzia, pornind 
spre cazarea din Murcia. 

zIUA 6. MURCIA - VALENCIA - 
BARCELONA - COSTA BRAVA 
(CCA. 590 kM) 
după micul dejun, pornim spre Valencia, 
unde vizităm Turnurile Serranos din secolul 
al XIV-lea, Palau de la Generalitat, Plaza 
de la Virgen (Piața Fecioarei), dominată 
de biserica Nuestra Seniora de los 
desamparados (secolul al XVII-lea) și de 
Catedrala construită în secolul XIII, unde 
se spune că este păstrat Sfântul Graal. 
Traseul zilei noastre continuă cu Plaza de 
la Reina (kilometrul 0 al orașului), spre 
Palatul Marchizului Dos Aguas, construit în 
secolul al XV-lea, care găzduiește Muzeul 
de Ceramică. Autocarul ne așteaptă apoi 
pentru deplasarea în Orașul Științelor 
și al Artelor din Valencia. Pornim apoi 
spre Barcelona, unde ne așteaptă un tur 
panoramic al orașului, în care admirăm 
Sagrada Familia, Parcul Güell, uimitor 
datorită formelor și a culorilor îndrăznețe, 
Casa Batllo, Casa Mila, Piața Catalunya, 
Piața Spania cu Palatul Național și Parcul 
Montjuic cu Grădina Botanică. Ne îndreptăm 
apoi spre cazarea de pe Costa Brava. 

zIUA 7. COSTA BRAVA - BARCELONA 
(CCA. 150 kM) 
după micul dejun, profităm de timp liber 
pe Costa Brava sau pornim în descoperirea 
Barcelonei cu transportul în comun (contra 
cost), însoțiți de ghid. deplasarea se face 
cu tren direct: Costa Brava -Barcelona 
(aprox. 6 €/sens), a cărui stație finală 
este chiar în Piaţa Catalunya. de aici, 
ne îndreptăm spre pitorescul bulevard 
Las Ramblas, cu numeroase magazine și 
cafenele. descoperim Barri Gotic, centrul 
vechi al orașului, unde admirăm ruine 
ale zidului de apărare și ale Templului lui 
Augustus, Catedrala Gotică La Seu și 
Biserica ale cărei turnuri cu ceas depășesc 
50 metri înălțime. Seara ne întoarcem la 
același hotel de pe Costa Brava.

zIUA 8. COSTA BRAVA -BUCUREȘTI
Eliberăm camerele după micul dejun și 
ne lăsăm bagajele în camera de bagaje de 
la recepție. Urmează timp liber pentru 
plajă și relaxare pe Costa Brava. Seara ne 
îmbarcăm în microbuzul sau autocarul  
destinat transferului către aeroport, pentru 
zborul spre România.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
7 mic dejun incluse

7
mese

Zbor București-Madris și  
Barcelona-București

transport
Shopping în Gibraltar, 

pentru turistii care au mai 
vizitat The Rock

bonus time
Spania și Marea Britanie 

(Gibraltar)

țări vizitate

2

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

12.06, 16.09 455 € 482 € 508 € 535 € 185 € 505 € 515 €

23.08 472 € 499 € 527 € 555 € 185 € 525 € 535 €
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spania, Portugalia și Țara bascilor 

Oviedo

Mérida

Aranjuez

Murcia

Valencia

PortAventura

Pamplona

Toledo

Cordoba

BilbaoLeon

Burgos

Santiago 
de Compostela

Zaragoza

Barcelona

Montserrat 

Palma de Mallorca

Sevilla

Madrid

SPANIA

Algeciras   
Gibraltar

Marbella

Malaga

Granada

Bordeaux

Toulouse Avignon

Limoges
Clermont-Ferrand

Lyon
Annecy

Calais

Châlons-en-Champagne Metz

Lille

Rennes

Nantes

Besançon
Dijon

Poitiers

Reims

Amiens

Paris

Orléans

Rouen
Caen

Ajaccio

Biarritz

Lourdes

Montpellier

Marseille

FRANTA

Faro

Braga

Viseu

Castelo Branco

PORTUGALIA

Lisabona

Évora

Fatima
Tomar

Alcobaça

Cabo 
da Roca 

Coimbra

Viana do Castelo

Porto

Aveiro

Santarém

MONACO

ANDORRA

El Escorial

de la 

699 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• zbor București-Barcelona 
și Madrid-București, bagaj de 
mână 10 kg inclus
• Transport autocar climatizat, 
excepție zilele a 8-a și a 13-a, 
contra cost, cu transport public
• 13 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din seara zilei 
2-a pana în dimineata zilei 
a 14-a din program, în rest 
asistenta turistica. 

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 30 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149€

• Vizită la Lourdes, Santiago de 
Compostella și Fatima
• Vizită în Țara Bascilor, la 
Biaritz și Bilbao
• Vizită la Capela Oaselor din 
Evora

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TARA BASCILOR 
Muzeul Guggenheim din Bilbao 
Muzeul Guggenheim, o fuziune de 
forme complexe si învolburate, cu 
peste o sută de expoziții și mai mult 
de zece milioane de vizitatori, nu 
numai că a schimbat modul în care 
arhitecții și oamenii se gândesc la 
muzee, dar a și impulsionat economia 
Bilbao cu succesul uluitor. Fenomenul 
transformării unui oraș în urma 
construirii unei cladiri cu arhitectura 
nonconformista, este acum denumit 
„Efectul Bilbao”.

VINUL DE PORTO 
Coctail din must si vodca 
Vinul de Porto este produs prin 
adăugarea de „brandy” la vinul 
(de obicei) roșu. Aceasta crește 
conținutul de alcool (la cca. 20%), 
dar, de asemenea, păstrează mai 
multe zaharuri naturale din struguri, 
prin oprirea procesului de fermentare. 
În cele din urmă, taria din Vinul de 
Porto aduce căldură corpului tău, 
acesta fiind adesea folosit ca vin de 
impartasanie, pentru dulceața sa. 

MEzQUITA-CATEDRAL 
Parcurge „coridorul de oglinzi” 
Mezquita-Catedral sau „bijuteria 
Cordobei” este una din cele mai mari 
catedrale din lume și singura moschee 
rămasă din perioada dominației 
maure, care impresionează prin 
numeroasele coloane (cca.850) din 
onix, porfir și marmură. Coloane ce 
formează un motiv repetitiv de alei, 
care se intersectează asemenea unui 
coridor de oglinzi, în mijlocul cărora 
se află Biserica Sfintei Fecioare din 
secolul al XVI-lea. 

FATIMA 
„Ziua în care soarele dansa” 
Istoria aparitiilor dateaza din secolul 
al IV-lea, dar fenomenul a luat o 
amploare desoebita dupa secolul al 
XIX-lea. In fiecare an la 13 mai, in 
calendarul catolic sunt mentionate 
Aparitiile Fecioarei de la Fatima din 
anul 1917, cand trei copii pastori 
au primit o serie de viziuni. Ultima 
aparitie, a fost urmarită de zeci de 
mii de credinciosi, fiind cunoscută în 
lumea catolică ca „Ziua în care soarele 
dansa”.

top atracȚii: Barcelona - Andorra - Lourdes - Biaritz - Bilbao - Burgos - Leon - Santiago de Compostella 
- Porto - Coimbra - Fatima - Alcobaca - Batalha - Tomar - Lisabona - Sintra - Cabo da Roca - Evora - Sevilla - 
Gibraltar - Granada - Costa del Sol - Cordoba - Toledo - El Escorial - Vale de los Caidos - Segovia - Madrid 

14 zile

Turnul Belem, Lisabona, Portugalia

Toreador, Spania
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zIUA 1. BUCUREȘTI - BARCELONA - 
COSTA BRAVA
La ora 05:00 dimineața, reprezentantul 
agenției te așteaptă în aeroportul Henri 
Coandă din București pentru zborul spre 
Barcelona. Urmează transferul la hotelul 
de pe Costa Brava, unde ne lăsăm bagajele 
în camera de bagaje de la recepție, până 
după amiază, când ne vom prelua camerele. 
Urmează o zi pentru plajă și relaxare în 
frumoasa stațiune de pe Costa Brava. 

zIUA 2. BARCELONA - COSTA BRAVA 
după micul dejun, avem timp liber pentru 
plajă și relaxare pe Costa Brava. după 
amiază ne întâlnim cu ghidul și grupul 
sosiți cu autocarul din România și pornim 
spre Barcelona, “orașul bucuriei” pe care 
îl explorăm într-un tur cu autocarul. 
descoperim astfel remarcabila moștenire 
lăsată de Antoni Gaudi, astăzi patrimoniu 
UNESCO:  Sagrada Familia, catedrala 
gotică “îmbrăcată” într-un complex de 
coloane elicoidale, bolți și pereți laterali ce 
copleșesc mintea și întrec orice imaginație, 
Parcul Güell, celebru pentru formele și 
culorile îndrăznețe, Casa Batllo, Casa Mila. 
Urmează Piața Catalunya, Piața Spania 
cu Palatul Național și Parcul Montjuic 
cu Grădina Botanică. descoperim apoi 
centrul istoric: Barri Gotic, un labirint de 
străduțe înguste, iar majoritatea clădirilor 
datează din timpuri medievale. Admirăm 
ruinele zidului de apărare și ale Templului 
lui Augustus, apoi Catedrala Gotică La Seu 
cu celebra grădină, a cărei piatră de temelie 
a fost pusă încă din secolul XIII și care 
găzduiește Fântâna Gâștelor (Font de les 
Oques). Ne vom petrece noaptea de cazare 
la același hotel de pe Costa Brava. 

zIUA 3. COSTA BRAVA - ANDORRA - 
LOURDES (CCA. 455 kM)
după micul dejun, traversăm Munții 
Pirinei, unde se află și Principatul Andorra 
- paradis tax free. Pornim spre Lourdes, 

unul din cele 3 locuri ale miraculoaselor 
apariții ale Fecioarei, unde vom admira 
Esplanada Rozariului, statuia încoronată a 
Maicii domnului și Catedrala Rozariului. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece aici, 
în Lourdes. 

zIUA 4. LOURDES - BIARITz - BILBAO - 
BURGOS (CCA. 435 kM)
Mic dejun. Ajungem astăzi în Tara Bascilor 
și vizitam Biaritz, exclusivista stațiune de pe 
coasta franceză a Atlanticului. Așteaptă-te 
la imaginea elegantei clădiri în stil art-
deco a Cazinoului, construită în 1901 pe 
Plaja Mare. Continuăm spre Bilbao, unde 
admirăm din autocar inedita arhitectură a 
Muzeului Guggenheim, apoi facem apoi o 
plimbare pe eleganta esplanadă Paseo del 
Arenal către Plaza Nueva. Încheiem ziua în 
Burgos, unde ne vom și caza, nu înainte însă 
de a admira Catedrala gotică, unde își duce 
somnul de veci eroul național El Cid.

zIUA 5. BURGOS - LEON - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (CCA. 505 kM)
Mic dejun și mult entuziasm. Pornim spre 
Leon pentru un tur de oraș în centrul 
istoric: Plaza Mayor, Plaza Real, Casa 
Botines, operă a lui Gaudi. Seara ne 
prinde în “orașul pelerinilor”, Santiago de 
Compostella, al 3-lea mare centru spiritual 
al creștinismului. Vizităm Catedrala din 
secolul XI - monument UNESCO, ce 
adăpostește mormântul Sf. Apostol Iacob. 
Pășim pe străduțele pietruite ale centrului 
său istoric, admirând Palatul Episcopal și 
Universitatea și ne cazăm în Santiago de 
Compostella.

zIUA 6. SANTIAGO - PORTO - COIMBRA 
(CCA. 335 kM)
Traversam din Spania spre Porto, după 
micul dejun. Ajungem astfel în al doilea 
mare oraș al Portugaliei, care ne încântă cu 
piața Ribeira din centrul istoric, monument 
UNESCO, cu Catedrala din secolul XII, 
Biserica Sao Francisco și Podul d. Luis, 
emblema orașului. după amiază pornim 
spre Coimbra, fosta capitală a Portugaliei.

Universitatea din secolul XIII, Catedrala 
din secolul XII, cea mai veche catedrală 
a Portugaliei, și cartierul Baixa, cu a sa 
atmosferă tipic portugheză. Noaptea de 
cazare ne-o vom petrece într-un hotel din 
zona Coimbra.

zIUA 7. COIMBRA - FATIMA - BATALHA - 
ALCOBAÇA - TOMAR - LISABONA 
(CCA. 215 + 150 kM)
după micul dejun, plecăm spre Fatima, 
unul din cele mai importante locuri de 
pelerinaj din lume, devenit celebru după 
ce trei copii cu vârste între 7 și 11 ani aflați 
cu oile la păscut, au avut o serie de viziuni 
în 1917. Vizităm Sanctuarul Fecioarei de 
la Fatima, Bazilica da Nossa Senhora de 
Rosario și Capela Aparițiilor, după care ne 
bucurăm de timp liber sau... 

 l Opțional (25 €), excursie la cele 
trei perle UNESCO: Alcobaça, Batalha 
și Tomar. Începem cu vizita Mănăstirii 
Alcobaça, ce conservă cele mai vechi 
construcții gotice și neo-gotice din 
Portugalia și Panteonul Regal din secolul 
XVIII, urmată de Mănăstirea Batalha din 
secolul XIV, cu numeroase turnulețe, 
spirale, portaluri, stucături specifice 
goticului târziu. Continuăm cu cel mai 
important obiectiv al zilei: Tomar, cunoscut 
pentru Castelul și Mănăstirea “Convento 
de Christo”- fosta reședință a Cavalerilor 
Templieri. Revenim la Fatima, de unde îi 
preluăm pe cei care au optat pentru timp 
liber și...
… ne îndreptăm spre cazarea din zona 
Lisabona.

zIUA 8. LISABONA - SINTRA - CABO DA 
ROCA 
Micul dejun este urmat de explorarea 
Lisabonei, folosind transportul în comun 
(contra cost). Așteaptă-te la clădiri 
impresionate, cu edificii în stil art-
nouveau, piețe pavate cu mozaicuri, 
străduțe împânzite de cafenele și magazine 
și monumente precum Mănăstirea 
Jeronymus, cu mormântul lui Vasco da 
Gama și Turnul Belem din secolul al XVI-lea. 
Admirăm apoi Piața Comerțului, încadrată 
de frumoase arcade și dominată de statuia 
ecvestră a regelui Jose I și cartierul 
Baixa, cu rețeaua de străzi a secolului 
XVIII. după amiază, ne bucurăm de timp 
liber în Lisabona, când îți recomandăm 
Oceanarium, unul dintre cele mai mari din 
lume, sau...

 l Opțional (20 €), excursie la Sintra 
și Cabo da Roca. În timp ce Sintra ne 
așteaptă cu palatele și castelele sale 
construite începând cu secolul al VIII-lea: 
Castelo dos Mouros (Castelul Maurilor), 
Palacio de Sintra și Palatul Pena, Cabo 
da Roca - cel mai vestic punct al Europei, 

 proGramziua

13

cazări
13 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
13 mic dejun inclus

13
mese

Zbor București-Barcelona 
și Madrid-București

transport
Timp liber pentru 

shopping în Andorra

bonus time
Spania, Portugalia, 

Andorra, Franța, UK 
(Gibraltar)

țări vizitate

5

Alhambra, Spania
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cunoscut drept „locul unde se termină 
pământul și începe marea”, îți oferă contra 
cost o diplomă care să-ți ateste vizita aici. 
Cazare la hotelul din zona Lisabona. 

zIUA 9. LISABONA - EVORA - SEVILLA - 
ALGECIRAS (CCA. 595 kM) 
Micul dejun este gata. Pornim spre orășelul 
medieval Evora, un adevărat muzeu în 
aer liber, unde admirăm Templul Dianei, 
cel mai înalt punct din oraș, construit în 
secolul I. Urmează Catedrala da Sé din 
secolul XII, care păstrează o sculptura a 
Maicii domnului însărcinată. Ne îndreptăm 
spre Termele romane din secolul al II-
lea, descoperite sub clădirea Primăriei 
și apeductul, cel mai mare proiect de 
inginerie din Peninsula Iberică pe sub 
arcadele căruia au fost construite case și 
magazine. Încheiem turul la Capela oaselor, 
construită din necesitate în secolul XVI, 
când cimitirele erau supraaglomerate. 
Așteaptă-te să vezi, în capela parte a 
Bisericii San Francisco, decorațiuni 
ingenioase, „croite” din cca 5.000 de oase 
și “turnate” în pereți, de la tavan până la 
podea. Părăsim apoi Portugalia, cu dor de 
Sevilla - capitala Andaluziei unde vizităm 
Catedrala din secolul XV, cea mai mare 
construcție gotica și a treia biserica din 
lume ca mărime. Admiram apoi Minareta 
Giralda și străbatem fostul cartier evreiesc 
Bario Santa Cruz spre Real Alcázar, 
construit în secolul al XIV-lea și dezvoltat 
pe o veche fortificație maură din secolul al 
X-lea. Seara, cazare în zona Algeciras. 

zIUA 10. ALGECIRAS - GIBRALTAR - 
COSTA DEL SOL - GRANADA 
(CCA. 275 kM) 
Mic dejun și timp liber la hotel, sau

 l Opțional (20 €) excursie la Gibraltar, 
colonia britanică, ce domină strâmtoarea. 
Urcăm contra cost la Upper Rock, cu 
microbuze locale. Și... pregătește-te de 
momente hazlii... cu macaci. Iar dacă ești 
fan shopping, află că Gibraltarul este un 
adevărat paradis al prețurilor tax-free. Ne 
răsfățăm aici, apoi revenim la hotelul din 
Algeciras pentru a ne lua bagajele. 
Pornim cu toții spre Costa del Sol, una 
din cele mai populare destinații din lume, 
admirând Torremolinos și Marbella. Ne 
continuăm drumul spre Granada pentru a 
parcurge pietonal traseul spre Catedrala 

și Capela Regală din secolul XVI, locul de 
înmormântare a regilor catolici. 

 l Opțional (15 €, fără Palatul Nazrid, se 
încasează din agenție, la înscriere) vizitarea 
complexului Alhambra, unde admiram 
vechea fortăreață militară Alcazaba, palatul 
de vară Generalife, Palatul renascentist al 
lui Carol al V-lea și gradina paradisiacă, la 
care biletul de intrare este inclus. Cazare la 
Granada. 

zIUA 11. GRANADA - CORDOBA - 
TOLEDO - MADRID (CCA. 545 kM)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Cordoba - “Perla Andaluziei”. Începem 
vizitele cu Mezquita-Catedral, una din 
cele mai mari din lume și singura rămasă 
din timpul dominației maure, în a cărei 
curte se afla Biserica Sf. Fecioare, în stil 
renascentist-baroc. În apropiere, admirăm 
Podul Roman din secolul I, Alcazar, 
reședința “regilor catolici” Isabela și 
Ferdinand în timpul campaniei împotriva 
maurilor, apoi străbatem străduțele 
întortocheate din vechiul cartier evreiesc 
Juderia până la Plaza del Porto, unde 
Cervantes a scris o parte din faimoasa 
carte “don Quijote de la Mancha”. 
Continuăm spre Toledo, vechea capitala a 
Spaniei, un adevărat muzeu în aer liber, ce 
păstrează influențele culturilor creștină, 
evreiască și maură. Un oraș fascinant care 
conservă zidurile medievale, Podul San 
Martin, Biserica Regilor, cartierul evreiesc 
din sec XII, vechea Primărie, Palatul 
Arhiepiscopal, Catedrala San Ildefonso, care 
impresionează prin arhitectura sa gotică și 
prin altarele sale baroce și Piața Zocodover, 
vechea piață arabă, din apropierea 
Castelului Alcazar. Noaptea de cazare ne-o 
petrecem în zona Madrid. 

zIUA 12. MADRID - EL ESCORIAL - VALE 
DE LOS CAIDOS - SEGOVIA
după micul dejun, pornim spre Madrid 
pentru un tur de oraș cu autocarul. 
Admirăm Stadionul Santiago Bernabéu, al 

echipei de fotbal Real Madrid, Piața Colon 
cu monumentul dedicat lui Christofor 
Columb, Piața și Fântâna Cibele, ce poartă 
numele zeiței romane a naturii și fertilității. 
Continuam spre Gran Via, cel mai frumos 
bulevard al Madridului și Piața Spania cu 
monumentul lui Miguel de Cervantes. Timp 
liber în Madrid, sau...

 l Opțional (39 €) excursie la El Escorial 
- Valle de los Caídos și Segovia. El Escorial, 
un complex arhitectonic somptuos, care 
a avut triplă funcție: palat, mănăstire 
și mausoleum, a fost construit de Filip 
al II-lea, unul din cei mai puternici și 
influenți regi ai Spaniei. El adăpostește 
Biserica Sf. Laurențiu, Biblioteca, Sala 
Bătăliilor, Apartamentele regale, Grădini, 
Relicvariile, Panteonul Regal aflat sub 
capela și Galerii de Arta cu lucrări ce 
aparțin școlilor spaniole, italiene, lombarde 
din secolele XV-XVII. La doar câțiva 
kilometri se află gigantica cruce de 150 
metri înălțime a mausoleului din Vale 
de los Caidos, comandat de dictatorul 
Franco, pentru a adăposti eroii războiului 
civil, indiferent de ce parte au luptat. 
Excursia opțională se încheie la amiază, în 
Segovia, oraș al cărui centru este înscris 
în Patrimoniul UNESCO cu trei atracții 
majore: apeductul roman, încă funcțional, 
Alcazarul, palatal regal menționat încă 
din secolul XII și Catedrala, o adevărată 
capodoperă, ultima construită în stil gotic 
în Spania.
Revenim în zona Madrid pentru cazare. 

zIUA 13. MADRID - MUzEUL PRADO
Astăzi, după micul dejun, avem o zi întreagă 
pentru a explora Madridul pietonal sau cu 
transportul public (contra cost). Primul 
pe listă este Palatul Regal, cu interioarele 
lui remarcabile, urmat de Catedrala 
Almudera închinată protectoarei spirituale 
a orașului. Ne plimbăm apoi pe Calle 
Mayor până în Plaza Mayor și Puerta del 
Sol - kilometrul zero al orașului, unde ne 
luăm un binemeritat moment de răgaz, 
alături de ursul mâncând din copac - 
simbolul Madridului. Celor care doresc, le 
recomandăm o vizită la faimosul Muzeu 
Prado, urmând să ne întâlnim cu toții 
pentru odihna la același hotel din zona 
Madrid.

zIUA 14. MADRID - BUCUREȘTI
Eliberăm camerele după micul dejun. 
Ne lăsăm bagajele la recepție și profităm 
de ultimele ore în Madrid pentru vizite 
individuale sau o sesiune de shopping, 
până seara când suntem transferați către 
aeroport, pentru zborul spre România.

Biaritz, Franta 

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

17.06 718 € 761 € 803 € 845 € 325 € 809 € 819 €

02.09 699 € 743 € 784 € 825 € 325 € 789 € 799 €



‹‹60››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹61››

05 lucruri
PE CARE PROBABIL CĂ NU LE ȘTIAI 
   DESPRE GERMANIA ȘI CEHIA

Inspiră! Așteaptă verdele semaforului și du-te! Cea mai 
îngustă stradă din Praga este atât de mică, încât au fost 
instalate „lumini de trafic”, pentru a împiedica blocajul 
pietonilor veniți de la capetele opuse. Se numește Vinárna 
Čertovka, are 49 centimetri lățime și taie două case într-
unul dintre cele mai vechi cartiere ale orașului, Mala Strana. 
dacă ești claustrofob, o poți evita. dacă nu, traverseaz-o!

Ossuarul Sedlec, sau Biserica oaselor, este una 
dintre cele mai neobișnuite capele din lume. Mică 
și deloc spectaculoasă la exterior, Ossuarul Sedlec 
îți dă impresia unei biserici medievale clasice. Însă, 
pe măsură ce intri, descoperi un decor artistic, 
creat din peste 40.000 de schelete umane. Ea 
se află în Sedlec, în suburbiile din Kutna Hora, din 
Republica Cehă. 

Královský Pivovar Krušovice (Berăria Roială 
din Krušovice) este una dintre cele mai 
vechi și, în același timp, una dintre cele mai 
performante fabrici de bere din Republica 
Cehă. Ea datează din secolul al XVI-lea și 
se află la 50 km de Praga, pe ruta Praga - 
Karlovy Vary. Clădirile istorice ale fabricii 
sunt în permanență renovate. În prezent, 
în una dintre secțiune fabricii se produce 
faimoasa bere din Krušovice, iar cealaltă 
este deschisă publicului, putând fi vizitată în 
grupuri. Biletul este patru euro de persoană 
și cele mai multe excursii se termină cu 
degustare de bere în sala de ședințe, camera 
folosită anterior ca depozit de malț.

Ce îți vine în minte atunci când te gândești 
la bucătăria germană? La Sauerkraut, 
Bratwurst și la bere, la multă bere! Iar dacă 
ai norocul să ajungi și în preajma vreunui 
festival, așteaptă-te la cel mai tradițional 
preparat: coaste de porc în Sauerkraut. 
Trebuie să-l încerci. Este unul dintre 
preparatele populare germane, datorită 
celebrei Sauerkraut, varza tăiată fâșii și 
lăsată multă vreme la fermentat, pentru a 
căpăta o aromă distinctă de acru. Gătite 
împreună, obții un preparat german unic 
menit să încânte papilele gustative oricărui 
turist. 

Se spune că dresda, sau „Florenţa de pe 
Elba“, a fost distrus de englezi la finele celui 
de-Al doilea Război Mondial, din răzbunare. 
În 1940, în timpul războiului, avioanele 
germane au distrus o mare parte din orașul 
Coventry, din centrul Angliei, provocând 
o suferință majoră Angliei, Coventry fiind 
considerat unul dintre cele mai frumoase 
din lume, asemenea orașului dresda. Astfel, 
în replică, în februarie 1945, după finalizarea 
războiului, când Germania era deja înfrântă, 
aviația engleză a ras dresda de pe fața 
pământului, pagubele fiind enorme. Orașul 
și-a revenit din această tragedie, multe 
clădiri istorice precum Frauenkirche și zona 
din jurul pieței Neumarkt fiind reconstruite.

VINáRNA 

dELICATESE GERMANE

ČERTOVkA

SAUERkRAUT

LUMEA IUBITORILOR dE BERE

kRUšOVICE

UN ORAȘ RENăSCUT dIN CENUȘă

FLORENţA 
DE PE ELBA

PESTE 40.000 dE SCHELETE UMANE

OSSUARUL SEDLEC
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Portugalia, spania de nord și Țara bascilor 

Oviedo

Mérida

Aranjuez

Murcia

Valencia

PortAventura

Pamplona

Toledo

Cordoba

BilbaoLeon

Burgos

Santiago 
de Compostela

Zaragoza

Barcelona

Montserrat 

Palma de Mallorca

Sevilla

Madrid

SPANIA

Algeciras   
Gibraltar

Marbella

Malaga

Granada

Bordeaux

Toulouse Avignon

Limoges
Clermont-Ferrand

Lyon
Annecy

Calais

Châlons-en-Champagne Metz

Lille

Rennes

Nantes

Besançon
Dijon

Poitiers

Reims

Amiens

Paris

Orléans

Rouen
Caen

Ajaccio

Biarritz

Lourdes

Montpellier

Marseille

FRANTA

Faro

Braga

Viseu

Castelo Branco

PORTUGALIA

Lisabona

Évora

Fatima
Tomar

Alcobaça

Cabo 
da Roca 

Coimbra

Viana do Castelo

Porto

Aveiro

Santarém

ANDORRA

El Escorial

• Excursie opțională Alcobaca - 
Batalha - Tomar
• Excursie opțională Sintra - 
Cabo da Roca
• Vizită la Catedrala Gotică La 
Seu

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

UNIVERSITATEA COIMBRA
Șapte secole de istorie portugheză 
Una dintre cele mai vechi din Europa, 
universitatea este o dovadă vie a ceea 
ce Portugalia are mai bun de oferit în 
domeniul științei, artei, tehnicii și culturii. 
Partea foarte interesanta a uniformei 
studentilor sai este pelerina pe care 
acestia o poarta cu mandrie si care au 
pe interior insigne ce au semnificatia a 
diferite apartenențe, premii și realizări. 
Aceste pelerine urmeaza a fi sfasiate de 
prieteni si familie, când tinerii studenti 
termina studiile universitare. 

CATEDRALA BURGOS 
În vizită la mormântul lui El Cid
Catedrala Burgos este unul dintre 
cele mai bune exemple de arhitectură 
gotică din Europa. Memoria Sfântului 
Ferdinand este legată de construirea 
acestui monument simbolic al 
monarhiei spaniole, iar una dintre 
atracții este mormântul lui Rodrigo 
díaz de Vivar, cunoscut sub numele 
de „El Cid” și al soției sale, doña 
Jimena. Tot aici, sub altarul principal, 
se odihnesc mai mulți membri ai casei 
regale timpurii din Castilia. 

BIARITz 
În atmosfera Belle Époque
Cunoscută pentru plaje, apa 
terapeutică, scena de surf și 
gastronomie, Biarritz oferă o 
atmosferă unică încă din secolul al 
XIX-lea, când Napoléon al III-lea 
și soția sa spaniolă, Eugénie și-au 
petrecut câteva zile aici. Cu șase 
kilometri de plaje și valuri perfecte 
de surf, stațiunea este considerată o 
perlă franceză a distracțiilor de vară. 
dacă ești gurmand, savurează tocana 
Axoa alături de vinul roșu Irouléguy. 

ANDORRA
Cea mai „sus” capitală a Europei
O țară mică dar interesantă, Andorra 
are unele dintre cele mai uimitoare 
istorii și culturi din Europa. Este 
singura țară din lume cu limba 
catalană ca limbă oficială, însumează 
40 km dintr-o parte în cealaltă și are 
cea mai „înaltă” capitală a Europei, 
Andorra la Vella, aflată la o altitudine 
de 1.023 metri. Nu are o bancă 
națională, nu a avut vreodată monedă 
proprie, dar are a opta cea mai mare 
speranță de viață în lume (82.9 ani).

top atracȚii: Barcelona - Andorra - Lourdes - Biaritz - Bilbao - Burgos - Leon - Santiago de Compostella - 
Porto - Coimbra - Fatima - Alcobaca - Batalha - Tomar - Lisabona - Sintra - Cabo da Roca 

de la 

472 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• zbor București-Barcelona și 
Lisabona-București, bagaj de 
mână 10 kg inclus
• Transport cu autocar 
climatizat, excepție ziua a 8-a, 
contra cost, cu transport public
• 8 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din seara zilei 
2-a pana în dimineata zilei 
a 9-a din program, în rest 
asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 30 €/sens, bagaj de 
cală 20 kg 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149 €

09 zile

Castelul Cavalerilor Templieri, Tomar, Portugalia

Mănăstirea Montserrat, Spania
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zIUA 1. BUCUREȘTI - BARCELONA - 
COSTA BRAVA
La ora 05:00 dimineața, reprezentantul 
agenției te așteaptă în aeroportul Henri 
Coandă din București pentru îmbarcarea în 
avionul spre Barcelona. Urmează transferul 
de pe aeroport la hotelul de pe Costa Brava, 
unde ne lăsăm bagajele în camera de bagaje 
de lângă recepție și ne relaxăm până după 
amiază, când ne vom putea prelua camerele. 
Urmează o zi pentru plajă în Costa Brava.

zIUA 2. BARCELONA - COSTA BRAVA 
după micul dejun, avem timp liber pentru 
plajă și relaxare pe Costa Brava. după 
amiază ne întâlnim cu ghidul și grupul 
sosiți cu autocarul din România și pornim 
spre Barcelona, “orașul bucuriei” pe care 
îl explorăm într-un tur cu autocarul. 
descoperim astfel remarcabila moștenire 
lăsată de Antoni Gaudi, astăzi patrimoniu 
UNESCO:  Sagrada Familia, catedrala 
gotică “îmbrăcată” arhitectural într-un 
complex de coloane elicoidale, bolți și 
pereți laterali ce copleșesc mintea și 
întrec orice imaginație. Urmează Parcul 
Güell, celebru pentru formele și culorile 
îndrăznețe reieșite parcă dintr-un basm, 
Casa Batllo, Casa Mila, Piața Catalunya, 
Piața Spania cu Palatul Național și Parcul 
Montjuic cu Grădina Botanică. descoperim 
apoi centrul istoric al orașului: Barri 
Gotic, cu faimoasele ruine ale zidului de 
apărare și ale Templului lui Augustus, 
centrul Forumului Roman încă de pe 
vremea când aceștia stăpâneau Barcelona, 
apoi Catedrala Gotică La Seu cu celebra 
grădină, a cărei piatră de temelie a fost 
pusă încă din secolul XIII. Ne vom petrece 
noaptea de cazare în același hotel de pe 
Costa Brava. 

zIUA 3. COSTA BRAVA - ANDORRA - 
LOURDES (CCA. 455 kM)
după micul dejun, traversăm Munții 
Pirinei, care formează granița naturală 
dintre Spania și Franța. Aici se află 
Principatul Andorra - paradis tax free, unde 
vom face un popas pentru cumpărături. 
Pornim spre Lourdes, unul din cele trei 
locuri (împreună cu Fatima și Medugorje) 
ale miraculoaselor apariții ale Fecioarei, 
unde vom admira Esplanada Rozariului, 
statuia încoronată a Maicii domnului 
și Catedrala Rozariului, un ansamblu 
arhitectonic impresionant. Noaptea de 
cazare ne-o vom petrece aici, în Lourdes. 

zIUA 4. LOURDES - BIARITz - BILBAO - 
BURGOS (CCA. 435 kM)
Mic dejun. Ajungem astăzi în Tara Bascilor 
și vizitam Biaritz. Așteaptă-te la imaginea 
plajelor nisipoase și a elegantei clădiri în stil 

art-deco a Cazinoului, construită în 1901 pe 
Plaja Mare. Continuăm spre Bilbao, unde 
admirăm din autocar inedita arhitectură a 
Muzeului Guggenheim, apoi facem apoi o 
plimbare pe eleganta esplanadă Paseo del 
Arenal către Plaza Nueva. Încheiem ziua în 
Burgos, unde ne vom și caza, nu înainte însă 
de a admira Catedrala gotică, construită timp 
de 3 secole, unde își duce somnul de veci 
eroul național El Cid.

zIUA 5. BURGOS - LEON - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (CCA. 505 kM)
Mic dejun și mult entuziasm. Pornim 
spre orașul Leon, pentru un tur de oraș în 
centrul istoric: Plaza Mayor din secolul 
XVII, Plaza Real, Catedrala secolului 
XIII și Casa Botines, operă a lui Gaudi. 
Seara ne prinde în “orașul pelerinilor”, 
Santiago de Compostella, al treilea mare 
centru spiritual al creștinismului. Vizităm 
Catedrala din secolul XI, monument 
UNESCO, ce adăpostește mormântul 
Sf. Apostol Iacob. Pășim pe străduțele 
pietruite ale centrului său istoric, admirând 
Palatul Episcopal și Universitatea și ne 
cazăm în Santiago de Compostella..

zIUA 6. SANTIAGO - PORTO - COIMBRA 
(CCA. 335 kM)
Traversam din Spania spre Porto, după 
micul dejun. Ajungem astfel în al doilea 
mare oraș al Portugaliei, care ne încântă cu 
piața Ribeira din centrul istoric, monument 
UNESCO, cu Catedrala din secolul XII, 
Biserica Sao Francisco și Podul d. Luis, 
emblema orașului. după amiază pornim 
spre Coimbra, unde vizităm Universitatea, 
una dintre cele mai vechi din Europa, 
Catedrala, cea mai veche din Portugalia 
și cartierul Baixa, cu atmosfera tipic 
portugheză. Cazare în zona Coimbra.

zIUA 7. COIMBRA - FATIMA - BATALHA - 
ALCOBAÇA - TOMAR - LISABONA 
(CCA. 215 + 150 kM)
după micul dejun, plecăm spre Fatima, 
unul din cele mai importante locuri de 
pelerinaj din lume. Vizităm Sanctuarul 
Fecioarei de la Fatima, Bazilica da Nossa 
Senhora de Rosario și Capela Aparițiilor, 
după care ne bucurăm de timp liber sau... 

 l Opțional (25 €), excursie la cele 
trei perle UNESCO: Alcobaça, Batalha 
și Tomar. Începem cu vizita Mănăstirii 
Alcobaça, ce conservă cele mai vechi 
construcții gotice și neo-gotice din 

Portugalia, a Panteonului Regal din 
secolul XVIII și a Mănăstirii Batalha din 
secolul XIV, aflata pe lista monumentelor 
UNESCO, construită în peste 100 de 
ani și considerată unul dintre cele mai 
semnificative exemple de arhitectură 
manuelină, ilustrând un stil portughez 
dezvoltat în epoca descoperirilor.
Continuăm cu cel mai important obiectiv 
al zilei: Tomar, cunoscut pentru Castelul și 
Mănăstirea “Convento de Christo”- fosta 
reședință a Cavalerilor Templieri.
Revenim la Fatima, de unde îi preluăm pe 
cei care au optat pentru timp liber și... ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Lisabona.

zIUA 8. LISABONA - SINTRA - CABO DA 
ROCA 
Micul dejun este urmat de explorarea 
Lisabonei, folosind transportul în comun 
contra cost. Așteaptă-te la frumuseți 
arhitecturale precum Mănăstirea 
Jeronymus, simbol al epocii de cuceriri 
geografice ale Portugaliei, cu mormântul 
lui Vasco da Gama și Turnul Belem din 
secolul al XVI-lea. Admirăm apoi Piața 
Comerțului, încadrată de arcade și 
dominată de statuia ecvestră a regelui 
Jose I și cartierul Baixa, cu rețeaua de 
străzi a secolului XVIII. după amiază, ne 
bucurăm de timp liber în Lisabona, când îți 
recomandăm Oceanarium, sau...

 l Opțional (20 €), excursie la Sintra 
și Cabo da Roca. În timp ce Sintra ne 
așteaptă cu palatele și castelele sale 
construite începând cu secolul al VIII-lea: 
Castelo dos Mouros (Castelul Maurilor), 
Palacio de Sintra și Palatul Pena, Cabo 
da Roca - cel mai vestic punct al Europei, 
cunoscut drept „locul unde se termină 
pământul și începe marea”, îți oferă o 
diplomă care să-ți ateste vizita aici. 
Încheiem ziua cu cazare la hotelul din zona 
Lisabona. 

zIUA 9. LISABONA - BUCUREȘTI
Eliberăm camerele după micul dejun. 
Ne lăsăm bagajele în camera de lângă 
recepție și ne bucurăm de timp liber pentru 
vizite individuale sau o ultimă sesiune de 
shopping în Lisabona. Seara ne îmbarcăm 
în microbuzul destinat transferului către 
aeroport, pentru zborul spre România.

 proGramziua

8

nopți cazare
8 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
8 mic dejun inclus

8
mese

Zbor București-Barcelona 
și Lisabona-București

transport
Timp liber pentru 

shopping în Andora, un 
paradis tax-free

bonus time
Portugalia, Spania, Franța 

și Andora

țări vizitate

4

aceSt proGram S-a realizat de 3 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

17.06 484 € 512 € 541 € 569 € 195 € 539 € 549 €

02.09 472 € 500 € 527 € 555 € 185 € 525 € 535 €



‹‹64››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹65››

Portugalia și Andaluzia 

• Vizite la Sevilla, Granada și 
Cordoba
• Excursie opțională la El 
Escorial - Vale de los Caidos, 
Segovia
• Vizită opțională la colonia de 
macaci la Gibraltar

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Lisabona - Sintra - Cabo da Roca - Evora - Sevilla - Gibraltar - Granada - Costa del Sol - Cordoba - 
Toledo - El Escorial - Vale de los Caidos - Segovia - Madrid 

de la 

463 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Lisabona și 
Madrid-București, bagaj de 
mână 10 kg inclus
• Transport autocar climatizat, 
excepție zilele a 2-a și a 7-a, 
contra cost, cu transport public
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din seara 
primei zile pana în dimineata 
zilei a 8-a din program, în rest 
asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii opționale) ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 30 €/sens, bagaj de 
cală 20 kg 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149 €

08 zile

Sevilla, Spania

Palatul Pena, Sintra, Portugalia

EVORA 
Un adevărat oraş muzeu 
Îşi are originea în perioada romană 
şi si-a atins vârsta de aur în secolul 
al XV-lea, când a devenit reşedinţa 
favorită a regilor portughezi. 
Monumentele şi arhitectura sa 
au influenţat puternic arhitectura 
portugheză a oraşelor vechi din 
Brazilia. Evora a fost reconstruită 
magistral din temelii, după cutremurul 
devastator din anul 1755, fiind astazi 
considerat un adevarat oras muzeu.

LISABONA 
Marile descoperiri geografice 
depasirea hotarelor “lumii vechi” 
este strans legata de aventurile 
navigatorilor portughezi. Primul care a 
descoperit capul sudic al Africii a fost 
Bartolomeo diaz, incercand aflarea 
unei rute maritime catre India. Vasco 
da Gama este cel care reuseste sa 
ajunga in India, iar Fernando Magellan 
devine primul european care a navigat 
in Oceanul Pacific si a condus o 
expeditie in jurul lumii.

REAL ALCÁzAR DIN 
SEVILIA 
Privește spre tavan pentru a vedea 
sculpturile și picturile palatului 
Palatul Regal, construit in Sevilia 
pentru regele creștin Peter de Castilia 
în secolul al XIV-lea și dezvoltat pe 
o veche fortificație maură, a fost 
reședința regilor spanioli timp de 700 
de ani, iar arhitectura sa și a grădinilor 
reflectă influentele celor două 
perioade majore (maură și creștină), 
oferind o îmbinare magnifică a 
stilurilor mudéjar și renascentist.

GIBRALTAR - UPPER ROCk 
O atracție de 426 metri înălțime 
La gura Mediteranei zărești o 
întindere stâncoasă, un teritoriu 
Britanic care domina stramtoarea 
dintre Europa si Africa, unul din cele 
mai puternice centre financiare ale 
lumii, unde s-au adunat o parte dintre 
milionarii ei. Gibraltarul are doar 
7 kilometri patrati si ajungi in oras 
traversand pista de avion, însă când 
se anunta vreun avion, pentru pietoni 
si masini se pune bariera. How cool 
is that!

Mérida

AranjuezToledo

Cordoba
Sevilla

Madrid

SPANIA

Algeciras   
Gibraltar

Marbella

Malaga

Granada
Faro

Castelo Branco

PORTUGALIA

Lisabona

Évora

Fatima
Tomar

Alcobaça
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da Roca 

Coimbra
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El Escorial
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zIUA 1. BUCUREȘTI - LISABONA
La 05:00 dimineața, reprezentantul 
agenției te așteaptă în aeroportul Henri 
Coandă din Otopeni, pentru zborul spre 
Lisabona. Urmează transfer la hotelul din 
zona Lisabona, unde ne lăsăm bagajele în 
camera de bagaje de la recepție până după 
prânz, când ne vom putea prelua camerele. 
Ne bucurăm apoi de timp liber pentru vizite 
individuale și shopping în Lisabona până 
seara, când ne întâlnim cu ghidul și grupul 
sosiți cu autocarul din Romania. 

zIUA 2. LISABONA - SINTRA - CABO DA 
ROCA 
Micul dejun este urmat de explorarea 
Lisabonei, folosind transportul în comun 
contra cost. Așteaptă-te la frumuseți 
arhitecturale precum Mănăstirea 
Jeronymus, cu mormântul lui Vasco da 
Gama și Turnul Belem din secolul al XVI-lea. 
Admirăm apoi Piața Comerțului, încadrată 
de frumoase arcade și dominată de statuia 
ecvestră a regelui Jose I și cartierul Baixa, 
cu rețeaua de străzi a secolului XVIII. după 
amiază, timp liber în Lisabona, când îți 
recomandăm Oceanarium, sau...

 l Opțional (20 €), excursie la Sintra 
și Cabo da Roca. În timp ce Sintra ne 
așteaptă cu palatele și castelele sale 
construite începând cu secolul al VIII-lea: 
Castelo dos Mouros (Castelul Maurilor), 
Palacio de Sintra și Palatul Pena, Cabo 
da Roca - cel mai vestic punct al Europei, 
cunoscut drept „locul unde se termină 
pământul și începe marea”, îți oferă o 
diplomă care să-ți ateste vizita aici. 
Încheiem ziua cu cazare în același hotel din 
zona Lisabona. 

zIUA 3. LISABONA - EVORA - SEVILLA - 
ALGECIRAS (CCA. 595 kM) 
Bună dimineața. Micul dejun este gata, 
iar noi pregătiți să pornim spre orășelul 
medieval Evora, unde admirăm Templul 
Dianei, cel mai înalt punct din oraș, construit 
în secolul I și Catedrala da Sé, care păstrează 
o sculptura a Maicii domnului însărcinată. 
Ne îndreptăm spre Termele romane din 
secolul al II-lea și spre apeduct, cel mai mare 
proiect de inginerie din Peninsula Iberică, ce 
atinge pana la 25 m înălțime în afara zidurilor 
orașului. Încheiem turul la Capela oaselor, 
cu atmosfera sa sumbră. Așteaptă-te să vezi 
în capela, parte a Bisericii San Francisco, 
decorațiuni ingenioase, „croite” din cca 
5.000 de oase și “turnate” în pereți, de la 
tavan până la podea. Părăsim apoi Portugalia, 
cu dor de Sevilla. Vizităm Catedrala din 
secolul XV, cea mai mare construcție gotica 
și a treia biserica din lume ca mărime. 
Admiram Minareta Giralda și străbatem 

Bario Santa Cruz spre Palatul Real, fosta 
reședință a regilor spanioli timp de 700 de 
ani. Seara, cazare în zona Algeciras. 

zIUA 4. ALGECIRAS - GIBRALTAR - 
COSTA DEL SOL - GRANADA 
(CCA. 275 kM) 
Mic dejun și timp liber de dimineață la 
hotel, sau

 l Opțional (20 €) excursie la Gibraltar. 
Urcăm contra cost la Upper Rock, cu 
microbuzele locale. Și... pregătește-te de 
momente hazlii... cu macaci. Iar dacă ești 
fan shopping, află că Gibraltarul este un 
adevărat paradis al prețurilor tax-free. Ne 
răsfățăm aici, apoi revenim la hotelul din 
Algeciras pentru a ne lua bagajele. 
Pornim cu toții spre Costa del Sol, una 
din cele mai populare destinații din lume, 
admirând Torremolinos și Marbella, cea mai 
selectă stațiune din Spania. Ne continuăm 
drumul spre Granada pentru a parcurge 
pietonal traseul spre Catedrala și Capela 
Regală, locul de înmormântare a regilor 
catolici. 

 l Opțional (15 €/ pers., fără Palatul 
Nazrid, se încasează din agenție, la 
înscriere) vizitarea complexului Alhambra, 
unde admiram vechea fortăreață militară 
Alcazaba, palatul de vară Generalife, 
Palatul renascentist al lui Carol al V-lea 
și gradina paradisiacă, la care biletul de 
intrare este inclus. Cazare la Granada. 

zIUA 5. GRANADA - CORDOBA - 
TOLEDO - MADRID (CCA. 545 kM)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Cordoba - “Perla Andaluziei”. Începem 
vizitele cu Mezquita-Catedral, “bijuteria 
Cordobei” și singura rămasă din timpul 
dominației maure, în a cărei curte se 
afla Biserica Sf. Fecioare. În apropiere, 
admirăm Podul Roman din secolul I, Alcazar, 
apoi străbatem străduțele întortocheate 
din vechiul cartier evreiesc Juderia până 
la Plaza del Porto, unde Cervantes a scris 
o parte din “don Quijote de la Mancha”. 
Continuăm spre Toledo, vechea capitala a 
Spaniei care conservă zidurile medievale, 
Podul San Martin, Biserica Regilor, 
cartierul evreiesc, vechea Primărie, Palatul 
Arhiepiscopal, Catedrala San Ildefonso și 
Piața Zocodover, vechea piață arabă, din 
apropierea Castelului Alcazar. Cazare în 
zona Madrid. 

zIUA 6. MADRID - EL ESCORIAL - VALE 
DE LOS CAIDOS - SEGOVIA
după micul dejun, pornim spre Madrid 
pentru un tur de oraș cu autocarul. 
Admirăm Stadionul Santiago Bernabéu, 
Piața Colon cu monumentul dedicat lui 
Christofor Columb, Piața și Fântâna 
Cibele. Continuam spre Gran Via, cel mai 
frumos bulevard al Madridului, și Piața 
Spania cu monumentul lui Miguel de 
Cervantes. Timp liber în Madrid, sau...

 l Opțional (39 €) excursie la El Escorial 
- Valle de los Caídos și Segovia. El Escorial 
adăpostește Biserica Sf. Laurențiu, 
Biblioteca, Sala Bătăliilor, Apartamentele 
regale, Grădini, Relicvariile, Panteonul 
Regal aflat sub capelă și Galerii de Arta cu 
lucrări ce aparțin școlilor spaniole, italiene, 
lombarde din secolele XV-XVII. La doar 
câțiva kilometri se află gigantica cruce de 
150 metri înălțime a mausoleului din Vale 
de los Caidos, comandat de dictatorul 
Franco, pentru a adăposti eroii războiului 
civil. Excursia opțională se încheie la 
amiază, în Segovia, oraș al cărui centru 
este înscris în Patrimoniul UNESCO cu 
trei atracții majore: apeductul roman, 
încă funcțional, Alcazarul și Catedrala, o 
adevărată capodoperă, ultima construită în 
stil gotic în Spania.
Revenim în zona Madrid pentru cazare. 

zIUA 7. MADRID - MUzEUL PRADO
după micul dejun, ne deplasam contra cost 
cu transportul public și pietonal pentru a 
explora Madridul: Palatul Regal, Catedrala 
Almudena, închinată protectoarei spirituale 
a orașului, Calle Mayor, principala stradă 
din timpul habsburgilor, Plaza Mayor, 
Puerta del Sol și simbolul orașului: ursul 
mâncând dintr-un copac. Urmează timp 
liber în Madrid, când îți recomandam vizita 
faimosului Muzeu Prado. Ne vom caza la 
același hotel din zona Madrid.

zIUA 8. MADRID - BUCUREȘTI
Eliberăm camerele după micul dejun. Ne 
lăsăm bagajele în camera de bagaje de lângă 
recepție și ne bucurăm de timp liber pentru 
vizite individuale sau o ultimă sesiune de 
shopping în Madrid. Seara ne îmbarcăm 
în microbuzul destinat transferului către 
aeroport, pentru zborul spre România.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hotel de 3* (ca 

excepție de 2*) 
7 mic dejun inclus

7
mese

Zbor București-Lisabona 
și Madrid-București

transport
Shopping în Gibraltar

bonus time
Portugalia, Spania, 

Gibraltar (UK)

țări vizitate

3

proGramele Spania, portuGalia S-au realizat de 8 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

23.06 472 € 500 € 527 € 555 € 175 € 525 € 535 €

08.09 463 € 491 € 518 € 545 € 165 € 515 € 525 €
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Portugalia și madrid
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de la 

424 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• zbor București-Lisabona și 
Madrid-București, bagaj de 
mână 10 kg inclus
• Transport cu autocar 
climatizat
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor din partea 
agentiei pe traseu.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala +storno, 
excursii opționale, intrări la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii opționale) ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Opțional 30 € / sens, bagaj 
de cală 20 kg 
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 149€

• Excursii opționale la Cascais 
Estoril și Nazare
• Vizită la Palacio Nacional în 
Mafra
• Vizită la Obidos și Coimbra
• Vizite la Salamanca și Madrid

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

MUzEUL PRADO
Marile galerii de artă ale lumii
Punctul culminant al culturii din 
Madrid și una dintre cele mai mari 
galerii de artă din lume, aflat pe strada 
omonimă El Paseo del Prado, Muzeul 
Prado cucerește cu lucrările marilor 
maeștri precum Velázquez, Goya, 
Raphael, Rubens și Bosch (printre alți 
artiști importanți italieni și flamanzi). 
Prado Madrid este găzduit într-o 
clădire neo-clasică din secolul al 
XVIII-lea și a fost deschis publicului 
ca muzeu de artă, în anul 1819.

MĂNĂSTIREA 
JERONIMOS
La mormântul lui Vasco de Gama
Mănăstirea Jeronimos este, împreună 
cu turnul Belem, cea mai importantă 
atracție turistică din Lisabona, în 
interiorul căreia se află mormântul lui 
Vasco de Gama. Clădirea religioasă 
a fost proiectată de arhitectul 
portughez diogo de Boitaca pentru 
a comemora întoarcerea lui Vasco 
da Gama din India, iar frumoasa 
sa arhitectură a devenit parte a 
identității și culturii portugheze. 

CABO DA ROCA
… unde se termina pamantul si incepe marea 
Cabo da Roca este un paradis sălbatic 
și accidentat care marchează punctul 
cel mai vestic al Europei continentale, 
fapt confirmat de certificatele pe care 
vizitatorii le pot cumpăra ca suvenir. 
Aflate la aproximativ 150 de metri 
deasupra mării, stâncile abrupte au 
fost considerate marginea lumii până 
la finele secolului al XIV-lea. Aici 
s-a construit un far, care i-a calauzit 
timp de mai multe veacuri pe iscusitii 
navigatori portughezi.

CASTELUL OBIDOS 
Oferit ca dar de nunta 
Pitoreasca cetate Obidos te 
cucereste cu strazi cochete si traditii 
dulci. Aici puteti sa va delectati 
cu vestitul lichior local, aromat si 
parfumat, servit in mici cupe de 
ciocolata! Obidos se afla, in urma 
voturilor turistilor, in topul celor 
“Sapte minuni al Portugaliei”, alaturi 
de Castelul Guimaraes, Manastirea 
Batalha, Manastirea Alcobaca, 
Manastirea Jeronimos, Palatul Pena si 
Turnul Belem.

top atracȚii: Lisabona - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril - Mafra - Obidos - Fatima - Tomar - Nazare 
- Batalha - Alcobaca - Coimbra - Porto - Salamanca - Madrid

08 zile

Madrid, Spania

Lisabona, Portugalia
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zIUA 1. BUCUREȘTI - LISABONA
La13.30, reprezentantul agenției te 
așteaptă în aeroportul Henri Coandă din 
Otopeni, pentru zborul către Lisabona. 
după aterizarea în capitala Portugaliei 
începem turul panoramic cu autocarul, 
pornind de la Parcul Națiunilor, simbol 
al orașului modern aflat in proximitatea 
Estuarului Tagus. Ne îndreptăm spre 
Panteonul Național, aflat în Biserica Santa 
Egracia, Piața Comerțului, construită 
după cutremurul din 1755. La finele 
turului, admirăm Mănăstirea Jeronimos, 
fără îndoială cel mai prestigios lăcaș de 
cult al Lisabonei, a cărui construcție a 
început la cererea regelui Manuel I și s-a 
finalizat în 1502. La ora actuală, mănăstirea 
este, alături de Turnul Belem, parte a 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Lisabona. 

zIUA 2. CASCAIS - ESTORIL - SINTRA - 
CABO DA ROCA (CCA. 100 kM)
Micul dejun este urmat de un tur de oraș 
combinat, pietonal și cu autocarul. Vizitam 
Catedrala Se și Biserica Sfântului Anton, 
Mănăstirea Jeronimos, Monumentul 
descoperirilor și Turnul Belem. Ne 
bucurăm de timp liber pentru vizite 
individuale în Lisabona - îți recomandăm 
Oceanarium, unul dintre cele mai mari din 
lume - sau ni te poți alătura unei excursii: 

 l Opțional (20 €), excursie la Sintra și 
Cabo da Roca.Urmând coasta Atlanticului, 
trecem prin vestitele stațiuni de litoral 
Cascais și Estoril, pentru a face cunoștință 
cu reședința regală de la Sintra, cunoscută 
pentru palatele și castelele sale construite 
începând cu secolul al VIII-lea: Castelo 
dos Mouros și Palacio de Sintra, Admirăm 
și arhitectura romantică a secolului XIX, 
Palacio da Pena, pentru care zona a fost 
inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. 
Ne îndreptăm cu nerăbdare spre Cabo 
da Roca, cel mai vestic punct al Europei, 
„locul unde se termină pământul și începe 
marea”. Aici poți obține, contra cost,  o 
diplomă care sa ateste vizita ta.
Cazare la același hotel din zona Lisabona. 

zIUA 3. LISABONA - MAFRA - OBIDOS - 
FATIMA - (CCA. 215 kM)
Mic dejun și deplasare spre Mafra, cel mai 
mare complex monastic al Portugaliei, 
comparat cu El Escorialul spaniol, unde 
admirăm Palácio Nacional, un palat-
mănăstire neoclasic baroc, cu 1200 
de camere și frumosul fost parc regal, 
Tapada Nacional de Mafra, cândva teren 
de vânătoare. Continuăm cu o plimbare 
pietonală în Obidos, cel mai romantic sat 

medieval din Portugalia, oferit ca dar de 
nunta Reginei Isabel de Aragon. Urmând 
strada principala Rua direita, degustam 
specialitatea locului – lichiorul servit în 
pahare de ciocolată. Pornim spre Fatima 
pentru cazare.

zIUA 4. FATIMA -TOMAR (CCA. 235 kM)
după micul dejun, ne dedicăm primele 
ore ale zilei în Fatima. Este unul dintre 
cele mai mari locuri de pelerinaj catolic 
din lume, atrăgând între 4 și 5 milioane 
de vizitatori în fiecare an. Aici, între 13 
mai și 13 octombrie 1917, se crede că trei 
copii de ciobani au asistat la șase apariții 
ale Fecioarei Maria, transmițând mesaje și 
predicții despre viitor. Vizităm Sanctuarul 
Fecioarei de la Fatima, Bazilica da Nossa 
Senhora de Rosario și Capela Aparițiilor. 
Apoi, avem timp liber în Fatima, sau...

 l Opțional (15 €) excursie la Tomar, 
cunoscut pentru Castelul și Mănăstirea 
“Convento de Christo”, obiectiv UNESCO 
și reședința de odinioară a puternicilor 
Cavaleri Templieri. Orașul a existat încă din 
timpul romanilor sub numele de Sellium, 
iar după câștigarea regiunii de la mauri, 
începând de la 1159, a fost acordat că fief 
Marelui Maestru Gualdim Pais cu scopul de 
a fi aparat împotriva necredincioșilor. 
Revenim la Fatima pentru cazare.

zIUA 5. BATALHA - NAzARE - ALCOBAÇA 
- FATIMA (CCA. 220 kM)
Mic dejun și timp liber în Fatima sau...

 l Opțional (25 €), excursie către perlele 
UNESCO: Alcobaça și Batalha. Începem 
cu vizită la Mănăstirea Batalha din secolul 
XIV, cu numeroase turnulețe, spirale, 
portaluri, stucături specifice goticului 
târziu. Continuăm excursia opțională cu 
vechiul port pescăresc Nazare, astăzi o 
importantă stațiune litorală, aflată pe 
malurile Atlanticului. Urmează Mănăstirea 
Alcobaça, întemeiată de primul rege 
portughez Alfonso Henriques. Însuflețiți 
de povestea de dragoste a lui Pedro și Ines 
de Castro, vom descoperi, într-un tur 
pietonal, farmecul cochetei așezări. Seara 
ne vom întoarce la același hotel din Fatima 
pentru noaptea de cazare. 

zIUA 6. FATIMA - COIMBRA - PORTO 
(CCA. 235 kM)
după micul dejun, pornim spre Coimbra, 
fosta capitală a Portugaliei, unde vizităm 
Universitatea, una dintre cele mai vechi din 
Europa, Catedrala, construită în secolul al 

XII-lea fiind cea mai veche din Portugalia 
și totodată singura care păstrează intact 
stilul romanic original și cartierul Baixa, cu 
atmosfera tipic portugheză. Continuam 
deplasarea spre nordul tarii, pentru a 
vizita orașul Porto, al doilea oraș mare al 
țării, unde admiram: Ribeira, faimoasa 
piață, devenită monument UNESCO, 
impunătoarea Catedrală a secolului XII, 
Biserica Sao Francisco, cel mai proeminent 
monument gotic din Porto, remarcat și 
pentru decorația interioară barocă, Jardim 
de Moro, grădina umbrită de palmieri și 
emblema orașului: Podul d. Luis. Iar după 
ce am admirat frumusețile orașului, este 
momentul să ne oferim câteva momente 
aparte. Îți propunem: 

 l Opțional (25 €), croazieră și degustări 
de vinuri, în care să ne relaxăm, oferindu-
ne bucuria unor momente unice. 
Cu desaga plină cu amintiri frumoase, ne 
îndreptăm spre cazarea de la Porto. 

zIUA 7. PORTO - SALAMANCA -MADRID 
(CCA. 235 kM)
Mic dejun. Astăzi părăsim cu nostalgie 
Portugalia. Primul popas îl vom face într-un 
superb oraș spaniol: Salamanca. Vizităm aici 
una dintre primele universități din lume, 
înființată în anul 1134 și centrul istoric, 
inclus în patrimoniul UNESCO. Pornim 
spre Madrid, pentru o vizită panoramică a 
capitalei Spaniei, în care admirăm Torres și 
Plaza Colon, Palacio de Justicia, Biblioteca 
Nacional, Plaza de Cibeles, Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, Plaza Independencia, celebrul 
Bulevard Gran Via, Plaza de Espana. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece în 
zona Madrid.

zIUA 8. MADRID -BUCURESTI
Eliberăm camerele după micul dejun și 
profităm de ultimele noastre ore în capitală 
Spaniei, vizitând Palatul Regal, reședința 
oficială a regilor Spaniei, unul dintre 
cele mai frumoase palate din Europa, cu 
peste 3400 de încăperi. Lângă palat se 
află Catedrala Almudena, cu dimensiuni 
impresionante: 104 metri lungime și 76 
lățime. Continuăm turul pietonal cu Teatrul 
regal, Mănăstirea călugărilor desculți și 
Puerta del Sol. Ajungem apoi pe Grand 
Via, unde ne bucurăm de timp liber și ne 
delectam cu o sesiune de cumpărături. 
Seara ne îmbarcăm în microbuzul sau 
autocarul destinat transferului către 
aeroport, pentru zborul spre România.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
7 mic dejun inclus

7
mese

Zbor București-Lisabona 
și Madrid-București

transport
degustare opțională de 

vinuri la Porto

bonus time
Spania și Portugalia

țări vizitate

2

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

06.06, 12.09 424 € 449 € 474 € 499 € 149 € 475 € 485 €



‹‹68››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹69››

moscova, Ringul de Aur - novogorod 
și sankt Petersburg 

de la 

727 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Moscova și 
Sankt Petersburg-Moscova-
București, bagaj de cala inclus 
• Transport autocar climatizat, 
excepție zilele 6 și 7
• 7 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 4* și 3*
• Ghid însoțitor din dimineata 
zilei a 2-a, pana în ultima zi la 
plecarea spre aeroport, în rest 
asistenta turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii opționale și intrările 
la obiective (include bilete de 
intrare la opționalele Ringul 
de Aur, gradinile Peterhoh și 
Tarskoe Selo)
• Ghizii locali și bacsisuri 25€ 
• Loc preferential autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) 
• Taxe viza: Rusia 70 €
• Taxe de aeroport și transferuri 
aeroport 195 €

• Excursie opțională la Vladimir 
și Suzdal (Inelul de Aur)
• Vizită la Novgorod, prima 
capitală a Rusiei
• Vizite opționale la Muzeul 
Ermitaj și croazieră pe Neva
• Vizita metroului din Moscova

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

ERMITAJ
Muzeul Ermitaj
Peste 3 milioane de oameni viziteaza 
Muzeul Ermitaj anual, dar niciunul 
dintre acestia nu reuseste sa vada 
toate exponatele. Se estimeaza ca 
pentru toata colectia ai nevoie de 10 
ani, in conditiile in care iti iei in calcul 
doar 1 minut pentru fiecare obiect. 
Istoria Muzeului Ermitaj este strans 
legata de pisicile aflate in serviciul 
muzeului, responsabile cu protejarea 
capodoperelor contra rozatoarelor. 

PETERHOF
Versaillesul rusesc 
Un ansamblu uimitor inclus in 
Patrimoniul UNESCO, emblema 
bogatiei si puterii imperiale ruse, intins 
pe 600 de hectare, pe care se afla 30 
de pavilioane. Opulenta interioara este 
intr-o perfecta armonie cu exteriorul, 
palatul fiind inconjurat de 3 parcuri, 
piesa de rezistenta fiind Marea Cascada 
ce ajunge pana la Golful Finic. Aspectul 
general conduce la ideea ca punctul 
de inspiratie a fost Palatul Versailles si 
gradinile sale splendide. 

SUzDAL 
destinatie de top pe Ringul de Aur  
Mentionat inca din anul 1024, 
micul oras este gazda a mai multor 
festivaluri – de desene animate, 
destinat traditiei bailor rusesti 
sau castravetilor. Se bucura de un 
patrimoniu impresionant - 200 de 
comori arhitecturale si 53 de biserici, 
nu are gara, fast food-uri sau cladiri 
mai inalte de doua etaje, fiind folosit 
ca décor pentru productia a 60 de 
filme, insa in niciunul dintre acestea 
nu si-a jucat propriul rol.

ORAȘUL LUI PUSkIN
Fostul Tsarskoe Selo
Este unul dintre cele mai frumoase 
ansambluri de reședințe din lume. Cu 
toate că a fost deteriorat de germani 
în timpul celui de-al doilea Război 
Mondial, el are atât de multe parcuri 
și palate uimitoare, încât îl vei adora. 
Restaurat după război, Puskin este 
astăzi o frumusețe rară. Ar fi o 
greșeală să ajungi în Sankt Petersburg 
și să nu vizitezi acest mic oraș. 

top atracȚii: Moscova - Vladimir - Suzdal - Novgorod - Sankt Petersburg - Peterhof - Pavlosk - Tarskoe Selo 

08 zile

Kremlin, Moscova, Rusia

Palatul Katherine, Tsarskoe Selo Peterhof, St. Petersburg, Rusia 
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zIUA 1. BUCUREȘTI - MOSCOVA
La ora 11:00, reprezentantul agenției te 
așteaptă în aeroportul Henri Coandă din 
București, pentru îmbarcarea în avionul 
spre Moscova! după aterizare, urmează 
transferul din aeroport la hotelul de la 
Moscova, pentru cazare. Seara te bucuri 
de program liber în capitala Rusiei, cel mai 
mare oraș de pe continentul european. 

zIUA 2. kALUGA - MOSCOVA  
(CCA. 155 kM)
Va fi o zi plină de atracții! Așa că o 
începem cu micul dejun și, după întâlnirea 
cu ghidul și grupul sosit cu autocarul 
din România, dăm starul descoperirilor. 
Însoțiți de ghidul local, admirăm 
principalele obiective ale capitalei ruse, 
printre care se numără Catedrala Hristos 
Mântuitorul, cea mai înaltă biserică 
ortodoxă din lume, Parlamentul și Teatrul 
Bolshoi, unul dintre cele mai importante 
teatre de prestigiu internațional din Rusia. 
Oprim apoi la vestita Piață Roșie, obiectiv 
UNESCO, pentru a vizita Catedrala Sf. 
Vasile, unul din cele mai fotografiate și 
colorate simboluri al orașului, declarat 
Patrimoniu Mondial de către UNESCO în 
1990, împreună cu întregul Kremlin.

 l Opțional (45 € cu intrări incluse) 
vizitam Kremlinul. Vârful puterii politice 
ruse și odată centrul Bisericii Ortodoxe, 
Kremlinul nu este doar nucleul Moscovei, 
ci al întregii țări. De aici, țarii autocrați, 
dictatorii comuniști și președinții de astăzi 
au guvernat Rusia. Acoperind dealul 
Borovitsky de pe malul de nord al râului 
Moscova, Kremlinul este închis de ziduri 
înalte de 2.25 km lungime (Piața Roșie 
fiind în exteriorul zidului de est). Cele mai 
bune vederi ale complexului sunt de la 
Sofiyskaya nab, de peste râu.
Seara descoperim elegantele peroane ale 
metroului, o rețea impresionantă cu 138 
de stații și 256 km lungime. Noaptea de 
cazare ne-o vom petrece la un hotel 4* în 
Moscova. 

zIUA 3. MOSCOVA - VLADIMIR - 
SUzDAL (CCA. 435 kM)
Micul dejun este urmat de o vizită la 
celebrele Galerii de arta Tretyakov, care 
păstrează peste 100.000 de exponate. 
Urmează timp liber în Moscova sau...

 l Opțional (45 € cu intrări incluse), 
excursie la Inelul de Aur format din orașe 
străvechi, adevărate “muzee în aer liber”. 
Începem traseul cu o fosta capitală a 
Rusiei medievale: Vladimir, locul în care 
se regăsesc numeroase capodopere ale 
arhitecturii rusești vechi, din patrimoniul 

UNESCO. Admirăm Porțile de Aur, 
Catedrala Adormirii Maicii Domnului, cu 
cea mai venerată icoana a Rusiei “Maica 
Domnului din Vladimir” și Catedrala Sf. 
Dimitrie. Al doilea popas va fi la Suzdal, 
o cetate ce datează din 1024 și care 
adăpostește 300 de biserici medievale pe 
doar 9 km2, unele dintre ele fiind pe lista 
UNESCO. 
Seara revenim la Moscova, pentru cazare 
la acelasi hotel de 4*.

zIUA 4. MOSCOVA - NOVGOROD  
(CCA. 575 kM)
Servim micul dejun. Aflat pe traseul 
dintre Moscova și Sankt Petersburg, 
orașul Novgorod nu se poate compara 
cu niciun alt oraș rusesc sau ucrainean la 
capitolul monumente. Înființată în anul 
859, prima capitală a Rusiei este cel mai 
important oraș istoric din nord-vestul țării. 
Și îl explorăm așa cum se cuvine. Astfel 
că începem turul cu o vizită la Catedrala 
Sfintei Sofia, construită în anul 1045, 
unde admirăm icoana Maicii domnului. 
Urmează o plimbare prin Kremlin, 
zona centrală a orașului și imortalizam 
Monumentul Mileniului, construit în anul 
1842 pentru a aniversa primul mileniu 
de istorie al Rusiei. Seara, cazare la 
Novgorod, în hotel de 4*.

zIUA 5. NOVGOROD - SANkT 
PETERSBURG (CCA. 175 kM)
Începem vizita orașului Sankt Petersburg 
după micul dejun, cu un tur panoramic, 
în care admirăm vestitul bulevard Nevsky 
Prospect, Piața Palatului de Iarnă, 
Amiralitatea, Neva cu podurile sale 
monumentale, Fortăreața Petru și Pavel, 
Piața Senatului și Catedrala Fecioarei din 
Kazan. Seara...

 l Opțional (25 €), croazieră pe râul 
Neva, o plimbare pe canale, pentru a 
imortaliza momentul unic al deschiderii 
podurilor, orașul fiind conectat de 350 de 
poduri, 13 dintre ele mobile. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la 
hotel de 4*, în Sankt Petersburg.

zIUA 6. SANkT PETERSBURG 
-PETERHOF (CCA. 100 kM)
Mic dejun și timp liber în Sankt Petersburg 
sau...

 l Opțional (35 € cu intrarea în grădini 
inclusă), excursie de aproximativ patru 
ore către Peterhof, reședința imperială de 
vară construită de Petru cel Mare pe malul 
Golfului Finic, după modelul Palatului 

Versailles. Începută în anul 1714, clădirea 
a fost inaugurată oficial în 1725, cu toate 
că lucrările au continuat și în următorii 
ani. Reședința se întinde pe o suprafață 
de peste 600 de hectare. Dacă ai fost la 
Versailles, probabil vei vedea asemănarea. 
Cu toate acestea, o mare diferență o 
reprezintă complexul de fântâni, conceput 
la o scară mult mai mare, cu figuri aurite și 
mai multe izvoare de apă scânteietoare. 
A doua parte a zilei ne surprinde cu...

 l Opțional, (30 € cu intrări incluse), 
excursie la Muzeul Ermitaj. Întemeiat 
de împărăteasa Ecaterina a II-a în 
anul 1764, cunoscutul muzeu de artă 
reprezintă una din principalele atracții ale 
orașului. Anual îi trec pragul peste trei 
milioane de vizitatori, așa că așteaptă-te 
la peisaje aparte, pe care ți le vei aminti 
multă vreme. Noaptea de cazare ne-o 
petrecem la același hotel de 4* din Sankt 
Petersburg..

zIUA 7. SANkT PETERSBURG - TARSkOE 
SELO (CCA. 50 kM)
Mic dejun și timp liber în Sankt Petersburg 
sau 

 l Opțional (45 € cu intrări incluse), 
excursie în orașul Puskin. Inițial denumit 
Tarskoe Selo (Satul Tarilor), orașului i s-a 
schimbat numele în perioada sovietică, 
după celebrul poet Al. Puskin. Vizitam 
Palatul ridicat de arhitectul Bartolomeo 
Rastrelii pentru împărăteasa Ecaterina 
a II-a, pe care aceasta i l-a dăruit fiului 
sau Pavel I. Îmbogățit și extins timp 
de două secole prin contribuția unor 
arhitecți renumiți,  ansamblul unic de 
palate, pavilioane, statui de marmură, 
parcuri și lacuri a fost restaurat și deschis 
publicului în 2003. El include și o replică 
a renumitului Salon de Chihlimbar 
dispărut în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Seara, ne cazăm la Sankt 
Petersburg. 

zIUA 8. SANkT PETERSBURG - 
MOSCOVA - BUCUREȘTI
după micul dejun urmează îmbarcarea 
în microbuzul destinat transferului către 
aeroport, pentru zborul Sankt Petersburg 
- Moscova și apoi Moscova -București. 

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hoteluri 

de 4* și 3*
7 mic dejun inclus

7
mese

Zbor București-Moscova, 
retur St. Petersburg-
Moscova-București

transport
Plimbare pe Nevsky 

Prospect

bonus time
Croazieră opțională pe 

Neva
Rusia

țări vizitate croaziere

1
1

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

26.05, 18.08 727 € 770 € 812 € 855 € 225 € 815 € 825 €
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stockholm, Helsinki, st Petersburg 

de la 

463 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• zbor București-Stockholm  și 
Helsinki-București,  bagaj de 
calã inclus
• 3 cazari cu mic dejun in hotel 
de 4* si 3* 
• 3 cazari pe ferry in cabine 
interioare de 4 paturi
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective si ghizii locali
• Taxa de oras (se achita cash 
de turisti la receptie)
• Taxe ferryboat, 59 €/pers, se 
achita la inscriere
• Supliment cabine duble pe 
ferry 99 €/pers.
• Taxe aeroport și transferuri 
aeroport 195  €

• Opțional, tur ghidat al 
Primăriei din Stockholm
• Opțional, croazieră în 
Helsinki
• Excursie opțională Peterhof

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

PRIMĂRIA STOCkHOLM
Și opt milioane de cărămizi
Cu spirala care prezintă cele trei 
coroane de aur, Primăria este una 
dintre cele mai faimoase siluete 
din Stockholm. Este unul dintre 
principalele exemple de țară ale 
romantismului național în arhitectură, 
fiind proiectată de arhitectul Ragnar 
Östberg și construită din opt milioane 
de cărămizi. Turnul de 106 de metri 
înălțime are cele trei coroane, în 
vârful cărora stă mândră stema 
suedeză

APA HELSINkI
Calitate recunoscută mondial
Apa de la robinet provine direct 
din izvoarele montane prin 
Päijännetunneli, fiind captata prin cel 
mai lung tunel de aductiune a apei 
din lume. Calitatea apei din Helsinki 
este atât de mare încât este exportată 
în alte țări si poate fi administrată 
inclusiv copiilor mici, avand mai multe 
proprietati benefice chiar decât cea 
îmbuteliată. de exemplu, Arabia 
Saudită cumpără de ani buni apă 
potabilă din capitala finlandeză. 

SANkT PETERSBURG 
Orasul podurilor
Orasul este conectat prin aproximativ 
800 de poduri, 12 dintre ele find 
mobile, ridicarea lor avand loc la 
ore stabilite, in general la lasarea 
serii si sunt asezate la loc dimineata 
devreme, ceea ce duce la diverse 
neplaceri pentru locuitorii orasului, 
legaturile intre cartiere devenind 
deosebit de complicate, astfel ca o 
vizita la prieteni presupune uneori si o 
noapte de cazare.

FORTAREATA 
SUOMENLINNA 
Tunurile indreptate catre vest 
Cândva cea mai importanta fortare-
ata a Marii Baltice, extinzandu-se pe 
sase insule, Suomenlinna, monument 
UNESCO, este astazi marturia luptelor 
pentru teritoriu purtate intre Finlanda, 
Suedia si Rusia. Construita în secolul al 
XVIII-lea, pentru a proteja teritoriul de 
expansiunea ruseasca, a sfarsit prin a fi 
cedata Imperiului Rus. din 1917, odata 
cu dobandirea independentei, Suomen-
linna apartine statului finlandez. 

top atracȚii: Stockholm - Helsinki - Sankt Petersburg - Peterhof - Tarskoe Selo

07 zile

Saint-Petersburg

Palatul Peterhof, St Petersburg Helsinki, Finlanda
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zIUA 1. BUCUREȘTI - STOCkHOLM
Bun găsit! La ora 06:30, reprezentantul 
agenției te așteaptă în aeroportul Henri 
Coanda din București pentru îmbarcarea în 
avion. destinația zilei: Stockholm, faimosul 
oraș construit pe 14 insule, plin de istorie 
si de atracții diverse. Urmează transferul 
la hotelul din Stockholm pentru cazare, 
apoi restul zilei ni-l petrecem în explorare. 
Ne îndreptăm cu transportul public spre 
celebrul Gamla Stan, cel mai vechi cartier 
cu străduțe pitorești, fațade din secolul al 
XVII-lea și o atmosferă medievală unică, 
unde admirăm Palatul Regal și Catedrala. 
Mergem în Piața Centrală (Stortorget), 
unde se află vechea clădire a Bursei, 
deținută din 1912 de Academia Suedeză, 
care găzduiește Muzeul Nobel și Biblioteca 
Nobel, apoi vizităm Biserica Germană, 
construită din piatră, cu un interior 
baroc deosebit, Palatul Parlamentului, 
cu frumoasa sa arhitectură neo-clasică 
împletită cu elemente ale renașterii 
și barocului și Opera Regală Suedeză, 
găzduită de o clădire superbă din secolul 
XVIII. Revenim apoi la  hotel, pentru 
noaptea de odihnă. 

zIUA 2. STOCkHOLM - HELSINkI
Începem ziua cu mic dejun și timp liber 
pentru vizite individuale în Stockholm, sau 

 l Opțional (20 €, cu ghid și bilet 
de intrare), tur ghidat al Primăriei din 
Stockholm, locul în care se întrunește 
consiliul local și în care se organizează 
anual vestitul banchet, urmare a decernării 
premiilor Nobel. după cina din Sala 
Albastră, laureații premiilor Nobel, 
regalitatea și oaspeții dansează în Sala de 
Aur, ornată cu cele 18 milioane de plăci de 
mozaic de aur. Magazinul Primăriei oferă 
suveniruri special concepute și cadouri care 
comemorează evenimentul, așa că poți 
pleca cu amintiri frumoase de aici.  
La ora 16.00 ne îndreptăm spre port, unde 
ne îmbarcăm la bordul unui vas de croazieră 
pentru a traversa Marea Baltică. destinația: 
Helsinki, capitala și cel mai mare oraș al 
Finlandei. Cazarea pe croazieră se va face 
în cabine interioare de 4 paturi, suplimentul 
pentru camera single neaplicându-se la 
cazarea pe vas.

zIUA 3. HELSINkI - SANkT PETERSBURG
Sosim la Helsinki și descoperim capitala 
Finlandei într-un tur panoramic cu 
autocarul, lăsându-ne încântați de 
Parcul și Monumentul Sibelius, cel mai 
mare compozitor al Finlandei, Templul 
Circular (sau Biserica Roca) construită 
într-o stâncă de granit, Stadionul Olimpic, 
Opera Națională Finlandeză, Muzeul 

Național al Finlandei, Gara Centrală din 
granit roșu, Muzeul de Artă Ateneum, cu 
cele mai valoroase colecții de pictură și 
sculptură ale artiștilor finlandezi și Teatrul 
Național. Turul nostru se încheie în Piața 
Senatului dominată de Catedrala Luterană, 
construită în stilul neoclasic al secolului 
XIX și înconjurată de Primărie, Clădirea 
Senatului și a Universității. În centrul pieței 
tronează statuia Țarului Alexandru al 
II-lea, pe care o admirăm, apoi ne relaxăm 
câteva minute, având timp liber pentru 
vizite individuale în frumosul oraș. La ora 
17, ne îndreptăm spre port, de unde ne 
îmbarcăm spre vasul de croazieră care ne 
duce spre Sankt Petersburg. Cazarea pe 
vapor se va face în cabine de interioare de 
4 paturi, suplimentul pentru camera single 
neaplicându-se la cazarea pe vas.

zIUA 4. SANkT PETERSBURG
Sosim în Sankt Petersburg în cursul 
dimineții și începem vizitele în oraș cu un 
tur panoramic, în care admirăm vestitul 
bulevard Nevsky Prospect, Piața Palatului 
de Iarnă, Amiralitatea, Neva cu podurile 
sale monumentale, Fortăreața Petru 
și Pavel, Piața Senatului și Catedrala 
Fecioarei din Kazan. Seara, ne putem relaxa 
tot împreună...

 l Opțional (25 €), o croazieră pe râul 
Neva. Te așteaptă o plimbare pe canale, 
pentru a imortaliza momentul unic al 
deschiderii podurilor, orașul fiind conectat 
de 350 de poduri, 13 dintre ele mobile. 
Neva este principala cale navigabilă din 
Petersburg, iar orașul este situat de-a 
lungul malurilor sale și de-a lungul insulelor 
deltei sale largi. Așa că panorama este 
uimitoare. 
Relaxați și impresionați de peisaje, ne 
îndreptăm spre hotelul de 4* din Sankt 
Petersburg. 

zIUA 5. SANkT PETERSBURG
Mic dejun. Timp liber in Sankt Petersburg 
sau 

 l Opțional (35 € cu intrarea în grădini 
inclusă), excursie de aproximativ patru 
ore către Peterhof, reședința imperială de 
vară construită de Petru cel Mare pe malul 
Golfului Finic, după modelul Palatului 
Versailles. Începută în anul 1714, clădirea 
a fost inaugurată oficial în 1725, cu toate 
că lucrările au continuat și în următorii 
ani. Reședința se întinde pe o suprafață 
de peste 600 de hectare. Dacă ai fost la 
Versailles, probabil vei vedea asemănarea. 
Cu toate acestea, o mare diferență o 

reprezintă complexul de fântâni, conceput 
la o scară mult mai mare, cu figuri aurite și 
mai multe izvoare de apă scânteietoare. 
A doua parte a zilei ne surprinde cu o altă 
atracție:

 l Opțional, (30 € cu intrări incluse), 
excursie la Muzeul Ermitaj. Întemeiat de 
împărăteasa Ecaterina a II-a în anul 1764, 
cunoscutul muzeu de artă reprezintă una 
din principalele atracții ale orașului, anual 
trecându-i pragul peste trei milioane 
de vizitatori. Noaptea de cazare ne-o 
petrecem la același hotel de 4* din Sankt 
Petersburg. 

zIUA 6. SANkT PETERSBURG - HELSINkI
O dimineață cu mic dejun și timp liber, 
sau...

 l Opțional (45 € cu intrări incluse), 
excursie în orașul Pușkin (Pushkin) 
denumit după celebrul poet Al. Puskin, 
în perioada sovietică. Vizitam aici Palatul 
ridicat de arhitectul Bartolomeo Rastrelii 
pentru împărăteasa Ecaterina a II-a, pe 
care aceasta l-a dăruit fiului sau Pavel I. 
Îmbogățit si extins timp de doua secole, el 
găzduiește și o replică a renumitului Salon 
de Chihlimbar dispărut în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial. 
Urmează transferul către port, pentru 
îmbarcarea pe vasul de croazieră cu 
destinația Helsinki. Cazarea va fi în cabine 
interioare cu 4 paturi, suplimentul de single 
neaplicându-se la cazarea pe vas.

zIUA 7. HELSINkI -BUCURESTI
Sosim în Helsinki dimineața, când ne 
bucurăm de timp liber pentru vizite 
individuale în oraș sau... 

 l Opțional, o croazieră populară, la 
bordul unui vaporaș, în care să ne bucurăm 
de priveliștea oferită de țărmul orașului 
Helsinki, îmbogățit cu atracții precum 
fortăreața Suomenlinna, insula Korkeasaari 
și flota de spărgătoare de gheață aflate pe 
Canalul Degero. 
La ora 18.00, urmează transportul spre 
aeroport, pentru îmbarcarea pe cursa de 
seara spre București. 

 proGramziua

6

cazări
3 cazari in hotel de 4* si 3*,
3 cazari pe ferry in cabine 

interioare de 4 paturi

3 mic dejun inclus

3
mese

Zbor București-Stockholm 
și retur Helsinki-București

transport
Vizită opțională 

la Muzeul Ermitaj

bonus time
3 traversări cu ferry și 
croaziere opționale la 
Helsinki și pe Neva

Suedia, Finlanda 
și Rusia

țări vizitate croaziere

5
3

2020 - DATE de PLECARE Reducere  
- 15 %

Reducere  
- 10 %

Reducere  
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
in camera

31.08, 14.09 463 € 491 € 518 € 545 € 145 € 525 € 535 €



‹‹72››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹73››

tărâmul de la 
poalele alpilor
Elveția, Franța, Italia
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pregăteşte-te de cele mai 
colorate destinaţii ale europei. te 
aşteaptă istoria Grossmünster, 

spectaculozitatea lacului como, centrul 
vechi din Geneva şi răsfăţul la shopping 
în „capitala modei”, celebrul milano. 
aşteaptă-te şi la cinque terre, dar şi la 
faimoasa gastronomie italiană pe care o 
vei putea încerca în fiecare zonă pe care 
o vom străbate. trecem de la imaginea 
destinaţiilor de lux precum nice şi cannes, 
la o plimbare cu gondola în veneţia sau la 
aroma fină a unei gelato la Sirmione.

Bucură-te de peisajele micului stat 
liechtenstein, sau fotografiază-te la 
poalele vârfului mont-Blanc, mai exact 
în chamonix, o staţiune care te va 
fermeca pur şi simplu prin tot ce are: 
străduțe, clădiri, magazine, vitrine, terase, 
restaurante, parcă făcute din turtă dulce.
iar acestea sunt doar câteva atracţii 
gândite în câteva cuvinte, menite să-ţi 
trezească interesul pentru o vacanţă în 
stilul nostru: un circuit Hello Holidays, 
unde rutina nu-şi are locul, iar distracţia 
este la ordinea zilei. alege-ţi circuitul şi hai 
să pornim în explorare! te aşteaptă zile 
pline de farmec, frumuseţe arhitecturală şi 
gastronomie fină.

74   Elvetia
76   Elvetia si Bavaria
78   Elvetia si Coasta de Azur
80   Franta – Paris si Valea Loirei
82   Franta si Germania
84   Franta si Belgia
86   Franta, Belgia si Germania
88   Franta si Italia

Ajaccio

Marseille

Metz
Châlons-en-Champagne
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Dijon
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Strasbourg

Lille
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Limoges
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Montpellier

Poitiers

Amiens
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Orléans

RouenCaen

FRANTA

ELVETIA

Berna
Zurich

Aosta

Torino

L'Aquila

Ancona

Bologna

Firenze

Perugia

Trento

Bolzano

Trieste

Cagliari

VeneziaMilano

Bergamo

Verona

Genova

Napoli

Potenza

Bari

Catanzaro

Palermo

Campobasso

Roma 

ITALIA
San Remo

Nisa
MONACO

Lausanne

Geneva

Vaduz

Bellegarde

Chamonix
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elveția 

Châlons-en-Champagne
Metz

Strasbourg

Lyon

Besançon

Dijon

FRANTA

ELVETIABern

Zurich

Graz
Klagenfurt

Linz

Melk
Sankt Pölten

Innsbruck

Wachau
Viena

AUSTRIA

Salzburg

Lausanne

Geneva
Interlaken Lucerna

Vaduz

Bellegarde

Chamonix

• Vizită la Centrul Swarovski
• Vizită la Interlaken si  
Liechtenstein
• Excursie opțională la 
Chamonix - Mont Blanc

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

EMBLEMA DIN SALzBURG 
900 de ani de Hohensalzburg 
da, are 900 de ani vechime și este 
unul dintre obiectivele turistice 
ale orașului. Mândru, deasupra 
acoperișurilor din cartierul istoric, 
Hohensalzburg este o bijuterie a 
Europei Centrale complet conservată. 
Știai că în fiecare duminică, la 
ora 11:45 dimineața, are loc o 
fanfară din Turnul Trâmbițarului? 
Sunetele melodiilor și muzicii festive 
interpretate în cetate pot fi auzite 
până la capătul cartierului istoric.

DOMGASSE 5
Casa lui Mozart 
Îți prezintă viața și opera genialului 
muzician, punându-se accent deosebit 
pe anii săi de glorie din Viena, 1781 
– 1791. domgasse 5 se află într-un 
cadru unic în inima Vienei, aproape 
de Catedrala Sf. Ștefan și este 
singurul dintre apartamentele lui 
Mozart din Viena care există și astăzi. 
Compozitorul a trăit în Mozarthaus 
Viena în stil grandios între 1784 și 
1787. Nicăieri nu a compus mai multă 
muzică așa cum a făcut-o aici. 

PRIzONIERUL DIN 
CHILLON
Castelul Chilon
Lord Byron a scris o poezie faimoasă 
cunoscută sub numele de „Prizonierul 
din Chillon”, în timp ce era ținut 
captiv în temnițe. Au găsit poezia 
sculptată în peretele celulei în care se 
afla, semnată de Lord Byron. Castelul 
arată ca o fantezie de basm, dar este 
un sit medieval autentic și are fundații 
încă din epoca romană. Este format 
din 100 de clădiri independente, 
conectate treptat. Asta da logistică.

LIECHTENSTEIN
Mic, dar încăpător
Liechtenstein este una dintre cele 
mai mici țări din lume. A șasea cea 
mai mică, mai exact. dar, pentru 
un astfel de principat „de buzunar”, 
oferă multe atracții turiștilor și 
locuitorilor săi. Știai că, o dată pe 
an, toți rezidenții sunt invitați la o 
mega petrecere în grădina Castelului 
Vaduz? Populația țării este de 
aproximativ 37.000 de oameni, iar 
suprafața: 160 km². 

top atracȚii: Viena - Abatia Melk - Innsbruck - Zurich - Berna - Lausanne - Geneva - Chamonix - Aiguille du 
Midi - Montreux - Interlaken - Lucerna - Liechtenstein 

Vaduz castle, Liechtenstein

de la 

348 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport autocar climatizat, 
clasificat pentru curse 
internaţionale
• 6 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare travel (medicala și 
storno)
• Excursii opționale
• Intrarile la obiective (inclusiv 
pentru opționale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

07 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA  
(ccA. 815 km)
La 06:00 dimineața plecăm din parcarea 
de la Academia Militară - Carol I, 
acces dinspre stația de metrou Eroilor, 
din București, pe traseul Sibiu-Arad-
Budapesta, orașul în care a fost creat 
primul parc public din lume, ce datează de 
secole și este cunoscut astăzi sub numele 
de City Park. Ajunși în Budapesta, ne 
cazăm la un hotel din zonă și ne pregătim 
pentru dimineața de mâine. Ne așteaptă o 
zi frumoasă, cu bijuterii arhitecturale unice. 

ZIuA 2. VIenA - AbATIA melk - 
InnsbRuck - TIRol  
(ccA. 770 km)
după micul dejun, traversăm Ungaria 
spre Austria, țara cu unul dintre cele mai 
vechi steaguri naționale din lume. Facem 
cunoștință cu Viena, admirând într-un 
tur cu autocarul pe Ringstrasse clădirea 
fostului Minister de Război, cu statuia 
Mareșalului Radeski, Piața Schwarzenberg 
cu deschiderea spre Palatele Belvedere, 
Opera de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Continuăm 
traseul spre Abația Benedictina Melk, un 
baroc opulent de început de secol XVIII 
care a constituit un important nucleu de 
cultură. Construit pe o stâncă de pe malul 
dunării, Mănăstirea adăpostește o faimoasă 
Bibliotecă, cu o colecție impresionantă de 
manuscrise rare. Urmează un tur pietonal în 
Centrul Vechi din Innsbruck, cu o istorie de 
8 secole, pentru a descoperi Teatrul de Stat 
- Landstheater, Biserica Hofkirche, biserica 
gotică din secolul XVI, Palatul Hofburg, 
domul Sfântului Iacob, frumoasa biserică 
barocă din secolul XVIII și Acoperișul de Aur 
- Goldenes dachl, simbolul orașului, ornat 
cu 2500 plăci de cupru aurite, pentru 
ca împăratul Maximilian I să-și marcheze 
nunta cu Bianca Maria Sforza. Continuăm 
drumul către cazarea din zona Tyrol.

ZIuA 3. ZuRIcH - beRnA - lAusAnne 
(ccA. 575 km)
Micul dejun este urmat astăzi de drumul 
spre Zurich, capitala economică a Elveției, 
unul dintre cele mai bogate și mai curate 
orașe din lume. Vizităm aici Biserica Mare 
- Grossmunster, fondată de Carol cel Mare, 
biserica Fraumünster, impresionantă prin 
vitraliile sale semnate de Marc Chagall și 
Primăria - Rathaus. dacă iubești shoppingul, 
optează pentru o plimbare pe Bahnhofstrasse, 
sufletul comercial al orașului. Înaintăm 
spre Berna, capitala Elveției și îi vizităm 
centrul istoric, cu străduțele Marktgasse și 
Kramgasse, flancate cu arcade și celebrele 
fântâni decorate cu statui. Continuăm cu un 

tur pietonal din Barengraben - Groapa cu 
Urși, simbolul orașului, spre Primărie, Turnul 
cu Ceas “Zytglogge” și Catedrala Sf. Vicențiu, 
construită în stilul goticului târziu, având un 
turn impresionant, cel mai înalt din Elveția. 
Urmează o plimbare prin centrul istoric din 
Lausanne, spre Catedrala construită în secolul 
XIII, de pe esplanada căreia privim Palatul 
Rumine și Muzeul de Istorie. Cazare în 
Bellegarde.

ZIuA 4. GeneVA - cHAmonIX - monT 
blAnc - VF. AIGuIlle Du mIDI  
(ccA. 275 km)
Micul dejun este urmat de vizite în Geneva! 
Turul cu autocarul ne prezintă atracții 
precum fântâna arteziană Jet d`eau, cea 
mai înaltă fântână arteziană din lume, 
L’horologe Fleurie - Ceasul cu flori, a cărui 
limbă a secundarului este de peste 2.5 m - 
fiind cel mai mare din lume și Podul Mont 
Blanc, cel mai mare din oraș. Fascinați 
de priveliști, începem un tur pietonal din 
Orașul Vechi din jurul colinei Catedralei St. 
Pierre, construită între secolele XII și XIII 
cu interior gotic, simplu dar impresionant, 
spre Maison Tavel, clădirea care păstrează 
arhitectura medievală fiind cea mai veche 
din oraș. Urmează Primăria, locul unde s-a 
semnat prima Convenție a Crucii Roșii și 
Place Neuve, o „vitrină” a a vieții culturale 
a orașului, dominată de trei clădiri dedicate 
culturii: Conservatorul de Muzică, Grand 
Theatre și Muzeul Rath, recunoscute la nivel 
mondial pentru expoziția de opere de artă 
excepționale. Timp liber în Geneva sau...

 l Opțional (25 €), excursie la Chamonix 
- Mont Blanc, capitala sporturilor de iarnă, 
unde putem urca, în funcție de vreme, cu 
cea mai modernă telecabină din Europa, 
către stația Aiguille du Midi (3.842 m), de 
pe a cărei terasă se vede vârful Mont Blanc 
- stăpânul absolut al Alpilor.
Seara, revenim la hotelul din Bellegarde.

ZIuA 5. monTReuX - InTeRlAken - 
luceRnA - lIecHTensTeIn  
(ccA. 595 km)
Începem vizitele după micul dejun, cu 
opulenta stațiune Montreux de pe malul 
Lacului Leman. Admirăm Castelul Chilon 
al secolului XIII, apoi ne îndreptăm spre 
Interlaken, amplasată feeric între două 
lacuri la poalele Alpilor, apoi spre Lucerna, 
unde, într-un tur de oraș, admirăm 
Kappellbrucke, cel mai vechi pod de lemn 
al Europei, turnul de apă Wasserturm, St. 
Peterskapelle și Primăria Veche - Altes 
Rathaus. Programul continuă spre Vaduz, 
capitala micului stat Liechtenstein, urmat e 
cazare în zona Tyrol din Austria.

zIUA 6. WATTENS - SALzBURG - 
BUDAPESTA (CCA. 770 kM)
Mic dejun și vizită la Centrul Swarovski, 
unde ne lăsăm ispitiți de bijuteriile unice 
ale acestui gigant al cristalelor. Fascinați 
de frumusețea bijuteriilor, pornim 
spre Salzburg, al cărui oraș vechi este 
patrimoniul cultural mondial UNESCO. 
Un “Oraș al muzicii” care ne prezintă 
grădinile și palatul Mirabell, construit de 
prințul arhiepiscop Wolf dietrich Raitenau 
ca reședință pentru amanta sa Salome 
Alt, Casa lui Mozart, în care a copilărit 
geniul muzicii și Domul, unde acesta a 
fost botezat. Timp liber pentru o plăcută 
plimbare prin Orașul Vechi protejat de 
Fortăreața Hohensalzburg, apoi părăsim 
Austria, pentru cazarea din zona Budapesta.

ZIuA 7. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim cu multe amintiri 
frumoase spre casă. Ajungem în parcarea 
de la Academia Militară din București după 
ora 23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

6

cazări
6 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
6 mic dejun inclus în 

hoteluri de 3*  

6

mese
Transport cu autocar cu 

climatizare, clasificat 
internațional

autocar inclus
Shopping Centrul 

Swarovski

bonus time
Ungaria, Austria, 

Lichtenstein, Elveția și 
Franța

țări vizitate

5

proGramele de elvetia au FoSt eFectuate de 10 ori în anii precedenti. 
autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

14.06, 31.08 348 € 368 € 389 € 409 € 115 € 389 € 399 €

20.07, 02.08, 16.08 356 € 377 € 398 € 419 € 115 € 399 € 409 €

Kapellbrucke, Lucerna



‹‹76››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹77››

elveția și bavaria 

Châlons-en-Champagne
Metz

Strasbourg

Lyon

Besançon

Dijon

FRANTA

ELVETIA
Berna

Zurich

Graz
Klagenfurt

Linz

Melk
Sankt Pölten

Innsbruck

Wachau
Viena

AUSTRIA

Salzburg

Zalaegerszeg

Szombathely

Neuschwanstein

Mainz

Saarbrücken

Wiesbaden

Stuttgart

GERMANIA

Cascada Rinului Rosenheim

München

Lausanne

Geneva
Zermatt

Vaduz

Bellegarde

Chamonix

• Vizite opționale la Castelele Linderhof și Neuschwanstein
• Schaffhausen - Cascada Rhinului
• Chamonix, Mont Blac și Aiguille du Midi

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CHAMONIx ȘI AIGUILLE 
DU MIDI
Raiul sporturilor de iarnă
Chamonix este destinația de poveste 
a sporturilor de iarnă. Locul primelor 
jocuri olimpice de iarnă din 1924, 
Chamonix este un oraș de 10.000 de 
locuitori și stațiunea principală într-o 
vale dominată de Mont Blanc, cel mai 
înalt munte din Europa de Vest. Ea 
oferă acces direct cu telecabina spre 
muntele Aiguille du Midi, destinație 
turistică populară din cadrul Alpilor 
Francezi.

BERNA 
Toblerone pentru pofticiosi 
Berna, numita si “orasul federal”, a 
fost fondata in 1191 de catre ducele 
Berchtold si denumita dupa primul 
animal pe care l-a intalnit in cadrul 
unei partide de vanatoare din zona: 
un urs. Stiati ca ciocolata Toblerone 
a fost inventata in anul 1908 de 
Theodor Tobler si este produsa 
exlusiv in Berna?  În Berna există 
de asemenea multe cișmele cu apă 
potabilă, Elvetia avand una dintre cele 
mai curate ape din lume.

GENEVA
Admiră Jet d’Eau din centrul orașului
Centrul vechi din Geneva păstrează 
cel mai bine esența orașului. Așezat 
în jurul colinei Catedralei St. Pierre, 
cea mai veche clădire din oraș care 
ilustrează arhitectura medievală de 
odinioară, Primăria, locul unde s-a 
semnat prima Convenție a Crucii 
Roșii și piața Place Neuve, dominată 
de cele 3 clădiri dedicate culturii: 
Conservatorul de Muzică, Grand 
Theatre și Muzeul Rath. 

CASTELELE LINDERHOF 
ȘI NEUSCHWANSTEIN
Stiluri arhitecturale de basm
Neuschwanstein și Linderhof 
reprezintă două dintre cele mai 
renumite castele de basm ale 
Germaniei. În timp ce Castelul 
Neuschwanstein, creat de regele 
Ludwig al II-lea, te cucerește cu 
aerul de basm reprodus de Walt 
disney, palatul regal Linderhof te 
impresionează prin arhitectura sa 
extravagantă din secolul al XIX-lea. 

top atracȚii: Viena - Wachau - Durnstein - Melk - Innsbruck - Linderhof - Neuschwanstein - Schauffhausen 
- St. Gallen - Zurich - Interlaken - Lucerna - Berna - Montreux - Lausanne - Geneva - Chamonix - Aiguille du 
Midi - Zermatt - Matterhorn - Vaduz - Wattens - Salzburg 

Alpenhorn, Elvetia

Vf. Aguille du Midi, Mont Blanc, Franta

de la 

399 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 8 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicală și storno
• Excursii opționale
• Intrarile la obiective (inclusiv 
pentru opționale) 
• Ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

09 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA   
(815 ccA. km)
Pornim în zori. La 06:00, plecăm din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I, 
pe traseul Sibiu - Arad - Budapesta. Seara, 
ne vom caza în zona capitalei Ungariei. 

ZIuA 2. VIenA - WAcHAu - DuRnsTeIn - 
AbAȚIA melk - TIRol  
(ccA. 745 km)
Astăzi, după micul dejun, traversăm 
Ungaria spre Austria, unde ne așteaptă 
Viena, un oraș pe care îl descoperim 
într-un tur cu autocarul pe Ringstrasse, 
admirând fostul Minister de Război, 
cu statuia Mareșalului Radeski, Piața 
Schwarzenberg, cu o frumoasă deschidere 
spre Palatele Belvedere, Opera de Stat, Piața 
Maria Tereza, Palatul Hofburg, Parlamentul, 
Primăria, Burgtheatre, Universitatea și 
Biserica Votiva. Răsfățul ochilor continuă cu 
frumusețea defileului dunării din regiunea 
Wachau și cu ruinele Castelului Durnstein, 
în apropierea cărora se află și Abația 
Benedictina Melk. Ne îndreptăm apoi spre 
cazare, în zona Innsbruck.

ZIuA 3. InnsbRuck - lInDeRHoF - 
neuscHWAnsTeIn (ccA. 240 km)
dimineața, după micul dejun, pornim 
turul pietonal al orașului Innsbruck, pășind 
prin Centrul Vechi, un centru cu o istorie 
de 8 secole, unde admirăm Teatrul de 
Stat, Hofkirche, Palatul Hofburg, domul 
Sfântului Iacob și Acoperișul de aur - 
Goldenes dachl, cu 2.500 plăci de cupru 
aurite. Traseul nostru continuă spre cazare, 
în Tyrol, unde ne așteaptă timp liber sau...

 l Opțional (20 €), excursie spre 
Germania, în care vizităm Palatul Linderhof 
și Palatul Neuschwanstein.

ZIuA 4. sT. GAllen - cAscADA RInuluI - 
ZuRIcH - luceRnA (ccA. 495 km)
după micul dejun, pornim într-o excursie 
spre Lacul Konstanz, cel mai mare lac din 
Alpi. Ne oprim la Sankt Gallen pentru 
a vizita Abația Benedictină, inclusa în 
patrimoniul UNESCO, a cărui bibliotecă 
este una din cele mai bogate și mai vechi 
din lume. Ne continuăm traseul cu o 
oprire la Schauffhausen, unde admirăm 
spectaculoasa cascada a Rinului, apoi vizitam 
Zurich, capitala economică a Elveției, 
unul dintre cele mai bogate și mai curate 
orașe din lume. Facem cunoștință aici cu 
Biserica Mare (Grossmunster), fondată 
de Carol cel Mare, cu Fraumünster, care 
impresionează cu vitraliile sale realizate de 
Marc Chagall și cu Primăria - Rathaus. dacă 
iubești să faci shopping, îți recomandăm 
o plimbare pe Bahnhofstrasse, principala 
arteră comercială a orașului. Încheiem 

ziua cu un tur pietonal în orașul Lucerna, 
unde admirăm Kappellbrucke, cel mai 
vechi pod de lemn al Europei, turnul de apă 
Wasserturm, St. Peterskapelle, construită în 
stil baroc, în secolul XVIII și Primăria Veche 
- Altes Rathaus. după plimbare, pornim spre 
cazarea din zona Feldkirch.

ZIuA 5. InTeRlAken - beRnA - 
monTReuX - lAusAnne  
(ccA. 475 km)
Micul dejun este urmat de drumul spre 
Interlaken, amplasată feeric între două 
lacuri, la poalele Alpilor. Facem apoi 
cunoștință cu Berna, capitala Elveției, 
unde vom vizita centrul istoric, monument 
UNESCO, cu străduțe pitorești flancate 
cu arcade, Marktgasse și Kramgasse și 
cu numeroase fântâni decorate cu statui. 
Nu putem rata o plimbare pietonală aici. 
Așa că pornim în explorarea atracțiilor 
zona de la Barengraben - Groapa cu Urși, 
simbolul orașului, spre Primărie, Turnul cu 
Ceas “Zytglogge” și ajungând la Catedrala 
Sf. Vicențiu, construită în stilul goticului 
târziu, având un turn impresionant, cel mai 
înalt din Elveția. Încântați de frumusețea 
arhitecturală, le îndreptăm spre Lausanne, 
unde ne încheiem ziua cu o plimbare prin 
centrul istoric spre Catedrala construită în 
stil gotic, în secolul XIII, de pe esplanada 
căreia avem o priveliște largă spre Palatul 
Rumine, o impresionantă construcție în 
stilul renașterii Florentine și spre Muzeul de 
Istorie, găzduit în fostul palat al Episcopului. 
Cazare în zona Bellegarde.

ZIuA 6. GeneVA - cHAmonIX - monT 
blAnc - AIGuIlle Du mIDI  
(ccA. 275 km)
Astăzi, Geneva ne așteaptă! după micul 
dejun, admirăm din autocar Jet d`eau - cea 
mai înaltă fântână arteziană din lume, 
L’horologe Fleurie Ceasul cu flori, cu limba 
secundarului de peste 2.5 m și Podul Mont 
Blanc. Continuăm cu un tur pietonal în 
Orașul Vechi, din jurul colinei Catedralei 
St. Pierre, spre Maison Tavel, Primărie și 
Place Neuve, unde admirăm Conservatorul 
de Muzică, Grand Theatre și Muzeul Rath. 
Urmează timp liber în Geneva sau....

 l Opțional (25€), excursie la Chamonix-
Mont Blanc, capitala mondială a sporturilor 
de iarnă, unde putem încerca o experiență 
de neuitat urcând (dacă vremea ne 
permite) cu cea mai modernă telecabină 

din Europa, către stația Aiguille du Midi 
(3.842m), de unde putem vedea vârful 
Mont Blanc, stăpânul absolut al Alpilor. 
Spre finele zilei, ne vom întoarce în 
Bellegarde pentru cazare.

ZIuA 7. monTReuX - ZeRmATT - 
mATTeRHoRn - lIecHTensTeIn 
(ccA. 635 km)
după micul dejun, pornim la drum. 
Începem vizitele din țara Cantoanelor cu 
eleganta și opulenta stațiune Montreux 
de pe malul Lacului Leman. Admirăm 
Castelul Chilon din secolul XIII, străbatem 
zone montane de un pitoresc desăvârșit 
către Tasch, unde urcăm (contra cost) 
cu trenulețul cu cremalieră la Zermat. O 
stațiune protejată ecologic, unde vehiculele 
motorizate sunt interzise. de aici...

 l Opțional, putem urca la cota 3.883 m, 
la cea mai înaltă stație de telecabină din 
Europa. Așteaptă-te la un peisaj care să îți 
taie răsuflarea! Matterhorn îți fură pur și 
simplu privirea cu forma sa de dinte știrbit, 
privind solitar cele 38 de vârfuri din Alpi, de 
peste 4.000 de metri, care-l înconjoară. 
Programul continuă spre Vaduz, capitala 
micului stat Liechtenstein și cu noaptea de 
cazare din zona Tyrol, Austria.

ZIuA 8. WATTens - sAlZbuRG - 
buDAPesTA (ccA. 770 km)
după micul dejun ne încântăm privirile cu 
bijuteriile unice de la Centrul Swarovski, 
apoi pornim spre Salzburg, “orașul muzicii”, 
cunoscut pentru grădinile și palatul Mirabell. 
Un palat ridicat de prințul arhiepiscop Wolf 
dietrich Raitenau ca reședință pentru 
amanta sa, Salome Alt. Vom admira Casa 
lui Mozart, locul în care a copilărit geniul 
muzicii și domul construit în stil baroc, 
unde acesta a fost botezat. Profităm 
apoi de timpul liber pentru a admira 
Orașul Vechi, dominat de Fortăreața 
Hohensalzburg, la finele căruia părăsim 
Austria și spunem „Bun găsit” Ungariei. 
Suntem așteptați la cazarea din zona 
Budapesta. 

ZIuA 9. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, plecăm spre casă. 
Ajungem la Academia Militară din 
București după ora 23:30, în funcție de 
trafic și de formalitățile din frontieră.

 proGramziua

8

cazări
8 cazări în hoteluri de 3*  

(ca excepție, de 2*) 
8 mic dejun inclus în 

hoteluri de 3*

8
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Shopping în Zurich, pe 

Bahnhofstrasse

bonus time
Ungaria, Austria, 

Germania, Liechtenstein, 
Elveția, Franța

țări vizitate

6

proGramele de elvetia au FoSt eFectuate de 10 ori în anii precedenti. 
toate autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

29.05 399 € 422 € 446 € 469 € 145 € 449 € 459 €

04.07, 25.07, 08.08, 22.08 412 € 437 € 461 € 485 € 145 € 465 € 475 €
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elveția și coasta de Azur 
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455 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport autocar climatizat, 
clasificat pentru curse 
internaţionale
• 10 cazări cu mic dejun în de 
hotel 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicală și storno
• Excursiile și vizitele opționale 
conform program.
• Intrarile la obiectivele 
turistice (inclusiv pentru 
excursii opționale) și serviciile 
de ghizi locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Excursie opțională la 
Chamonix - Mont Blanc
• Vizită opțională la Monte 
Carlo
• Traseu cu priveliști spre 
Insulele Borromee

puncte Forte

• Gratuit, excursia opțională la 
castelele Bavariei, la achitarea 
din țară a opționalelor 
Chamonix și Coasta de Azur

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

PALATUL LINDERHOF 
Casuta din copac… 
Castelul Regelui Nebun a devenit 
celebru gratie ctitorului sau, Ludwig 
al II-lea al Bavariei, un personaj 
controversat care a domnit între anii 
1864 și 1886. Numele parcului si al 
palatului („linder” -tei, „hof” -curte) 
vine de la un tei de 300 de ani, unde 
se povesteste ca Ludovic al II-lea isi 
construise o casuta printre crengi. La 
Linderhof, regele a creat incaperi de o 
opulenta uluitoare, avand ca principala 
sursa de inspiratie Palatul Versailles.

LACUL kONSTANz 
Lacul celor 3 tari 
Lacul Konstanz, denumit si Bodensee, 
este situat pe cursul Rinului si este 
socotit “lacul celor 3 tari”, intrucat 
apele sale generoase uda malurile 
Germaniei, Elvetiei si Austriei. 
Orășelele pitorești din jurul sau sunt 
adevarate oaze de liniste, au un aer 
medieval cu o arhitectură specific 
bavareză. Lacul are 10 insule, este cel 
mai mare lac din Germania si constituie 
principala sursa de apa potabila pentru 
sud-vestul acestei tari.

INTERLAkEN
Cele mai frumoase peisaje din centrul 
Elveției
Interlaken este așezat la poalele 
Alpilor și încadrat de Lacul Thun și 
Lacul Brienz. Peisajele zonale sunt o 
încântare în orice anotimp, de aceea, 
oricând hotărăști o vizită aici, aparatul 
foto e un must! Aflat în inima Alpilor 
Elveției, orașul este poarta de acces 
pentru a explora regiunea Jungfrau, 
unde te așteaptă o mulțime de 
posibilități de petrecere a timpului 
liber. 

LAUSANNE
Centrul proceselor împotriva 
vrăjitoarelor
Știai că în Evul Mediu, la sfârșitul 
secolului XVI și mijlocul secolului 
al XVII-lea, în Lousanne au avut 
loc o adevărată prigoană împotriva 
vrăjitoarelor? Începând cu secolul al 
XV-lea, a existat constant o vânătoare 
de vrăjitoare, disputa încheindu-se 
abia în jurul anului 1669, odată cu 
ultima vrăjitoare arsă pe rug.

top atracȚii: Viena - Wachau - Durnstein - Abatia Melk - Innsbruck - Linderhof - Neuschwanstein - Liechtenstein - 
Schauffhausen - St. Gallen - Zurich - Lucerna - Interlaken - Berna - Montreux - Lausanne - Geneva - Chamonix - Aiguille du 
Midi - Zermatt - Matterhorn - Lago Magiore - Genova - Monaco - Nice - Cannes - Milano - Verona - Padova - Ljubljana

11 zile

Matterhorn, Elveția
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA (815 km)
La 06:00 dimineața plecăm din parcarea de 
la Academia Militară - Carol I, din București, 
pe traseul Sibiu - Arad - Budapesta. 
Urmează cazarea în zona capitalei Ungariei. 

ZIuA 2. VIenA - WAcHAu - DuRnsTeIn - 
AbATIA melk - TIRol (ccA. 695 km)
după micul dejun, traversăm Ungaria 
spre Austria, unde facem cunoștință cu 
Viena, pe care o vom admira într-un tur cu 
autocarul pe Ringstrasse. Vedem clădirea 
fostului Minister de Război, cu statuia 
Mareșalului Radeski, Piața Schwarzenberg 
cu deschiderea spre Palatele Belvedere, 
Opera de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Continuăm 
traseul prin defileul dunării din regiunea 
Wachau, bucurându-ne de imaginea ruinelor 
Castelului Durnstein, în apropierea cărora se 
află Abația Benedictina Melk. Ne îndreptăm 
spre cazare, în zona Innsbruck.

ZIuA 3. InnsbRuck - lInDeRHoF - 
neuscHWAnsTeIn (ccA. 240 km)
după micul dejun, vizităm Centrul Vechi 
din Innsbruck într - un tur pietonal, pentru 
a descoperi Teatrul de Stat, Biserica 
Hofkirche, Palatul Hofburg, domul Sfântului 
Iacob și Acoperișul de Aur - Goldenes dachl. 
Continuăm drumul către cazarea din zona 
Tyrol, unde ne bucurăm de timp liber sau...

 l Opțional (20 €), excursie spre 
Germania, unde vizitam castelele regelui 
Ludwig al II-lea al Bavariei: Palatul 
Linderhof și Neuschwanstein.

ZIuA 4. lIecHTensTeIn - sT. GAllen 
- cAscADA RInuluI - ZuRIcH - 
luceRnA (ccA. 345 km) 
după micul dejun, profităm de timp liber în 
Vaduz, capitala Liechtenstein, sau excursie 
spre Konstanz, cel mai mare lac din Alpi, cu 
oprire la Sankt Gallen pentru a vizita Abația 
Benedictină. Ziua continuă cu Schaffhausen, 
pentru cascada Rinului și vizite în Zurich, 
care se mândrește cu Biserica Mare, 
Fraumünster și Primăria - Rathaus. dacă 
ești fan shopping, petrece-ți timpul liber pe 
Bahnhofstrasse, principală arteră comercială 
a orașului. Încheiem ziua la Lucerna, cu un 
tur de oraș, admirând Kappellbrucke, cel mai 
vechi pod de lemn al Europei și turnul de 
apă Wasserturm, St. Peterskapelle, Primăria 
Veche - Altes Rathaus. Noaptea de cazare 
ne-o vom petrece în zona Feldkirch. 

ZIuA 5. InTeRlAken - beRnA - 
monTReuX - lAusAnne (495 km)
după micul dejun pornim spre superbul 
Interlaken, apoi continuăm cu Berna, 
capitala Elveției, pentru a vizita centrul 

istoric cu celebrele străduțe Marktgasse și 
Kramgasse. Începem vizitele aici printr-un 
tur pietonal de la Barengraben - Groapa 
cu Urși, spre Primărie, Turnul cu Ceas 
„Zytglogge” și încheind cu Catedrala 
Sfântului Vicentiu. Atracțiile continuă cu 
Castelul Chilon din Montreux, urmate de 
Lausanne, unde ne așteaptă Catedrala, de pe 
esplanada căreia avem o priveliște largă spre 
Palatul Rumine. Ne îndreptăm apoi spre 
cazarea din zona Bellegarde.

ZIuA 6. GeneVA - cHAmonIX - monT 
blAnc - VF. AIGuIlle Du mIDI  
(ccA. 275 km)
Micul dejun este urmat astăzi de frumusețea 
Genevei! Turul cu autocarul ne prezintă 
fântâna arteziană Jet d`eau, L’horologe 
Fleurie - Ceasul cu flori și Podul Mont 
Blanc. Facinați de priveliști, începem un tur 
pietonal din Orașul Vechi, așezat în jurul 
colinei Catedralei St. Pierre, spre Maison 
Tavel, Primărie și Place Neuve, unde zărim 
Conservatorul de Muzică, Grand Theatre și 
Muzeul Rath. Timp liber în Geneva sau...

 l Opțional (25 €), excursie la Chamonix-
Mont Blanc, unde putem urca (în funcție de 
vreme) cu cea mai modernă telecabină din 
Europa, către stația Aiguille du Midi, de pe a 
cărei terasă se vede vârful Mont Blanc. 
Seara, cazare în zona Bellegarde.

ZIuA 7. ZeRmATT - mATTeRHoRn - lAGo 
mAGGIoRe - GenoVA (ccA. 585 km)
după micul dejun, revenim în Elveția, unde, 
în drum spre Tasch, ne așteaptă peisaje 
pitorești, urmate de o urcare (contra cost) 
cu trenulețul cu cremaliera la Zermatt. 

 l Opțional, ascensiune la cota 3.883 m, 
unde Matterhorn te cucerește cu forma sa 
de dinte știrbit, admirând cele 38 de vârfuri 
alpine de peste 4.000 m, care îl înconjoară. 
Plini de entuziasm, ne îndreptăm spre 
Italia și străbatem regiunea Piemonte spre 
lacul glaciar Lago Maggiore, al doilea că 
mărime după Lago di Garda. Peisajul este 
impresionant, privit chiar și de pe autostradă, 
în principal datorită Insulelor Borromee. 
Traseul continuă spre sud, pentru cazare în 
zona Genova - Savona.

ZIuA 8. monAco - nIce - cAnnes - 
GenoVA (ccA. 390 km)
Mic dejun. Astazi te bucuri de timp liber la 
hotel sau... 

 l Opțional (35 €), excursie pe Coasta 
de Azur, cu o primă oprire în Monaco. 
Admirăm Muzeul Oceanografic, Catedrala 
Sfântului Nicolae și Palatul Princiar, apoi 
urmăm traseul Circuitului de „Formula 
1” spre Cazino. Simțim atmosfera orașului 
Nice printr-o plimbare pe Promenades des 
Anglais și admirăm cel mai stilat hotel de 
pe Coasta de Azur: Negresco, construit de 
românul Henri Negrescu. Încheiem ziua la 
elegantul Cannes, amintind de Palais des 
Festivals et Congres și revenim la cazarea din 
Genova-Savona.

ZIuA 9. mIlAno - VeRonA - PADoVA  
(ccA. 520 km)
Astăzi, după micul dejun, ne delectăm 
cu frumusețile orașului Milano: Castelul 
Sforzesco, dom, Galeriile Vitorio Emanuel 
și Opera Scala. Pornim apoi spre Verona, 
pentru un tur pietonal în care admirăm 
Arenele Romane, amfiteatrul roman, Casa 
și balconul Julietei, Piața del’Erbe, Palatul și 
Mormintele Scaglierilor. dacă ai mai vizitat 
Verona, îți sugerăm o vizită individuală la 
Muzeul Castelvecchio, Ponte dei Scaglieri și 
la Basilica San Zeno Magiore. Cazare în zona 
Padova-Udine.

ZIuA 10. uDIne - lJublJAnA - 
buDAPesTA (ccA. 690 km)
după micul dejun, plecăm spre Ljubljana 
unde ne așteaptă un tur al capitale Sloveniei 
în care descoperim Piața Congresului, 
Biserica Franciscan, Podul Triplu, Primăria, 
Catedrala și Podul dragonului. Ne bucurăm 
de timp liber în Ljubljana sau...

 l Opțional, urcarea cu funicularul până la 
Castelul din secolul al XII-lea.
Continuăm ziua cu traseul spre Budapesta, 
cu peisajele lacului Balaton, cel mai mare din 
Europa centrală. Apoi...

 l Opțional (15 € fara masă sau 33 € cu 
masă), croazieră pe Dunăre la Budapesta 
pentru a admira Parlamentul, Podul cu 
Lanțuri, Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. 
Matyas, Palatul Regal și Stânca Ghelert.
 Încheiem ziua cu cazare în zona Budapesta.

ZIuA 11. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre Academia 
Militară din București, unde ajungem după 
ora 23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

10

cazări
10 cazări în hoteluri de 3* 

(excepție, de 2*)
10 mic dejun inclus  
și, opțional, cină pe 

croaziera la Budapesta

11
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Scurt popas, baie și plajă 

în Cannes

bonus time
Croazieră pe dunăre 
la Budapesta, capitala 

Ungariei

Ungaria, Austria, Germania, 
Liechtenstein, Elveția, Franța, 

Monaco, Italia, Slovenia

țări vizitate croaziere

19

proGramele de elvetia au FoSt eFectuate de 10 ori în anii precedenti. 
toate autocarele au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent.

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

03.06, 27.08 455 € 482 € 508 € 535 € 185 € 509 € 519 €

25.06, 16.07, 06.08 463 € 491 € 518 € 545 € 185 € 519 € 529 €
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Franța - Paris și Valea loarei

de la 

387 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*). 
• Ghid însoțitor pe traseu
• Deplasări la Viena, Salzburg, 
München, Strasbourg, 
Paris, Reims, Luxemburg, 
Heidelberg, Nürnberg, Melk.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
Excursii opționale, Intrarile 
la obiective turistice (inclusiv 
pentru opționale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achita de turiști)

• Vizită opțională la cartierul 
Petit France și Consiliul 
Europei din Strasbourg
• Opțional, vizită la Palatul 
Fontainebleau și pe Valea 
Loirei
• Vizite la Strasbourg și 
Heidelberg

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

NOTRE DAME
Fecioara Parisului
Notre-dame de Paris (Fecioara de la 
Paris) este una dintre cele mai mari 
clădiri religioase din lume. Construită 
în stil gotic, în inima orașului, ea se 
remarcă prin turnurile gemene de 
69 metri înălțime, cu 387 de scări. 
Notre dame impresionează prin 
vitraliile originale, cel mai mare clopot 
- Emmanuel Bell și Coroana de Spini. 
Ea reprezintă astăzi cel mai popular 
reper turistic din Paris, depășind chiar 
Turnul Eiffel.

GRANDE ARCHE DE LA 
DéFENSE
O construcție dedicată idealurilor
Versiunea modernă a Arcului de 
Triumf este dedicată doar idealurilor 
omenirii și umanitare. El se află la 
capătul unui șir de monumente din 
Paris, formând o linie secundară cu 
Turnul Eiffel și Tour Montparnasse. 
Grand Arche nu este doar o atracție 
turistică, ci găzduiește câteva birouri 
guvernamentale. Odata ajuns la baza 
clădirii te simți copleșit, iar priveliștea 
spre Arcul de Triumf e uimitoare!

HEIDELBERG 
Cel mai mare butoi de vin din lume
Schloss Heidelberg a fost lovit de 
fulger... de două ori! Și dacă nu era de 
ajuns, în timpul celor peste 200 de ani 
de existență, a mai suferit numeroase 
incendii și distrugeri de război. Cu 
toate acestea, structura lui, construită 
în 1214, este și astăzi în picioare, fiind 
un simbol al romantismului german. El 
este preferat de cuplurile care își unesc 
destinele, iar ca petrecerea sa fie unica, 
ringul de dans este „capacul” celui mai 
mare butoi de vin din lume.

CASTELUL CHAMBORD
Atenție la îmbinarea arhitecturală
Château de Chambord este una 
dintre cele mai cunoscute castele 
din lume datorită arhitecturii 
sale, care îmbină forma medievală 
tradițională franceză cu structuri 
clasice renascentiste. Clădirea a fost 
construită de regele Francisc I pentru 
a îi servi drept cabană de vânătoare. 
designul original este atribuit lui 
domenico da Cortona, însă se spune 
că ar fi fost implicat în realizarea 
acestuia și Leonardo da Vinci. 

top atracȚii: Viena - Salzburg - München - Strasbourg - Paris - Fontainebleau - Valea Loirei - Reims - 
Luxembourg - Heildelberg - Nürnberg - Melk

08 zile

Grand Arche, Paris, Franta 

Besançon
Dijon

Limoges
Clermont-Ferrand

Lyon
Annecy

Toulouse

Montpellier

Marseille

Avignon

Rennes

Nantes

Bordeaux

Poitiers

Lille

Amiens

RouenCaen

Orléans

Metz

Châlons-en
Champagne

Reims

Ajaccio

Paris

Fontainebleau

Valea
Loirei

FRANTA

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Alexandria
Giurgiu

Craiova
Slatina

Călăraşi 

Ploieşti
Slobozia

Constanja

Tirgoviste

Bistriţa

Oradea
Zalău

Baia Mare

Satu Mare

Brăila

Buzău

Tulcea

Galaţi

Braşov

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Focşani

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Tirgu Jiu

Alba Iulia

Rimnicu Vilcea
Piteşti

DevaArad

Bucuresti 

ROMANIA

Graz

Eisenstadt

Klagenfurt

Innsbruck

Sankt Pölten

Linz Viena

AUSTRIA

Melk

Szolnok

Eger

Nyíregyháza

Debrecen 

Miskolc

Veszprém KecskemétZalaegerszeg

Szombathely

Salgótarján

Pécs

Kaposvár

Szeksard

Békéscsaba

Tatabánya

Székesfehérvár

Gyár
Budapesta

UNGARIA
Szeged

Saarbrücken

Kiel

Schwerin

Potsdam

Magdeburg

Hannover

Düsseldorf

Berlin

Bremen

Erfurt Dresden

Hamburg

Stuttgart

Wiesbaden

RosenheimNeuschwanstein

Mainz Heidelberg

Nurnberg

GERMANIA

München

Salzburg

Strasbourg

LUX

Luxemburg

Palatul Fontainebleau, Franta 

Castelul Chambord, Valea Loarei, Franta 
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
La 06:00 dimineața, plecăm din parcarea 
de la Academia Militară - Carol I (acces 
dinspre metrou Eroilor) spre Budapesta. 
Ajunși în capitala Ungariei… 

 l Opțional (15€ fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sfântului Matyas, Palatul 
Regal, Stânca Ghelert. 
Cazăm la un hotel din zona Budapesta. 

ZIuA 2. VIenA - sAlZbuRG - mÜncHen 
(ccA. 655 km) 
Astăzi, începem ziua cu mic dejun și 
un traseu, care să ne ducă spre Viena. 
Traversăm astfel Ungaria, pregătiți pentru 
un tur panoramic pe Ringstrasse, în care 
admirăm clădirea fostului Minister de 
Război, Piața Schwarzenberg cu priveliști 
spre Palatele Belvedere, Opera de Stat, 
Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Ajungem 
apoi în Salzburg, orașul care ne cucerește 
cu grădinile și palatul Mirabell, Casa lui 
Mozart, domul și Orașul Vechi protejat de 
Fortăreața Hohensalzburg, iar ziua se încheie 
frumos în München, cu atmosfera din piața 
centrală Marienplatz, cu Noua Primărie, 
coloana Fecioarei Maria și cu frumusețea 
arhitecturală a catedralei Frauenkirche, 
construită între secolele XV și XVI. Seara 
suntem așteptați la hotelul din zona 
München.

ZIuA 3. mÜncHen - sTRAsbouRG - ReIms 
- PARIs (ccA. 820 km)
Micul dejun este urmat de drumul spre 
Strasbourg, capitala regiunii franceze 
Alsacia, care ne așteaptă cu Catedrala 
gotică „Notre dame de Strasbourg”. 
Admirăm în apropierei clădirea barocă a 
Palatului Rohan și... 

 l Opțional, o plimbare cu vaporașul pe 
râul ILL, pentru a descoperi pitorescul 
cartier Petit France și Consiliul Europei. 
Pornim spre Reims, cu a sa impozantă 
Catedrala gotică ce aparține secolului al 
XIII-lea, apoi ne îndreptăm spre cazarea de 
la Paris. 

ZIuA 4. PARIs - oRAȘul lumInIloR
după micul dejun de la hotel, începem turul 
cu autocarul pentru a admira frumusețea 
cartierului de zgârie-nori La defence, apoi 
Place de la Concorde, Arcul de Triumf, 
Champs Elysees, Podul Alexandru al 
III-lea, Grand Palais, Petit Palais, Palais de 
Chaillot și Tour Eiffel. Continuăm cu Școala 
Militară, domul Invalizilor, cu mormântul 

lui Napoleon Bonaparte și de L`Ille de la 
Cite, unde vizitam Catedrala Notre dame, 
cu fațada sa inconfundabilă între cele două 
turnuri. Urmează frumusețea cartierului 
Latin și Panteon cu fațada realizată după 
construcția din Roma, apoi Opera Garnier, 
Galeriile Lafayette, Place Pigale cu cele mai 
cunoscute cabarete, printre care și Moulin 
Rouge. Spre seară, urcăm în Montmartre, 
pentru vizite la Basilica Sacre Coeur și la 
Place du Tertre, ultimele atracții înainte de 
revenirea la același hotel de la Paris. 

ZIuA 5. PARIs - FonTAInebleAu - VAleA 
loIReI (ccA. 400 km)
Mic dejun și timp liber în Paris pentru vizite 
individuale, sau...

 l Opțional, excursie la Palatul 
Fontainebleau (10 €) și Valea Loirei 
(35€), cu vizite la Castelul Chambord 
și orășelul Blois, unde ne vom plimba pe 
străduțele pitorești, descoperind atmosfera 
medievală din centrul istoric.
Turiștilor rămași în Paris le recomandăm 
vizite individuale la Palatul Versailles, 
disneyland, Muzeele Luvru și d`Orsay, 
Centrul Pompidou cu Atelierul lui 
Brâncuși. 

 l Seara, vă sugerăm o ascensiune în 
Turnul Eiffel sau o croazieră pe Sena (cca 
15 €). 
Cazare la același hotel de la Paris.

ZIuA 6. PARIs - luXembouRG - 
HeIlDelbeRG - nuRnbeRG  
(ccA. 820 km)
după micul dejun, pornim spre 
Luxembourg, unde admirăm Piața 

Constituției cu monumentul eroilor din 
cele două războaie mondiale, Catedrala 
din secolul al XVII-lea, Palatul Ducal 
cu arhitectura renascentistă flamandă 
și fortificațiile sale impunătoare. după 
ce ne-am delectat cu atracțiile din 
Luxembourg, ne îndreptăm spre Germania, 
la Heidelberg, orașul renumit pentru 
Castelul din secolul al XIII-lea, devenit cea 
mai importantă structură renascentistă de 
la nord de Alpi și Universitatea din secolul 
XVIII, una din cele mai vechi din Germania. 
Pornim apoi spre Nürnberg pentru cazare.

ZIuA 7. nÜRnbeRG - melk - buDAPesTA 
(ccA. 725 km)
Astăzi ne așteaptă mărturiile istoriei din 
Nürnberg. după micul dejun, pornim 
într-un tur pietonal în care vedem biserica 
medievală St. Lorenzkirche, piața centrală 
Hauptmarkt, Schoner Brunnen - “Fântâna 
Frumoasă” de lângă Primărie, biserica 
Frauenkirche, Zidurile de incinta cu 
Frauentor (Poarta Fecioarei), Biserica St. 
Sebaldus și Castelul Imperial, principala 
atracție a orașului. de aici, traversam 
Austria spre Ungaria, oprindu-ne la Abația 
Benedictina Melk de pe malul dunării și ne 
cazăm în zona Budapesta.

ZIuA 8. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, ne întoarcem acasă. 
Ajungem la Academia Militară din 
București după ora 23.30, în funcție 
de trafic și de durată formalităților din 
frontieră.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hoteluri de 3* 

(excepție, de 2*)
7 mic dejun inclus

7
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional 

autocar inclus
Admiră Parisul de pe 

Bateau Mouche

bonus time
Croaziere pe dunăre, 
pe Sena, plimbare cu 

vaporașul pe ILL

Ungaria, Austria, 
Germania, Franța, 

Luxembourg

țări vizitate croaziere

35

proGramele de Franta au FoSt eFectuate de 11 ori în anii precedenti. 
opt din autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

01.05, 04.07, 16.08 387 € 410 € 432 € 455 € 155 € 429 € 439 €

Heidelberg, Germania
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Franța și Germania 

de la 

412 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție ziua a 
5-a, contra cost cu transportul 
public
• 8 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*). 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile și vizitele opționale
• Intrarile la obiectivele turistice 
(inclusiv pentru opționale) 
• Serviciile de ghizi locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Vizite la Viena, Salzburg, 
München, Strasbourg, 
Versailles Paris, Reims, 
Luxemburg, Heidelberg, 
Nürnberg, Melk.

puncte Forte

• 50% REDUCERE la 
Croaziera pe Sena, la achitarea 
din țară a opționalei pe Valea 
Loirei

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CENTRUL POMPIDOU 
Atelierul lui Brâncuși
Construit dupa ideea originala a 
presedintelui francez Georges Pompidou, 
Centrul Pompidou este renumit pentru 
arhitectura controversata, dar mai ales 
pentru colectiile sale de arta moderna 
si contemporana, intre care si Atelierul 
Brancusi. Fatada sa aduce cu o rafinarie, 
iar toate instalatiile sanitare, electrice, 
conducte de apa si de circulatia aerului, 
cabluri si scari rulante sunt pe exteriorul 
cladirii, oferind acesteia un aspect unic 
prin codurile de culoare folosite.

PLACE DU TERTRE
Artiștii de pe deal
Mulți oameni presupun că „tertre„ 
este un derivat al Montmartre, dar 
este de fapt mult mai simplu decât 
atât. Tertre se traduce pur și simplu 
deal, sau un deal mic, iar „place” 
înseamnă o piață publică. Prin urmare, 
Place du Tertre nu este altceva decât 
un nume foarte descriptiv, deoarece 
se află în vârful celui mai mare deal 
din Paris, la aproximativ 130 de metri 
înălțime.

LA LOJA REGELUI
Castelul Chambord
Știai că cel mai mare dintre castelele 
Loarei inițial a fost construit ca „lojă 
de vânătoare” pentru regele Francois 
I? dacă vrei să vezi „palatele” sale 
reale, vizitează Castelele d’Amboise 
și Boise. Chambord deține o 
impresionantă scară în spirală cu 
„dublu helix”, proiectată de Leonardo 
da Vinci. Cele două scări urcă pe 3 
etaje, dar nu se întâlnesc niciodată. 
Astfel că regele nu a trebuit să-și 
cheme niciodată slujitorii pe scări!

ST. LORENzkIRCHE
…și grupul suspendat
Lorenzkirche din Nürnberg deține 
multe opere de artă importante, dar 
această biserică gotică este ea însăși o 
operă de artă. Biserica a fost construită 
între anii 1243-1315, în primul rând ca 
o bazilică cu trei culoare. Transeptul de 
vest a fost ulterior lărgit în stilul gotic 
târziu cu splendide portaluri și rozete. 
Ai văzut vreodată grupul de sculpturi 
precum Buna Vestire de Veit Stoss? 
E suspendat de tavanul de deasupra 
altarului navei principale.

top atracȚii: Viena - Salzburg - München - Strasbourg - Paris - Versailles - Fontainebleau - Valea Loirei - 
Reims - Luxembourg - Heildelberg - Nürnberg - Melk

09 zile

Marienplatz, Munchen

Montmartre, Paris 

Besançon
Dijon

Limoges
Clermont-Ferrand
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Montpellier
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Bordeaux

Poitiers

Lille
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Loirei
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Rennes

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Alexandria
Giurgiu

Craiova
Slatina

Călăraşi 

Ploieşti
Slobozia

Constanja

Tirgoviste

Bistriţa

Oradea
Zalău

Baia Mare

Satu Mare

Brăila

Buzău

Tulcea

Galaţi

Braşov
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Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Focşani

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Tirgu Jiu

Alba Iulia

Rimnicu Vilcea
Piteşti

DevaArad

Bucuresti 

ROMANIA

Graz

Eisenstadt

Klagenfurt

Innsbruck

Sankt Pölten

Linz Viena

AUSTRIA

Melk

Szolnok

Eger

Nyíregyháza

Debrecen 
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Székesfehérvár

Gyár
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UNGARIA
Szeged

Saarbrücken

Kiel

Schwerin

Potsdam

Magdeburg

Hannover

Düsseldorf

Berlin

Bremen

Erfurt Dresden

Hamburg

Stuttgart

Wiesbaden

RosenheimNeuschwanstein

Mainz Heidelberg

Nurnberg

GERMANIA

München

Salzburg

Strasbourg

LUX

Luxemburg
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Circuitul nostru începe la 6.00 dimineața. 
Pornim din parcarea de la Academia 
Militară - Carol I București (metrou 
Eroilor), spre Budapesta, frumoasa capitală 
Ungariei, unde... 

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta, pentru a admira 
principalele obiective ale capitalei Ungariei: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stânca Ghelert.
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - sAlZbuRG - mÜncHen 
(ccA. 655 km) 
Astăzi descoperim romantismul Vienei. 
după micul dejun, traversăm Ungaria 
pentru a ajunge în capitala Austriei, 
unde parcurgem un tur panoramic cu 
autocarul pe Ringstraße, în care admirăm  
clădirea fostului Minister de Război, cu 
statuia Mareșalului Radetzky, Piața 
Schwarzenberg cu a sa deschidere către 
Palatele Belvedere, Opera de Stat, Piața 
Maria Tereza, Palatul Imperial Hofburg, 
Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea, Biserica Votiva. Ne delectăm 
apoi privirile în Salzburg, “orașul muzicii”, 
cu grădinile și palatul Mirabell-ridicat 
de prințul arhiepiscop Wolf dietrich 
Raitenau ca reședință pentru amanta sa, 
Salome Alt, Casa lui Mozart, cu domul 
și Orașul Vechi protejat de Fortăreața 
Hohensalzburg. Ultimele atracții ale 
zilei vor fi în München, unde vizităm 
Marienplatz, Noua Primărie din secolul 
XIX și coloana Fecioarei Maria, catedrala 
Frauenkirche, construită între secolele 
XV-XVI. Petrecem noaptea într-un hotel 
din zona München. 

ZIuA 3. mÜncHen - sTRAsbouRG - 
ReIms - PARIs (ccA. 820 km)
după micul dejun, pornim spre Strasbourg, 
capitala regiunii franceze Alsacia, 
cunoscută pentru Catedrala gotică „Notre 
dame de Strasbourg”, în apropierea căreia 
admirăm clădirea barocă a Palatului Rohan, 
o frumoasă clădire barocă din secolul XVIII 
și... 

 l Opțional, o plimbare cu vaporașul 
pe râul ILL, care ne va oferi prilejul de a 
admira pitorescul cartier Petit France și 
Consiliul Europei. 
Ne îndreptăm apoi spre Reims, unde 
vizităm Catedrala gotică ce aparține 
secolului al XIII-lea, loc de încoronare a 
numeroși monarhi francezi de-a lungul 
vremii și pornim spre cazarea de la Paris. 

ZIuA 4. PARIs - VeRsAIlles 
dimineață, după micul dejun, vizităm 
Palatul Versailles, sediul puterii 
„Regelui-Soare” și unul din cele mai 
opulente palate din lume. Revenind în 
oraș, admirăm, într-un tur cu autocarul, 
cartierul La defence, Place de la 
Concorde, Arcul de Triumf, Champs 
Elysees, Podul Alexandru al III-lea, Grand 
Palais, Petit Palais, Palais de Chaillot, Tour 
Eiffel, Școala Militară, domul Invalizilor 
(cu mormântul lui Napoleon Bonaparte) 
și Catedrala Nôtre dame, din L`Ille de 
la Cite. Explorarea continuă cu Cartierul 
Latin și Panteonul, Opera Garnier, 
celebrele Galerii Lafayette și cu Place 
Pigale, cu impresionantele cabarete, 
printre care și Moulin Rouge. Urcăm apoi 
în Montmartre, la Basilica Sacre Coeur 
și Place du Tertre, un vechi refugiu 
al artiștilor precum Van Gogh, Pablo 
Picasso și Salvador dali. La finalul zilei, 
revenim cu amintiri frumoase la hotelul 
de la Paris. 

ZIuA 5. PARIs - oRAȘul lumInIloR
Astăzi, după micul dejun, ne bucurăm 
de timp liber pentru vizite individuale în 
Paris. Îți recomandăm deplasare contra 
cost cu RER la disneyland sau vizită la 
Muzeele Luvru și d`Orsay și la Centrul 
Pompidou cu Atelierul lui Brâncuși. 
Seara…

 l … opțional, o frumoasă croazieră pe 
Sena (cca 15 €) - REDUCERE 50% 
la achitarea din țară a opționalei Valea 
Loirei, sau o ascensiune în Turnul Eiffel.
Revenim hotelul de la Paris. 

ZIuA 6. PARIs - FonTAInebleAu - VAleA 
loAReI (ccA. 400 km)
Mic dejun și timp liber în Paris, sau...

 l Opțional, excursie la Palatul 
Fontainebleau (10 €) și Valea Loirei 
(35€), cu vizite la Castelul Chambord 
și orășelul Blois, unde ne vom o plimba 
pe străduțele pitorești, descoperind 
atmosfera medievală din centrul istoric.  
Urmează Castelul Blois, monument 
UNESCO cândva reședința favorită 
a regilor Franței, unde ne vom plimba 
pe străduțele pitorești ale orășelului, 
descoperind atmosfera medievala din 
centrul istoric. 
Întoarcere la același hotel de la Paris 
pentru cazare.

ZIuA 7. PARIs - luXembouRG – 
HeIlDelbeRG - nuRnbeRG  
(ccA. 820 km)
Luăm micul dejun în hotel și pornim 
spre cosmopolitul Luxembourg, sediul 
Parlamentului Uniunii Europene, în 
care descoperim Piața Constituției, cu 
monumentul dedicat eroilor din cele 
două războaie mondiale, structura gotica 
a Catedralei din secolul al XVII-lea, 
Palatul ducal, cu frumoasa sa arhitectură 
renascentistă flamandă a secolului XVI și 
fortificațiile, în special subterane. Cuprinși 
de atmosfera orașului, ne îndreptăm spre 
Germania, unde vizităm orașul baroc 
Heidelberg, construit pe fundații gotice. 
Un oraș frumos, cu străduțe înguste și 
pitorești, renumit pentru Castelul din 
secolul al XIII-lea, devenit prin extinderi 
succesive cea mai importantă structură 
renascentistă de la nord de Alpi. Admirăm 
și Universitatea din secolul al XVIII-lea, 
una din cele mai vechi din Germania și ne 
îndreptăm spre Nürnberg pentru cazare. 

ZIuA 8. nÜRnbeRG - melk - buDAPesTA 
(ccA. 725 km)
după micul dejun, descoperim Nürnberg, 
orașul cu o istorie de peste 100 de ani, 
a cărui arhitectură modernă se îmbină 
armonios cu atmosfera medievala din 
centrul istoric. Admirăm astfel, într-
un tur pietonal, biserica medievală St. 
Lorenzkirche, construită între secolele XIII-
XV și considerată cea mai frumoasă din 
oraș, Hauptmarkt, piața centrală a orașului, 
Schoner Brunnen sau „Fântâna Frumoasă” 
aflată lângă Primărie, Frauenkirche, 
construită în secolul al XIV-lea, în stil gotic, 
Zidurile de incită cu Frauentor (Poarta 
Fecioarei), Biserica St. Sebaldus și Castelul 
Imperial, principala atracție a orașului. 
Traversăm Austria spre Ungaria, cu o oprire 
la Abația Benedictina Melk, construită în 
secolul XI pe o stâncă de pe malul dunării și 
ne cazăm în zona Budapesta. 

ZIuA 9. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Mic dejun și întoarcerea la Academia 
Militară din București, unde ajungem după 
ora 23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

8

cazări
8 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
8 mic dejun incluse, în 

hoteluri de  3* 

8

mese
Transport cu autocar cu 

climatizare, clasificat 
internațional 

autocar inclus
Plimbare prin  

Gradinile Palatului 
Versailles

bonus time
Budapesta,  
Strasbourg  

și Paris

Ungaria, Austria, 
Germania, Franța și 

Luxembourg

țări vizitate croaziere

35

proGramele de Franta S-au eFectuat de 11 ori în anii precedenti. noua 
autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent.

Hotelurile utilizate în 219 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

07.06, 01.08, 05.09 412 € 437 € 461 € 485 € 175 € 459 € 469 €
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Franța și belgia 

de la 

445 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție ziua a 5-a 
contra cost cu transport public
• 9 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicală și storno
• Excursiile opționale
• Intrari la obiective (inclusiv 
pentru excursii opționale), 
ghizii locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Patru cazări la Paris și trei zile 
dedicate în totalitate „orașului 
luminii”
• Vizite la Gent, Bruxelles 
• Vizită opțională la Bruges
• Valea Rinului și Stânca 
Lorelei

puncte Forte

• 50% REDUCERE la 
Croaziera pe Sena și pentri 
opționala la Bruges, la achitarea 
din țară a opționalei pe Valea 
Loirei

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

BRUGGES 
Prima “bursa de valori” din lume
Bruges a fost infiintat de vikingii 
danezi in anul 862, intr-o regiune 
mlastinoasa, dar avantajoasa 
comertului datorita iesirii la mare. 
Intr-un han al familiei Van der Beurse, 
negustorii veniti din toate colturile 
lumii au inventat ideea de bursa, 
vanzand si cumparand hartii de valoare. 
Astfel, numele familiei Beurse a dat 
numele acestui proces financiar care a 
fost preluat rapid in Amsterdam, apoi 
in Londra si in toata lumea.

CASTELUL BLOIS
Reședința multor regi francezi
Cu fațade interioare în stiluri clasice, 
renascentiste și gotice, Château 
de Blois este una dintre mândriile 
centrului orașului. Reședința multor 
regi francezi, el a fost și locul în care 
Ioana d’Arc a plecat în 1429 pentru a 
fi binecuvântată de Arhiepiscopul din 
Reims. Castelul cuprinde mai multe 
clădiri, printre care cetatea medievală, 
aripa gotică, aripa renascentistă 
Francois I și aripa Clasică a lui Gaston 
de Orleans.

VERSAILLES
Un simbol al bogăției și al excesului
Construit pentru regele Soare, Louis 
al XIV-lea, Palatul din Versailles este 
cunoscut pentru camerele opulente, 
grădinile extravagante și rolul pe care 
l-a jucat în Revoluția franceză. Având 
grădini cu peste 400 de sculpturi și 
1400 de fântâni și interioare cu peste 
6.000 de tablouri. Marile atracții sunt 
Sala Oglinzilor, Capela Regala și Salonul 
Venus. Iar sala de mese a regelui este 
atât de mare încât mâncarea ajungea 
adesea rece până la servire. 

BRUxELLES
Revoluția lui Manneken Pis
Manneken Pis (băiatul care face pipi) 
este o fântână publică din Bruxelles 
odinioară neimportantă pentru 
localnici. Ea a devenit monument 
istoric după ce câțiva soldați din 
armata franceză a lui Louis al XV-lea 
s-au amuzat furând-o, considerând-o 
ridicolă. Amenințat cu o revoltă 
locală, Regele Louis și-a pedepsit 
soldații, înapoind Manneken orașului, 
decorat cu crucea Saint-Louis, în 
brocadă scumpă, brodată cu aur. 

top atracȚii: Viena - Salzburg - München - Strasbourg - Reims - Paris - Versailles - Fontainebleau - Valea 
Loirei - Gent - Bruges - Bruxelles - Köln - Valea Rinului - Frankurt - Nürnberg - Melk

10 zile

Wavre

Arlon

Mans Liège
Namur

HasseltLeuven
Gent

Anvers

Bruxelles

Brugges

Lille

Amiens

Rouen

Besançon
Dijon

Limoges
Clermont-Ferrand

Lyon
Annecy

Toulouse

Montpellier

Marseille

Avignon

Orléans

Metz

Châlons-en-Champagne

Reims
Paris

FRANTA

Fontainebleau

Valea
Loirei

Graz

Eisenstadt

Klagenfurt

Innsbruck

Sankt Pölten

Linz Viena

AUSTRIA

Melk

Zalaegerszeg

Szombathely

Düsseldorf

Heidelberg

Erfurt
Dresden

Schwerin

Potsdam
Magdeburg

Hannover

Berlin
Bremen

Mainz

Saarbrücken

Stuttgart

Wiesbaden

RosenheimNeuschwanstein

Koln
Frankfurt

Nurnberg

GERMANIA

München

Salzburg

Strasbourg

BELGIA

Luxemburg

Valea Rinului

Bruges, Belgia

Strasbourg, Franta
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Astăzi, la 6.00 dimineața, pornim din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I 
București (acces dinspre metrou Eroilor), 
spre Budapesta, unde…

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta, pentru a admira 
principalele obiective ale capitalei Ungariei: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert.
Cazare în zona Budapesta

ZIuA 2. VIenA - sAlZbuRG - mÜncHen 
(ccA. 655 km) 
Ne așteaptă o zi în care descoperim 
romantismul Vienei. după micul dejun, 
traversăm Ungaria pentru a ajunge în Viena, 
unde turul panoramic cu autocarul pe 
Ringstraße ne încântă cu clădirea fostului 
Minister de Război, cu statuia Mareșalului 
Radetzky, Piața Schwarzenberg cu a sa 
deschidere către Palatele Belvedere, Opera 
de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea, Biserica Votiva. Ne delectăm 
apoi privirile în Salzburg, “orașul muzicii”, 
cu grădinile și palatul Mirabell - ridicat de 
prințul arhiepiscop Wolf dietrich Raitenau 
ca resedință pentru amanta sa, Salome 
Alt, Casa lui Mozart, cu domul și Orașul 
Vechi protejat de Fortăreața Hohensalzburg. 
Ultimele atracții ale zilei vor fi în München, 
unde vizităm Marienplatz, Noua Primărie 
din secolul XIX și coloana Fecioarei Maria, 
catedrala Frauenkirche, construită între 
secolele XV-XVI. Petrecem noaptea într-un 
hotel din zona München. 

ZIuA 3. mÜncHen - sTRAsbouRG - ReIms 
- PARIs (ccA. 820 km)
după micul dejun, pornim spre Strasbourg, 
capitala regiunii franceze Alsacia, cunoscută 
pentru Catedrala gotică „Notre dame de 
Strasbourg”, în apropierea căreia admirăm 
clădirea barocă a Palatului Rohan și... 

 l Opțional, o plimbare cu vaporașul pe 
râul ILL, unde admirăm pitorescul cartier 
Petit France și Consiliul Europei. 
Ne îndreptăm apoi spre Reims, unde vizităm 
Catedrala gotică ce aparține secolului al 
XIII-lea, apoi pornim spre cazarea de la Paris. 

ZIuA 4. PARIs - VeRsAIlles 
dimineață, după micul dejun, vizităm Palatul 
Versailles, sediul puterii „Regelui-Soare” 
și unul din cele mai opulente palate din 
lume. Revenind în oraș, admirăm, într-un 
tur cu autocarul, cartierul La defence, 
Place de la Concorde, Arcul de Triumf, 
Champs Elysees, Podul Alexandru al III-lea, 

Grand Palais, Petit Palais, Palais de Chaillot, 
Tour Eiffel, clădirea Școlii Militare, domul 
Invalizilor (cu mormântul lui Napoleon 
Bonaparte) și cu Catedrala Nôtre dame, 
din L`Ille de la Cite. Explorarea continuă cu 
Cartierul Latin și Panteonul, Opera Garnier, 
celebrele Galerii Lafayette și cu Place Pigale, 
cu impresionantele cabarete, printre care 
și Moulin Rouge. Urcăm apoi în carierul 
Montmartre, la Basilica Sacre Coeur și 
Place du Tertre, un vechi refugiu al artiștilor 
precum Van Gogh, Pablo Picasso și Salvador 
dali. La finalul zilei, revenim cu amintiri 
frumoase la hotelul de la Paris. 

ZIuA 5. PARIs - oRAȘul lumInIloR
Astăzi, după micul dejun, ne bucurăm de 
timp liber pentru vizite individuale în Paris. 
Îți recomandăm deplasare contra cost cu 
RER la disneyland sau vizită la Muzeele 
Luvru și d`Orsay și la Centrul Pompidou cu 
Atelierul lui Brâncuși. 

 l Seara, opțional, o frumoasă croazieră pe 
Sena (cca 15 €) ** - REDUCERE 50% la 
achitarea din țară a opționalei Valea Loirei. 
sau o ascensiune în Turnul Eiffel
Revenim hotelul de la Paris. 

ZIuA 6. PARIs - FonTAInebleAu - VAleA 
loAReI (ccA. 400 km)
Mic dejun și timp liber în Paris, sau...

 l Opțional, excursie la Palatul 
Fontainebleau (10 €) și Valea Loirei (35 €), 
cu vizite la Castelul Chambord și orășelul 
Blois, unde ne vom o plimba pe străduțele 
pitorești, descoperind atmosfera medievală 
din centrul istoric. Urmează Castelul Blois, 
monument UNESCO cândva reședința 
favorită a regilor Franței, unde ne vom 
plimba pe străduțele pitorești ale orășelului, 
descoperind atmosfera medievala din 
centrul istoric. 
Întoarcere la același hotel de la Paris pentru 
cazare.

ZIuA 7. PARIs - GenT - bRuGes - 
bRuXelles (ccA. 375 km)
Astăzi părăsim romanticul Paris. după micul 
dejun, plecăm spre Belgia, pentru a vizita 
centrul istoric al orașului Gent. Admirăm 
Biserica Sfântului Jacob, cu uimitoarea 
sa colecție de artă, Castelul Gravensteen, 
ce reflectă astăzi stilul de trai din Evul 
Mediu, arhitectura Primăriei și Catedrala 
St. Bavo construită în secolul al X-lea, ce 
impresionează prin altarul său deosebit. Ne 
bucurăm apoi de timp liber în Gent sau...

 l Opțional (15 €** - REDUCERE 50% 
la achitarea din țară a a opționalei Valea 
Loirei), excursie în pitorescul Bruges, orașul 
flamand de o frumusețe unică, în al cărui 
centru istoric descoperim Piața Centrală, 
Primăria din secolul XIV, Turnul Belfort și 
Biserica Sfintei Maria. 
Pornim spre Bruxelles, capitala Belgiei, care 
ne așteaptă pentru un tur de oraș în care 
să admirăm Palatul Regal, sediul oficial al 
monarhiei belgiene, Palatul de Justiție, Grand 
Place, înconjurat de clădiri gotice, clădirea 
Primăriei din secolul al XV-lea, Casa Regală 
și statuia Manneken Pis din apropiere. 
Păstrând imaginea frumuseților admirate, ne 
retragem către cazarea din zona Bruxelles. 

ZIuA 8. kÖln - VAleA RInuluI - 
FRAnkFuRT - nÜRnbeRG  
(ccA. 655 km)
după micul dejun, pornim în descoperirea 
Germaniei. Prima oprire: orașul Köln, unde 
vizităm Catedrala, cea mai mare biserică 
gotică din Europa de Nord și podul de peste 
Rin, inaugurat în 1911 de Kaiserul Wilhelm 
II. Parcurgem apoi traseul turistic spre 
Valea Rinului - patrimoniu UNESCO, 
bucurându-ne de numeroasele castele, sate 
pitorești și de Stânca Lorelei. Ajungem în 
Frankurt, unde străzile secolului al XIX-lea 
contrastează cu cei mai avangardiști zgârie-
nori din Europa. Iar la finalul explorării 
noastre, ne îndreptăm spre hotelul din 
Nürnberg, pentru noaptea de cazare. 

ZIuA 9. nÜRnbeRG - melk - buDAPesTA 
(ccA. 725 km)
Începem ziua cu un mic dejun și o plimbare 
pietonală în Nürnberg, unde admirăm 
biserica medievală St. Lorenzkirche, ce 
aparține secolelor XIII și XV, piața centrală 
Hauptmarkt, fântâna Schoner Brunnen 
de lângă Primărie, biserica Frauenkirche, 
Poarta Fecioarei, Biserica St. Sebaldus și 
Castelul Imperial. Traversăm apoi Austria 
spre Ungaria, cu oprire la Abația Benedictină 
Melk. Noaptea ne-o vom petrece într-un 
hotel din zona Budapesta. 

ZIuA 10. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Mic dejun și întoarcere la Academia Militară 
din București, unde ajungem după ora 
23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

9

cazări
9 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
9 mic dejun inclus

9
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional 

autocar inclus
O întreagă zi 

pentru vizita muzeelor 
din Paris

bonus time
Croazieră pe dunăre, 
pe Sena și plimbare cu 
vaporașul pe râul ILL

Ungaria, Austria, 
Germania, Franța  

și Belgia 

țări vizitate croaziere

35

proGramele de Franta au FoSt eFectuate de 11 ori în anii precedenti. 
8 din autocare au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent.

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

20.06, 08.08 445 € 473 € 499 € 525 € 215 € 505 € 509 €
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Franța, belgia și Germania 

de la 

472 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale, excepție 
ziua a 6-a, contra cost cu 
transport public
• 10 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (ca excepție de 2*). 
• Ghid însoțitor pe traseu.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii optionale), ghizii locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Patru cazari la Paris pentru 
vizita amanuntita in ,,Orasul 
Luminilor’’
• Vizita la Gent si Bruxelles
• Vizita optionala la Bruges
• Urmam pitorescul traseu spre 
Valea Rinului si Stanca Lorelei

puncte Forte

• 50% REDUCERE la 
Croaziera pe Sena și pentri 
opționala la Bruges, la achitarea 
din țară a opționalei pe Valea 
Loirei

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

REIMS
Capitala mondială a șampaniei
Reims este capitala mondială a 
șampaniei cu o istorie bogată. da, 
situat în regiunea Champagne din 
Franța, orașul îți oferă mai mult decât 
o băutură plină de lux. Simte plăcerea 
unei degustări „cu bule” în pivnițele 
de vin prestigioase ale caselor de 
șampanie sau la un bar ori într-un 
restaurant prietenos, precum cele de 
pe Place drouet nahizrlon, pentru 
care acest Reims este cu adevărat de 
renume mondial. 

kOLN 
Admira podul peste Rin
domul din Köln a treia biserică din 
lume ca înălţime, obiectiv UNESCO, 
este cel mai cunoscut simbol al 
oraşului, vizitat anual de peste 6 
milioane de turisti. Tot in Koln s-a 
inventat apa de colonie, insa orasul 
german nu mai traieste demult din 
gloria parfumatei inventii, astazi fiind 
un oras cosmopolit, un fel de San 
Francisco al Europei.

PLACE PIGALE
Erotism parizian
Celebra piață pariziană aflată în 
arondismentul 9 are un trecut destul 
de piperat, fiind și astăzi considerată 
de unii cartierul cu felinar roșu. dacă 
în timpul celui de-al doilea Război 
Mondial soldații o porecleau “Pig 
Alley”, aceasta fiind zona în care 
petreceau în compania femeilor, 
astăzi poate fi considerată centrul 
erotismului parizian. Pe lângă 
numeroase sex shop-uri, fix în centrul 
Pigalle se afla  Moulin Rouge. 

NAS DE GENT
dulcețuri și „specialități” de graffiti
dulceața locală din Gent se numește 
„nas”. Nasul de Gent („neuzeke” în 
flamanda) este un con umplut cu jeleu. 
Este destul de dulce, cu adevărat gustos 
și îl poți cumpăra oriunde în Gent. 
Iar după ce te-ai desfătat cu dulceața 
locală, află că există o stradă specială de 
graffiti. Se numește Werregarenstraat și 
este plăcut să o admiri în liniște. Mai cu 
seamă că este o zonă plină de artă, ale 
cărei picturi se schimbă constant. 

top atracȚii: Viena - Salzburg - München - Strasbourg - Reims - Paris - Versailles - Fontainebleau - Valea 
Loirei - Gent - Bruges - Bruxelles - Köln - Valea Rinului - Frankurt - Nürnberg - Melk

11 zile

Wavre

Arlon

Mans Liège
Namur

HasseltLeuven
Gent

Anvers

Bruxelles

Brugges

Lille

Amiens

Rouen

Besançon
Dijon

Limoges
Clermont-Ferrand

Lyon
Annecy

Toulouse

Montpellier

Marseille

Avignon

Orléans

Metz

Châlons-en-Champagne

Reims
Paris

FRANTA

Fontainebleau

Valea Loirei

Graz

Eisenstadt

Klagenfurt

Innsbruck

Sankt Pölten
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Astăzi, la 6.00 dimineața, pornim din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I 
București (acces dinspre metrou Eroilor), 
spre Budapesta, unde…

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta, pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert.
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - sAlZbuRG - mÜncHen 
(ccA. 685 km) 
Ne așteaptă o zi în care descoperim 
romantismul Vienei. după micul dejun, 
traversăm Ungaria pentru a ajunge în 
capitala Austriei, unde turul cu autocarul pe 
Ringstraße ne încântă cu clădirea fostului 
Minister de Război, cu statuia Mareșalului 
Radetzky, Piață Schwarzenberg cu a sa 
deschidere către Palatele Belvedere, Opera 
de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea, Biserica Votiva. Pornim apoi 
la drum către Salzburg, “orașul muzicii”, 
unde ne delectăm privirile cu grădinile și 
palatul Mirabell, Casa lui Mozart, cu domul 
și Orașul Vechi protejat de Fortăreața 
Hohensalzburg. Petrecem noaptea într-un 
hotel din zona München. 

ZIuA 3. muncHen - sTRAsbouRG  
(ccA. 365 km)
Mic dejun și bucuria explorării. München 
ne insuflă atmosfera veselă a Marienplatz 
și ne oferă frumusețea arhitecturală prin 
Noua Primărie, coloana Fecioarei Maria 
și catedrala Frauenkirche. Pornim la pas 
pe Kaufinger Strasse până la Karlplatz, 
iar seara facem cunoștință cu Strasbourg, 
capitala Alsaciei. Vizităm aici Catedrala 
gotică „Notre dame de Strasbourg”, 
admirăm Palatul Rohan din apropiere, cu a 
sa clădire barocă și…

 l Opțional, o plimbare cu vaporașul pe 
râul ILL, unde admirăm pitorescul cartier 
Petit France și Consiliul Europei. 
Urmează cazarea în zona Strasbourg.

ZIuA 4. sTRAsbouRG - ReIms - PARIs 
(ccA. 490 km)
Astăzi, după micul dejun de la hotel, 
ne îndreptăm spre Reims, unde vizităm 
Catedrala gotică, apoi pornim spre cazarea 
de la Paris. 

ZIuA 5. PARIs - VeRsAIlles 
dimineață, după micul dejun, vizităm 
Palatul Versailles, sediul puterii „Regelui-
Soare” și unul din cele mai opulente palate 

din lume. Revenind în oraș, admirăm, 
într-un tur cu autocarul, cartierul La 
defence, Place de la Concorde, Arcul de 
Triumf, Champs Elysees, Podul Alexandru 
al III-lea, Grand Palais, Petit Palais, Palais 
de Chaillot, Tour Eiffel, clădirea Școlii 
Militare, domul Invalizilor (cu mormântul 
lui Napoleon Bonaparte) și cu Catedrala 
Nôtre dame. Continuăm cu cartierul 
Latin și Panteon, Opera Garnier, celebrele 
Galerii Lafayette și cu Place Pigale, cu 
impresionantele cabarete, printre care și 
Moulin Rouge. Urcăm apoi la Basilica Sacre 
Coeur și Place du Tertre, în Montmartre 
- un vechi refugiu al artiștilor precum Van 
Gogh, Pablo Picasso și Salvador dali. La 
finalul zilei, revenim cu amintiri frumoase la 
hotelul de la Paris. 

ZIuA 6. PARIs - oRAȘul lumInIloR
Astăzi, după micul dejun, ne bucurăm 
de timp liber pentru vizite individuale în 
Paris. Îți recomandăm deplasare cu RER 
la disneyland sau vizită la Muzeele Luvru 
și d`Orsay și la Centrul Pompidou cu 
Atelierul lui Brâncuși, sau ascensiune în 
Turnul Eiffel. 

 l Seara, opțional, croazieră pe Sena (cca 
15 €) - Reducere 50% la achitarea din țară 
a opționalei Valea Loirei.
Revenim hotelul de la Paris. 

ZIuA 7. PARIs - FonTAInebleAu - VAleA 
loAReI (ccA. 400 km)
Mic dejun și timp liber în Paris, sau...

 l Opțional, excursie la Palatul 
Fontainebleau (10 €) și Valea Loirei (35 €), 
cu vizite la Castelul Chambord. Urmează 
Castelul Blois, monument UNESCO 
cândva reședința favorită a regilor Franței. 
Întoarcere la același hotel pentru cazare.

ZIuA 8. PARIs - GenT - bRuGes - 
bRuXelles (ccA. 375 km)
Părăsim romanticul Paris. după micul 
dejun, plecăm spre Belgia, pentru a vizita 
centrul istoric al orașului Gent. Admirăm 
Biserica Sfântului Jacob, cu uimitoarea 
sa colecție de artă, Castelul Gravensteen, 
arhitectura Primăriei și Catedrala St. Bavo, 
ce impresionează prin altarul său deosebit. 
Ne bucurăm de timp liber în Gent sau...

 l Opțional (15 €** - Reducere 50% 
la achitarea din țară a a opționalei Valea 
Loirei), excursie în pitorescul Bruges, oraș 
de o frumusețe unică, în al cărui centru 

istoric descoperim Piața Centrală, Primăria 
din secolul XIV, Turnul Belfort și Biserica 
Sfintei Maria. 
Pornim spre Bruxelles, care ne așteaptă 
pentru un tur de oraș în care să admirăm 
Palatul Regal, Palatul de Justiție, Grand 
Place, înconjurat de clădiri gotice, clădirea 
Primăriei, Casa Regală și statuia Manneken 
Pis din apropiere. Păstrând imaginea 
frumuseților admirate, ne retragem către 
cazarea din zona Bruxelles. 

ZIuA 9. kÖln - VAleA RInuluI - 
FRAnkFuRT - nÜRnbeRG  
(ccA. 655 km)
după micul dejun, pornim în descoperirea 
Germaniei. Prima oprire: orașul Köln, 
unde vizităm Catedrala și podul de peste 
Rin, inaugurat în 1911 de Kaiserul Wilhelm 
al-II-lea. Parcurgem apoi traseul turistic 
spre Valea Rinului, bucurându-ne de 
numeroasele castele, sate pitorești și de 
Stânca Lorelei. Ajungem în Frankurt, unde 
străzile secolului al XIX-lea contrastează 
cu cei mai avangardiști zgârie-nori din 
Europa. Iar la finalul explorării noastre, 
ne îndreptăm spre hotelul din Nürnberg, 
pentru noaptea de cazare. 

ZIuA 10. nÜRnbeRG - melk - 
buDAPesTA (ccA. 725 km)
Începem ziua cu un mic dejun și o plimbare 
pietonală în Nürnberg, unde admirăm 
biserica medievală St. Lorenzkirche, ce 
aparține secolelor XIII și XV, piața centrală 
Hauptmarkt, fântâna Schoner Brunnen 
de lângă Primărie, biserica Frauenkirche, 
Poarta Fecioarei, Biserica St. Sebaldus 
și Castelul Imperial. Traversăm apoi 
Austria spre Ungaria, cu oprire la Abația 
Benedictină Melk. Noaptea ne-o vom 
petrece într-un hotel din zona Budapesta. 

ZIuA 11. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Mic dejun și întoarcerea la Academia 
Militară din București, unde ajungem după 
ora 23:30, în funcție de trafic și de durată 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

10

cazări
10 cazări în hoteluri de 3*  

(ca excepție de 2*) 
10 mic dejun 

în hoteluri de 3*  

10

mese
Transport cu autocar cu 

climatizare, clasificat 
internațional 

autocar inclus
Vizite la Atelierul lui 
Brâncuși din Centrul 

Pompidou

bonus time
Croazieră pe dunăre, 
pe Sena și plimbare cu 
vaporașul pe râul ILL

Ungaria, Austria, 
Germania, Franța 

și Belgia

țări vizitate croaziere

35

proGramele de Franta S-au eFectuat de 11 ori în anii precedenti. 
8 autocare utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent.

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere - 
15 %

Reducere - 
10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

29.05, 17.07, 21.08 472 € 499 € 528 € 555 € 235 € 529 € 539 €
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Franța și Italia 

de la 

509 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale
• 11 cazări cu mic dejun în hotel  
de 3* (ca excepție de 2*). 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno 
• Excursii optionale, intrari 
la obiective turistice (inclusiv 
pentru excursii optionale)
• Ghizii locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Vizita Salzburg, Strasbourg,
• Vizita Versailles, Chambery, 
Valea Loirei (Chambord și 
Blois)
• Vizita Grenoble, Avignon, 
Marsilia, Marsilia, Monaco, 
Cannes
• Vizita Genova, Milano, 
Sirmione, Padova

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

GRENOBLE
Un zvâc de creație
Situat la poalele Alpilor Francezi, 
Grenoble, supranumit „capitala 
Alpilor”, este înconjurat de vârfuri 
înzăpezite și păduri verzi întinse – 
oferind cele mai bune priveliști din 
Europa. Orașul se mândrește cu 
o atmosferă fantastic de creativă 
datorită numărului său extraordinar 
de mare de galerii de artă de talie 
mondială. Așa că ia-ți o vacanță aici 
când ai nevoie de un „zvâc” pe plan 
creativ. 

PETIT FRANCE 
Ecluze din lemn functionand de 
secole
La Petite France, cartier din 
Strasbourg obiectiv UNESCO, ramas 
parca incremenit in timp, a fost locul 
de reședință al breslelor. Fostele case 
cu lemnărie aparentă ale morarilor, 
lemnarilor sau cojocarilor, care își 
construiseră ateliere în apropierea 
apei, continuă să ne fascineze și astăzi. 
Balcoanele și ferestrele împodobite 
cu flori completeaza priveliștea 
încântătoare.

CHAMBERy 
Fantana Elefantilor
Castelul ducilor de Savoia a fost 
initial o fortificatie cu rol de aparare, 
fiind ulterior restaurat și extins pentru 
a oferi confort si prestanta. În capela 
sa a fost păstrat candva și celebrul 
Giulgiu din Torino, iar azi castelul 
găzduiește birourile prefecturii Savoia. 
În Chambery se gaseste si renumita 
Fântână a Elefanților, sculptată 
în secolul al XIX-lea în onoarea 
binefăcătorului orașului, generalul de 
Boigne.

GENOVA 
Casa lui Cristofor Columb
Genova, capitala Liguriei si capitala 
europeana a culturii in 2004, este locul 
nasterii lui Cristofor Columb. Chiar 
langa Porta Soprana (poarta orasului) se 
afla cladirea cunoscuta sub numele de 
Casa di Colombo. In realitate, cladirea 
a fost construita la sfarsitul secolului 
al XVII-lea, pe ruinele casei reale a lui 
Cristofor Columb, care a fost distrusa 
intr-un bombardament naval de catre 
francezi in 1684.

top atracȚii: Viena - Salzburg - München - Strasbourg - Reims - Paris - Versailles - Valea Loirei (Chambord 
și Blois) - Chambery - Grenoble - Avignon - Marsilia - Monaco - Nice - Cannes - Genova - Milano - Sirmione 
- Padova - Ljubljana - Belgrad

12 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Astăzi, la 6.00 dimineața, pornim din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I 
București (acces dinspre metrou Eroilor), 
spre Budapesta, unde…

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta, pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert.
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - sAlZbuRG - mÜncHen 
(ccA. 685 km) 
după micul dejun, traversăm Ungaria 
pentru a ajunge în Viena, unde turul 
panoramic cu autocarul pe Ringstraße 
ne încântă cu clădirea fostului Minister de 
Război, cu statuia Mareșalului Radetzky, 
Piață Schwarzenberg cu a sa deschidere 
către Palatele Belvedere, Opera de Stat, 
Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea, Biserica Votiva. Ne delectăm 
apoi privirile în Salzburg, “orașul muzicii”, 
cu grădinile și palatul Mirabell-ridicat de 
prințul arhiepiscop Wolf dietrich Raitenau 
ca resedință pentru amanta sa, Salome 
Alt, Casa lui Mozart, cu domul și Orașul 
Vechi protejat de Fortăreața Hohensalzburg. 
Petrecem noaptea într-un hotel din zona 
München. 

ZIuA 3. muncHen - sTRAsbouRG 
(ccA. 365 km)
Mic dejun și bucuria explorării. München 
ne insuflă astăzi atmosfera veselă 
a Marienplatz din centrul orașului 
și ne oferă frumusețe arhitecturală 
prin Noua Primărie a secolului XIX, 
coloana Fecioarei Maria și catedrala 
Frauenkirche, construită în stil gotic și 
renascentist. Pornim la pas, plimbându-
ne pe strada pietonală Kaufinger Strasse 
până la Karlplatz, iar seara facem 
cunoștință cu Strasbourg, capitala 
Alsaciei, care îmbină armonios tradițiile 
germane cu cele franceze. Vizităm aici 
Catedrala gotică, a patra ca înălțime 
din lume și admirăm Palatul Rohan din 
apropiere, o frumoasa clădire baroca 
din secolul al XVIII-lea, aflată pe lista 
monumentelor istorice.

 l Opțional, o plimbare cu vaporașul pe 
râul ILL, unde admirăm pitorescul cartier 
Petit France, centrul turistic plin de viață 
al orașului, cunoscut pentru străzile sale 
pietruite, canalele și casele cu structură de 
lemn bine conservate și Consiliul Europei. 
Urmează cazarea în zona Strasbourg. 

ZIuA 4. sTRAsbouRG - ReIms - PARIs 
(ccA. 490 km)
Un pic de istorie și un pic din atmosfera 
franțuzească. Micul dejun dă startul unei 
zile pline. Pornim cu încântare spre Reims, 
unde vizităm impozanta Catedrala gotica a 
secolului XIII, loc de încoronare a numeroși 
monarhi francezi, a cărei construcție 
principală a fost supravegheată de patru 
arhitecți și a durat aproximativ 80 de 
ani. Extinderile și lucrările decorative au 
continuat asupra bisericii timp de secole, 
catedrala încorporând mai multe tehnici 
arhitecturale noi. Ea impresionează prin 
dimensiuni, având o lungime totală finisată 
de 149 metri și o lungime interioară de 
138. Situl istoric al catedralei, aflat pe 
lista patrimoniului mondial UNESCO 
din 1991, include palatul arhiepiscopal 
Tau, reconstruit în secolul al XVII-lea. 
Restaurarea a fost întreprinsă în secolul XX, 
după ce catedrala a fost grav afectată în 
timpul Primului Război Mondial. după ce 
îi aflăm istoria, ne îndreptăm spre cazarea 
de la Paris. 

ZIuA 5. PARIs - PAlATul  
VeRsAIlles 
dimineață, după micul dejun, vizităm 
Palatul Versailles, sediul puterii „Regelui-
Soare” Ludovic al XIV-lea și unul din cele 
mai mari și opulente palate din lume, 
având 2.300 camere și unele dintre cele 
mai vaste grădini. Vei fi impresionat de 
măreția și grandoarea lui. Păstrează loc 
entuziasmului pentru că urmează un tur 
panoramic cu autocarul, în care să admirăm 
cartierul zgârie-nori La defence, Place 
de la Concorde, Arcul de Triumf, Champs 
Elysees, Podul Alexandru al III-lea, Grand 
Palais, Petit Palais, Palais de Chaillot, 
Tour Eiffel, clădirea Școlii Militare, domul 
Invalizilor, ce găzduiește mormântul lui 
Napoleon Bonaparte, `Ille de la Cite, 
leagănul antic și centrul spiritual al Parisului 
și cu Catedrala Nôtre dame, cu fațada 
sa inconfundabilă, încadrată între cele 
două turnuri devenite celebre datorită 

personajului lui Victor Hugo din “Cocoșatul 
de la Notre dame”. descoperirea Parisului 
continuă cu cartierul Latin și Panteonul, 
a cărei fațadă a fost „croită” după 
asemănarea Panteonului din Roma, un 
memorial unde odihnesc rămășițele unor 
mari personalități franceze. Urmează Opera 
Garnier, o bijuterie arhitectonică din secolul 
al XIX-lea, celebrele Galerii Lafayette, Place 
Pigale cu cele mai cunoscute cabarete, 
printre care și Moulin Rouge. Spre seară, 
urcăm în cartierul Montmartre, la Basilica 
Sacre Coeur, construită în stil romano-
bizantin după războiul cu Prusia din 1870 
și la Place du Tertre, faimoasa în perioada 
în care Montmartre era “Mecca artei 
moderne” și refugiu pentru artiști populari, 
printre care Van Gogh, Pablo Picasso și 
Salvador dali. La finalul zilei, revenim cu 
amintiri frumoase la hotelul de la Paris. 

ZIuA 6. PARIs - oRAȘul lumInIloR
Astăzi, după micul dejun, ne bucurăm 
de timp liber pentru vizite individuale în 
Paris. Îți recomandăm deplasare cu RER 
la disneyland sau vizită la Muzeele Luvru 
și d`Orsay și la Centrul Pompidou cu 
Atelierul lui Brâncuși. 

 l Opțional, seara îți recomandăm o 
ascensiune în Turnul Eiffel, simbolul 
Parisului cel mai răspândit la nivel mondial 
și o frumoasă croazieră pe Sena (cca 15 €). 
Revenim apoi la același hotel de la Paris 
pentru cazare. 

ZIuA 7. VAleA loIReI: cAsTelele 
cHAmboRD ȘI bloIs - lYon 
(ccA. 625 km)
Pornim spre Valea Loirei după micul 
dejun. Vizităm Castelul Chambord, care se 
distinge prin arhitectura sa renascentista 
de inspirație franceza. Comandat de regele 
Francisc I și imaginat de marele Leonardo 
da Vinci, Castelul de Chambord este cel 
mai mare și mai maiestuos castel al Loarei. 
Este un simbol al Renașterii franceze și 
al puterii unui conducător pasionat, care 
venera artele. datorită celor 426 de 

 proGramziua

11

cazări
11 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție de 2*)
11 mic în hoteluri 3*, 

opțional, degustare delicii 
sârbești la Belgrad

11

mese
Transport cu autocar cu 

climatizare, clasificat 
internațional 

autocar inclus
Plimbare pe Promenades 

des Anglais

bonus time
Croazieră pe dunăre 

la Budapesta 
și pe Sena, la Paris

Ungaria, Austria, Monaco, 
Germania, Franța, Italia, 
Slovenia, Croația, Serbia

țări vizitate croaziere

29

Versailles, Franta
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camere, 83 de scări, 282 de șeminee și a 
arhitecturii grandioase, acesta rivalizează cu 
Palatul de la Versailles. 60 de camere pot 
fi vizitate și o colecție de 4.500 de obiecte 
de artă pot fi admirate, în apartamente 
superb renovate. Vizităm apoi Castelul 
Blois, cândva reședința favorita a regilor 
Franței – astăzi monument UNESCO. 
dintre toate castelele regale din Franța, 
Blois cu siguranță nu trebuie ratat. Aflat 
chiar în centrul orașului, această fostă 
reședință a 7 regi și 10 regine din Franța 
este într-adevăr un loc unde ai o întâlnire 
cu istoria franceză. Organizat în jurul curții 
principale, cu mai multe aripi, castelul 
însumează 564 camere și 75 de scări, 100 
de dormitoare și un șemineu în fiecare 
cameră! Amintind de puterea și viața de zi 
cu zi la curtea Renașterii, reședința regală 
găzduiește, de asemenea, muzeul de arte 
frumoase Blois și multe expoziții temporare 
în apartamentele regale magnifice. Ne 
lăsăm impresionați de frumusețea lui și 
pornim apoi într-o plimbare pe străduțele 
pitorești ale orășelului, descoperind 
atmosfera medievală din centrul istoric. 
Seara ne cazăm în zona Lyon, al treilea cel 
mai mare oraș al Franței, aflat la confluența 
fluviului Rhône cu râul Saône. 

ZIuA 8. cHAmbeRY - GRenoble - 
AVIGnon - AIX-en-PRoVence 
(ccA. 470 km)
Ne regăsim la micul dejun și pornim spre 
Chambery, capitala Savoiei între 1295 și 
1563, astăzi parte a regiunii Rhone-Alpes. 
Istoria orașului e strâns legată de Casa de 
Savoia, care a reușit să își extindă teritoriile 
spre Torino, Geneva și Nice. Vom admira 
castelul, succesiv extins și redecorat 
de-a lungul a șase secole, Catedrala 
transformată într-o capelă Franciscană din 
secolul XV și Fântâna elefanților, simbolul 
orașului. Străbatem apoi zone montane 
cu peisaje aparte și ajungem în Grenoble, 
frumoasa „Capitală a Alpilor”, un fost 
sat galic, odinioară distrus de războaiele 
religioase dintre catolici și hughenoți, 
devenit astăzi cel mai important centru 
de cercetare, tehnologie și inovație din 
Europa, fiecare al cincilea locuitor lucrând 
în domeniul cercetării. Ne îndreptăm apoi 
spre Avignon, capitala regiunii Provence, 
pentru fostul Palat Papal din secolul al 

XIII, cea mai mare și mai importantă clădire 
gotică medievală din Europa. Imaginează-
ți cele mai mari patru catedrale gotice 
din lume una lângă alta și obții imaginea 
acestui grandios palat, care a servit 72 de 
ani drept reședință pontificală. Admirăm 
centrul medieval Avignon, înscris din 1995 
pe lista patrimoniului UNESCO, faimosul 
Pod peste Rhone Saint-Benézet, vechi de 
aproape 1000 de ani, care avea în acele 
vremuri peste 900 de metri lungime și 
luăm calea spre cazarea din zona Aix-en-
Provence. 

ZIuA 9. mARsIlIA - monAco - nIce - 
cAnnes - GenoVA (420 km)
Aerul de vacanță ne cuprinde imediat după 
micul dejun. Vizităm Marsilia, al doilea oraș 
franțuzesc ca mărime, admirându-i Vieux 
Port, cel mai vechi port și totodată inima 
orașului, cu o istorie milenară. Aici sunt 
ancorate sute de bărci și iahturi luxoase, 
înconjurate de restaurante cu vedere spre 
Chateau d’lf, unde ar fi fost închis Contele 
de Monte Cristo. Este o cetate construită 
pentru a apăra orașul de atacurile de pe 
mare, din ordinul regelui Francisc I în 
secolul XV și devenită apoi, prin secolul 
XVII, închisoare. datorita romanului lui 
Alexandre dumas, insula și fortificațiile au 
dobândit o faimă care atrage acum turiști 
din toate colțurile lumii. Ne continuăm 
apoi traseul spre Cannes, cel mai elegant 
și exclusivist oraș de pe Riviera Franceza, 
cândva un simplu sat de pescari, devenit 
cunoscut în special datorită Palais des 
Festivals et Congres și a celebrului Festival 
International de Film. Ne îndreptăm 
spre Nice, oprim pentru o plimbare pe 
Promenades des Anglais și admirăm cel mai 
stilat hotel de pe Coasta de Azur: Negresco, 
construit de românul Henri Negrescu. 
Ne încheiem turul în Monaco, micul stat 
cunoscut în întreaga lume drept paradis 

fiscal, admirând Muzeul Oceanografic, 
Catedrala Sf. Nicolae și Palatul Princiar 
și parcurgând traseul Circuitului de 
“Formula 1” spre faimosul Cazino. Seara, 
ne îndreptăm spre cazarea în zona Genova 
-Savona. 

ZIuA 10. GenoVA – mIlAno - 
sIRmIone - PADoVA  
(ccA. 385 km)
după micul dejun, pășim pe tărâmul magic 
al Italiei, unde vizităm capitala Liguriei, 
centrul istoric al orașului Genova, obiectiv 
UNESCO, unde admirăm Porta Soprana, 
cea mai veche construcție ce datează din 
secolele X-XII, Casa lui Christofor Columb, 
Palatul ducal, Catedrala San Lorenzo, 
cea mai importantă biserică din Genova, 
cu hramul lui San Lorenzo Martire și  care 
adăpostește urna patronului orașului, 
San Giovanni Battista. Ne continuăm 
călătoria spre Portul Vechi și Acvariu. 
Următoarea noastră oprire va fi în Milano, 
capitala Lombardiei și totodată “capitala 
modei”, ce se impune prin monumentele 
sale: Castelul Sforzesco, domul, cea mai 
mare catedrală gotică din lume, Galeriile 
Vitorio Emanuel și Opera Scala, unul din 
cele mai prestigioase teatre lirice. Pornim 
la drum spre Padova, străbătând nordul 
Italiei, pentru a explora Sirmione, situat pe 
malul lacului Garda, cel mai mare lac din 
Italia. Aici, aspectul medieval cu străduțe 
înguste și case pitorești este amplificat de 
fortăreața construită în secolele XII și XIII, 
la care accesul obișnuia să se facă pe poduri 
mobile, aceasta fiind înconjurată de ape. 
În interiorul misteriosului Castel se află un 
mic muzeu cu artefacte medievale. Seara, 
suntem așteptați la cazare, în zona Padova.

ZIuA 11. PADoVA - lJublJAnA - 
belGRAD (ccA. 780 km)
Relaxați după micul dejun, pornim 
spre Ljubljana. Capitala Sloveniei ni se 
dezvăluie prin Piața Congresului, Biserica 
Franciscană, Podul Triplu, Primărie, 
Catedrala și Podul dragonului. Îi păstrăm 
farmecul în drumul nostru spre Belgrad. 
Atmosfera boemă ne cuprinde pe înserat 
în pitorescul cartier Skardalija, unde artiștii 
și atelierele lor de creație ne introduc 
într-o lume caldă, prin mici galerii cochete, 
expoziții în aer liber și muzicieni ambulanți. 
Suntem lângă unele dintre cele mai 
cunoscute restaurante locale, așa că...

 l Opțional (30 €), program de degustare 
din deliciile bucătăriei sârbești.

ZIuA 12. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
 după micul dejun, pornim spre București, 
unde ajungem după ora 23.30, în funcție 
de trafic și de formalitățile de frontieră.

Strasbourg, Alsacia

proGramele de Franta S-au eFectuat de 11 ori în anii precedenti. 
8 din autocarele utilizate au FoSt de 3* și 4*, an de FaBricaȚie recent, 

euro 5 și euro 6
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 – DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

03.06, 08.07, 12.08 509 € 539 € 569 € 599 € 235 € 575 € 585 €
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05 lucruri
PE CARE PROBABIL CĂ NU LE ȘTIAI 
   DESPRE OLANDA

Știai că în Olanda există peste 200 de cafenele de unde 
îți poți cumpăra canabis? da, aici poți încerca experiența 
interzisă în alte țări întrucât autoritățile permit acest lucru. 
Ai grijă, însă, nu poți cumpăra și pentru acasă. Aceste 
cafenele sunt licențiate și vând în cantități mici, dOAR 
pentru consum local. Știm că tentația e mare, dar totuși 
nu-ți recomandăm să încerci. Limitează-te la o muffin.

Olanda are cel mai mare număr de muzee din lume, 
pentru aproape orice. Există în jur de 75 de muzee doar 
în Amsterdam și ele sunt una dintre atracțiile importante 
ale orașului. Alături de picturile mai vechi de aur, 
descoperi muzee de artă, presă, cinematografie, teatru, 
știință, biologie sau de bere, Heineken Experience spre 
exemplu. Există muzee chiar și pentru cei dornici de 
senzații ceva mai tari, precum muzee erotice, de canabis 
sau de tortură, dar și pentru copii, unele dintre cele mai 
atractive fiind Muzeul Nemo și Muzeul Național Maritim. 

Știai că una dintre cele mai fotografiate 
atracții din Amsterdam este parcarea 
pentru biciclete de la Gara Centrală? 
Poreclit și Orașul Bicicletelor, în 
Amsterdam există peste un milion de 
biciclete la 850.000 de locuitori. Cu alte 
cuvinte, sunt mai multe biciclete decât 
rezidenți. Unii estimează că aproximativ 
100.000 de biciclete sunt furate în 
Amsterdam în fiecare an.. sau aruncate 
în canale. Nu de alta, dar autoritățile 
scot în fiecare an între 12 000 și 15 000 
de biciclete de pe fundul apelor. Cifre 
impresionante pentru un unul dintre cele 
mai mici orașe ale lumii. 

Când spui Amsterdam, primul gând îți zboară 
la frumusețea canalelor. Și nici nu-i de mirare. 
Orașul are peste 155 canale și 80 poduri ce 
datează din secolul al XVII-lea, aflate astăzi 
pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 
Ele reprezintă o rămășiță a erei olandeze 
de aur, moment în care orașul a condus 
lumea în artă, comerț și arhitectură. Zona 
UNESCO este alcătuită din patru canale 
curbate, care curg paralel unul cu celălalt și 
care înconjoară jumătate din centrul orașului 
Amsterdam, inclusiv renumitul Red Light 
district. Iar banca aflată de-a lungul canalului 
Prinsengracht găzduiește faimoasa Casa Anne 
Frank și biserica Westerkerk.

Red Light district din Olanda este destinația 
numărul unu a burlacilor din Europa. Un râu 
de alei medievale, Red Light district se află la 
sud-est de gara centrală, pe și în jurul canalelor 
paralele Voorburgwal și Achterburgwal. Zona 
este plină de viață, asaltată de grupuri de turiști 
curioși, veniți să admire celebrele fete din 
vitrinele luminate. dacă alegi să-ți satisfaci și 
tu curiozitatea într-o plimbare prin faimosul 
cartier, nu-ți lua și aparatul de fotografiat. 
Este interzisă pozarea vitrinelor. Bucură-te 
de atmosfera libertină unică pe care o resimți 
printre mulțimea de magazine cu produse 
sexuale, inclusiv un magazin de prezervative 
elaborat, bordeluri, baruri și intră în Muzeul 
Prostituției. 

CAFENELE CU

CANALELE 

CANNABIS

AMSTERDAM

ORAȘUL 

BICICLETELOR

PRIVEȘTE, dAR NU POZA! 

RED LIGHT 
DISTRICT

UN ORAȘ PLIN dE  

MUzEE

01

02

04

05

03



‹‹92››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹93››

călători în 
Bătrâna europă
Belgia, Olanda, Anglia, Franța, 
Germania
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cu multitudinea de muzee mai 
mici sau mai mari, festivalurile 

tematice, teatru, muzică live, baruri 
relaxante și restaurante încântătoare, este 
imposibil să te plictisești în amsterdam! 
având bogăția de clădiri vechi, interesante 
și canale, nici Bruges nu se lasă mai 
prejos, păstrându-și aerul medieval 
desprins, parcă, din povești. Franța te 
cucerește nu doar cu tour eiffel sau 
patiseria inconfundabilă, ci și cu le Havre, 
cea mai populată comună din normandia 
Superioară, iar Germania îți captează 
toată atenția cu atracțiile istorice ce fac 
referire la cel de-al doilea război mondial, 
printre care și poarta Brandenburgului. 
Belgia se remarcă și ea puternic 
prin orașele medievale și arhitectura 
renascentistă, în special cu ornamentele 
clădirii istorice Grand place din Bruxelles. 

și, peste toate, imaginează-ți culoare, 
gondole pe canale, apusuri oglindite în 
mare și croaziere romantice pe Sena... 
da, o lume a romantismului, a relaxării și 
a timpului lipsit de griji, dar ferit de rutină. 
pornim spre rute cunoscute, dar privite 
dintr-o altă perspectivă. cea a turismului 
clasic, atent la detaliile menite să ne 
bucure sufletele, să ne aducă zâmbetele 
și să lege noi prietenii. pentru că asta 
înseamnă o vacanță reușită în percepția 
noastră. programe în care te regăsești 
împreună cu turiști ca tine, cuceriți de 
aceleași destinații. 

94   Benelux si Germania

96   Anglia si Belgia

98   Anglia si Franta

100  Anglia, Benelux

103   Anglia, Franta si Benelux

106   Anglia si Scotia

110   Anglia, Scotia si Irlanda
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benelux, Germania
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419 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat
• 8 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrarile 
la obiective (inclusiv pentru 
excursii optionale) și ghizii 
locali
• Locuri preferentiale în 
autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Excursie opțională la Gent, 
Bruges și Waterloo
• Vizită la fabrica de diamante 
„Coster Diamonds”
• O zi intreaga pentru a explora 
orașul Amsterdam
• Vizite la Nurnberg, koln, 
Valea Rinului și Frankfurt

puncte Forte

• Gratuit, opționala la 
Volendam și Marken la 
achitarea din țară a opționalei 
la Gent și Bruges

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

LUxEMBOURG 
A doua cea mai țară bogată din lume, 
după Qatar
O țară mică, dar cu o istorie culturală 
înfloritoare, în special în domeniul 
muzicii, picturii și al fotografiei. 
Astăzi, arhitectura, cu edificii 
remarcabile precum Castelul Vianden 
și Bazilica Echternach, ilustrează 
rafinamentul civilizației, iar natura se 
îmbină, în mod neașteptat, cu un sat 
pitoresc, o ruină misterioasă sau un 
peisaj uluitor în spatele fiecărei curbe.

ROTTERDAM 
Podul Erasmus
Rotterdam, cel mai mari port, denumit 
“poarta catre Europa”, este mentionat 
documentar inca din secolul al XIII 
– lea. Important centru educaţional 
şi cultural, este faimos pentru 
Universitatea Erasmus si pentru Podul 
Erasmus, cunoscut printre localnici cu 
numele de „Lebăda”, datorită formei 
sale elegante, care a fost construit în 
1996 și are un singur pilon înalt de 139 
de metri, care sprijină 32 de cabluri 
de oțel.

ANVERS 
Antwerpen - “hand werpen”, adică 
“aruncă mâna” 
Anvers este cel mai mare oraș din Flandra, 
locul unde marele pictor Rubens a ales 
să-și trăiască ultimii 30 de ani din viață. 
Orașul are ca atracție principală piața 
centrală Grote Markt, o piață înconjurată 
de clădiri din secolul al XVI-lea, foste 
bresle ale meșteșugarilor. O legenda locala 
se referă la uriașul druon Antigoon, care îi 
obliga pe trecatori să îl plătească pentru a-i 
lăsa să treacă prin zona. Celor care refuzau 
le tăia o mână și o arunca în râu.

VOLENDAM ȘI MARkEN 
Ia-ți ca suvenir saboți din lemn
Volendam și Marken sunt două 
atracții foarte populare în Olanda, 
ce conservă tradiționalismul prin 
aspectul caselor și prin ținuta 
locuitorilor, mulți dintre ei purtând 
cu mândrie costumele tradiționale în 
viață de zi cu zi. Iar dacă Volendam 
a mai împrumutat din modernism, 
satul Marken, izolat de continent din 
secolul XIII până la mijlocul secolului 
XX, este un loc cu adevărat unic.

top atracȚii: Viena - Salzburg - München – Luxembourg - Bruxelles - Gent - Bruges - Waterloo - Anvers 
- Rotterdam - Delft - Haga - Amsterdam - Volendam - Marken - Köln - Valea Rinului - Frankfurt - Nürnberg - 
Melk

09 zile

Câmp de lalele, Olanda

Covorul de Flori, Bruxelles, Belgia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA  
(ccA. 815 km)
Astăzi, la 6.00 dimineața, pornim din 
București, din parcarea de la Academia 
Militară - Carol I (acces dinspre metrou 
Eroilor), spre Budapesta, unde…

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta, pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert.
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - sAlZbuRG - mÜncHen 
(ccA. 655 km)
Astăzi, după micul dejun, descoperim 
romantismul Vienei. Traversăm Ungaria, 
pregătindu-ne de un tur panoramic cu 
autocarul pe Ringstraße. Ne lăsăm fascinați 
de clădirea fostului Minister de Război, 
cu statuia Maresalului Radetzky, Piața 
Schwarzenberg cu a sa deschidere către 
Palatele Belvedere, Opera de Stat, Piața 
Mariei Terezia, Palatul Imperial Hofburg, 
Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Pornim apoi 
către Salzburg, “orașul muzicii”, unde ne 
delectăm cu grădinile și palatul Mirabell, 
Casa lui Mozart, cu Domul și Orașul Vechi 
protejat de Fortăreața Hohensalzburg. 
Ultimele atracții ale zilei le descoperim în 
München. În fața ochilor ni se dezvăluie 
Marienplatz, Noua Primărie, coloana 
Fecioarei Maria și catedrala Frauenkirche. 
Cu amintiri frumoase, ne îndreptăm spre 
hotelul din zona München. 

ZIuA 3. mÜncHen - luXembouRG - 
bRuXelles (ccA. 725 km) 
Un mic dejun și un drum voios spre 
Luxembourg. Ne așteaptă eleganța sediului 
Parlamentului UE, Piața Constituției, 
Catedrala și Palatul Ducal. Păstrăm ritmul 
și ne îndreptăm spre Bruxelles, capitala 
Belgiei, antrenându-ne pentru un tur 
de oraș printre Palatul Regal, Palatul 
de Justiție, Grand Place, Marea Piață 
înconjurată de clădiri gotice, Primăria, Casa 
Regală și simpatica statuie Manneken Pis, 
unul dintre simbolurile orașului. La finele 
zilei, revenim pentru odihna la cazarea în 
zona Bruxelles. 

ZIuA 4. GenT - bRuGes - WATeRloo - 
bRuXelles (ccA. 230 km)
Mic dejun și timp liber în Bruxelles pentru 
vizite individuale cu transportul în comun. 

 l Opțional (25 €), excursie la Gent, 
Bruges și Waterloo. Gent ne așteaptă 
cu Biserica Sfântului Jacob, Castelul 
Gravensteen, Primăria cu fațade în stil 
gotic viu colorată și Catedrala St. Bavo. 

Iar dacă Gent te cucerește prin culoare, 
Bruges o face prin atmosfera de demult a 
centrului istoric și prin detaliile unice din 
Piața Centrală, Primăria secolului XIV, 
Turnul Belfort și Biserica Sfintei Maria 
care găzduiește “Fecioara cu pruncul”, o 
piesă de artă semnată de Michelangelo 
însuși. Încheiem excursia cu Waterloo, 
la monumentul care comemorează 
sângeroasa înfrângere a lui Napoleon în 
1815 și revenim la hotelul din Bruxelles. 

ZIuA 5. bRuXelles - AnVeRs - 
RoTTeRDAm - DelFT - HAGA 
(ccA. 175 km)
după micul dejun, vizităm atracțiile 
fascinantului Anvers. Trecem prin piața 
centrală Grote Markt, admirăm Primăria 
și Catedrala, cel mai mare edificiu gotic 
din Belgia. Urmează un tur pietonal în 
Rotterdam, spre Podul Erasmus. Așa că, 
nu părăsi Anvers fără a-ți lua ciocolată 
belgiană. Te umple de energie. Și ai 
nevoie! Pentru încântătorul delft din 
Olanda de Sud, oraș renumit pentru 
producția de ceramică albastră. Pornim 
mai departe spre Haga, care ne așteaptă 
pentru o plimbare pe străzile înguste 
cu iz medieval și casele secolului XVIII. 
Admirăm Palatul Păcii, cu a sa Curte 
Internațională de Justiție, Binnenhof și 
Parlamentul, apoi ne cazăm în zona Haga.

ZIuA 6. AmsTeRDAm - VolenDAm - 
mARken - HAGA (ccA. 170 km)
după micul dejun, Amsterdam ne așteaptă 
cu Rijkmuseum, Muzeul Van Gogh și 
“Coster diamonds”, una din cele mai vechi 
fabrici de diamante din oraș și bineînțeles 
cu o mini-croazieră pe canale (contra 
cost). Ești în orașul construit pe apă! Intră 
în atmosfera lui și apoi bucură-te de timp 
liber sau... 

 l Opțional (15 €), excursie spre 
pitoreștile Volendam și Marken, pentru 

atmosfera de odinioară a satelor pescărești 
și o vizită de suflet la Muzeul Marken. 
Revenim la cazarea din zona Haga cu 
amintiri frumoase și planuri mărețe pentru 
mâine. 

ZIuA 7. kÖln - VAleA RInuluI - 
FRAnkFuRT - nÜRnbeRG  
(ccA. 730 km)
destinația zilei: Germania. Înviorați după 
micul dejun, pornim spre Köln, pentru a 
vizita Catedrala, cea mai mare biserică 
gotică din Europa de Nord și podul de peste 
Rin, inaugurat în 1911 de Kaiserul Wilhelm 
al II-lea. Urmează lumea de poveste a 
traseului turistic spre Valea Rinului, cu 
numeroasele sale castele, sate pitorești și 
legendara Stâncă Lorelei și Frankurt, unde 
vei simți parcă intersecția între trecut și 
viitor, străzile din secolul XIX contrastând 
puternic cu cei mai avangardiști zgârie-nori 
din Europa. Ne cazăm în zona Nürnberg. 

ZIuA 8. nÜRnbeRG - melk - 
buDAPesTA (ccA. 725 km)
Mic dejun și înviorarea de dimineață, 
într-o plimbare pietonală în Nürnberg, 
oraș a cărui istorie depășește 1000 de 
ani. Admirăm biserica medievală St. 
Lorenzkirche, piața centrală Hauptmarkt, 
fântâna Schoner Brunnen de lângă 
Primărie, biserica Frauenkirche-construită 
în secolul al XIV-lea, Poarta Fecioarei, 
Biserica St. Sebaldus și Castelul Imperial, 
apoi traversăm Austria spre Ungaria, cu 
oprire la Abația Benedictină Melk. Cazare în 
zona Budapesta. 

ZIuA 9. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Mic dejun și întoarcerea la Academia 
Militară din București, unde ajungem după 
ora 23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

8

cazări
8 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
8 mic dejun inclus

8
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Vizită la fabrica de 
diamante „Coster 

diamonds”

bonus time
Croazieră pe dunăre, 

mini-croaziera în 
Amsterdam

Ungaria, Austria, 
Germania, Luxembourg, 

Belgia și Olanda

țări vizitate croaziere

26

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 4 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 – DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

05.07, 31.07 419 € 446 € 470 € 495 € 175 € 475 € 485 €

Catedrala din Koln, Gemania 
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Anglia și belgia 

de la 

489 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție ziua a 6-a, 
contra cost cu transportul public
• 10 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (ca excepție de 2*)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicală și storno
• Excursii opționale
• Intrări la obiective turistice 
(inclusiv pentru opționale)
• Ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achita de turiști)
• Taxele de traversare a 
Canalului Manecii (45 €/pers. 
se achita la inscriere)

• Patru cazări la Londra pentru 
a explora pe îndelete atracțiile 
orașului de pe Tamisa
• Vizite la Bruxelles, Anvers, 
Bruges

puncte Forte

• Deplasare gratuită la 
Greenwich și 50% reducere 
la croaziera pe Tamisa, pentru 
achitarea din țară a opționalei 
Windsor și Oxford-Stratford

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

LONDRA 
Muzeul figurilor din ceara Madame Tussauds
Madame Tussauds si-a inceput “cariera” 
realizand masti mortuare pentru prizonierii 
executati prin ghilotinare, apoi s-a mutat 
in Londra in urma cu cca 150 de ani si a 
devenit celebra cu operele sale din ceara, 
care astazi includ vedete din domeniul 
cinematografiei, al muzicii, al sportului, 
diferiti conducatori de stat sau membri 
ai caselor regale. Muzeul Figurilor de 
Ceară Madame Tussauds este unul 
dintre puținele muzee unde puteți atinge 
exponatele.

OxFORD 
Cel mai vechi centru universitar
Cel mai vechi lacas de invatatura al 
Angliei, Oxford era probabil un centru 
monastic de educatie dinainte de 
1167, cand savantii englezi, absolventi 
ai universitatii din Paris, s-au stabilit 
aici sub protectia regala a lui Henric al 
II lea. Primele colegii au fost fondate 
in secolele urmatoare, dar studentii 
din epoca medievala erau departe de 
a fi monahali. Betiile, scandalurile si 
confruntarile cu localnicii au devenit 
proverbiale.

FâNTâNA FĂRĂ APĂ
Schoner brunnen din Nürnberg
O călătorie prin Germania nu ar 
fi completă fără a vizita această 
fântână! Ea nu are apă curentă, însă 
uimește prin decorațiunile sculptate, 
prezentând balustrade și un bazin 
decorat cu statui ornamentale ale 
filozofilor, evangheliștilor și a altor figuri 
religioase. Tot aici se află și Inelul de aur 
Glucksbringer, care, potrivit legendei, îți 
aduce noroc în dragoste. Îl învârți de trei 
ori și gata... cică. Încearcă! Rău nu are 
cum să-ți facă, spun bătrânii.

PALATUL ROHAN 
Fii pata de culoare. Poză în ținută veselă
Palatul Rohan este un important 
punct de reper arhitectural, istoric 
și cultural al orașului, construit lângă 
Catedrala din Strasbourg în anii 
1730, conform proiectului realizat 
de Robert de Cotte. de-a lungul 
timpului, palatul a găzduit numeroși 
monarhi francezi, cum ar fi Louis 
XV, Marie Antoinette, Napoleon și 
Joséphine și Charles al X-lea. Astăzi, 
el este considerat o capodoperă a 
arhitecturii baroce franceze.

top atracȚii: Melk - Nürnberg - Koln - Bruxelles - Anvers - Bruges - Canterbury - Londra - Greenwich - 
Windsor - Oxford - Stratford - Luxembourg - Strasbourg - Munchen - Salzburg - Viena - Budapesta 

11 zile

Gent

Wavre

Arlon

Mans Liège
Namur

HasseltLeuven

Anvers

Bruxelles

Cardi�
Stratford

Oxford
Windsor

Greenwich
Canterbury

Dover

Londra

ANGLIA

Metz

Lille
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Châlons-en-ChampagneRennes

Nantes

Reims
Paris

Orléans

Rouen
Caen

Bordeaux

Limoges
Clermont-Ferrand

Lyon
Annecy

Toulouse
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Avignon
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Dijon

Poitiers

FRANTA

Calais

Giurgiu

Ploieşti

Tirgoviste

Alexandria

Craiova
Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Brăila

Galaţi
Focşani

Călăraşi 

Buzău

Slobozia

Zalău

Satu Mare
Baia Mare

Braşov

Bistriţa

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Oradea

Alba Iulia
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Vilcea

Piteşti

Deva
Arad

Bucuresti 

ROMANIAGraz

Eisenstadt

Klagenfurt

Innsbruck

Sankt Pölten

Linz Viena

AUSTRIA
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Szeged
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Eger Debrecen 
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KecskemétZalaegerszeg
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Pécs
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Békéscsaba
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Gyár
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UNGARIA

Düsseldorf

Bremen

Schwerin

Potsdam
Magdeburg

Hannover

Berlin

Erfurt
Dresden

Hamburg

Heidelberg

Saarbrücken

Mainz

Stuttgart

Wiesbaden

RosenheimNeuschwanstein
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Frankfurt

Nurnberg

GERMANIA

München

Salzburg

Strasbourg

BELGIA

LUX
Luxemburg

Garda Regala Britanica 

Anvers, Belgia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Plecăm în zori, la 6.00 dimineața, din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I 
(acces dinspre stația de metrou Eroilor) din 
București. Prima noapte de cazare o vom 
petrece la un hotel din zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - melk - nÜRnbeRG 
(ccA. 730 km)
Astăzi, după micul dejun, traversăm 
Austria spre Germania, cu o vizită la 
Abația Benedictină Melk, care adăpostește 
și o faimoasă Bibliotecă. Ne îndreptăm 
spre Nürnberg, pentru un tur pietonal 
ce ne încântă cu biserica medievală St. 
Lorenzkirche, Hauptmarkt, Schoner 
Brunnen - “Fântâna Frumoasă” de lângă 
Primărie, biserica Frauenkirche, Zidurile de 
incintă cu Frauentor (Poarta Fecioarei), 
Biserica St. Sebaldus și Castelul Imperial. 
Încheiem ziua cu cazarea la Nürnberg.

ZIuA 3. nÜRnbeRG - kÖln - bRuXelles 
(ccA. 620 km)
Un mic dejun și o zi de explorare. Pornim 
spre Köln, unde vizităm Catedrala, 
traversăm podul de peste Rin și ne 
îndreptăm spre Bruxelles pentru un tur de 
oraș care include: Palatul Regal, Palatul de 
Justiție, o impozantă construcție din secolul 
al XIX-lea, Grand Place, Marea Piață - 
monument UNESCO, Primăria, Casa 
Regală și Manneken Pis. Seara, suntem 
așteptați la cazare la Bruxelles.

ZIuA 4. AnVeRs - bRuGes - 
cAnTeRbuRY - lonDRA  
(ccA. 390 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Anvers, unde vizităm centrul istoric cu piața 
centrală Grote Markt, Primăria și Catedrala 
(secolul al XIV-lea). Mergem apoi în 
Bruges pentru a vedea: Piața Centrală, 
Primăria, Turnul Belfort și Biserica Sfintei 
Maria cu sculptura “Fecioara cu pruncul” 
de Michelangelo. Traversăm Canalul 
Mânecii, de la Calais la dover, iar ultima 
noastră vizită va fi la Canterbury, unde se 
află Catedrala închinată Mântuitorului. 
Seara ne cazăm la Londra. 

ZIuA 5. lonDRA - GReenWIcH
Astăzi dedicăm Londrei o zi întreagă. după 
micul dejun, începem vizita cu Big Ben, 
Abația gotică Westminster, Trafalgar Square, 
Coloana Lordului Nelson, învingător în 
Bătălia de la Trafalgar, Picadilly Circus, 
Hyde Park, cel mai mare parc regal și 
Palatul Buckingham. Ne delectăm privirile 
cu Parcul St. James, Parlamentul, Tower 
Bridge, construit în secolul XIX peste 
Tamisa, Turnul Londrei și cu Catedrala 

St. Paul unde sunt înmormântați marii 
eroi ai Angliei. Nu putea lipsi timpul liber 
pentru vizitele individuale sau deplasare 
GRATUITA cu autocarul la Greenwich 
pentru vizita observatorul astronomic regal 
(meridianul zero). La finalul zilei, revenim la 
hotelul de la Londra. 

ZIuA 6. lonDRA
Astăzi, după micul dejun, explorăm 
frumoasa Londra, contra cost, cu 
transportul public. Optăm pentru un 
abonament de-o zi (pentru reducere** pe 
Tamisa) și vizităm vizitam: St. James Park, 
Abatia Westminster, locul de încoronare, 
căsătorie și înmormântare a monarhilor 
Marii Britanii, Galeria Națională sau Tate 
Gallery, care deține una dintre cele mai 
interesante colecții de tablouri europene, 
British Museum, Madame Tussauds - 
celebrul muzeul figurilor de ceară sau o 
plimbare cu vaporașul pe Tamisa. Profităm 
de timp liber în West End, districtul 
comercial și de divertisment al Londrei, cu 
celebrele Trafalgar Square, Picadilly Circus 
și zona Covent Garden. 

 l Opțional (cca 15 €)**, croazieră pe 
Tamisa. ** - REDUCERE 50% la achitarea 
din țară a opționalei Windsor-Stratford. 
Cazare la Londra.

ZIuA 7. lonDRA - WInDsoR - 
sTRATFoRD - oXFoRD  
(ccA. 335 km)
Începem ziua relaxant, cu un mic dejun și 
timp liber pentru vizite individuale sau… 

 l Opțional (12+25 €), excursie la 
Windsor și Oxford-Stratford. O excursie 
în care vizităm Castelul Windsor, cu 
Capela Sfântului George, o capodoperă 
a goticului târziu englezesc. Intrăm în 
atmosfera romantică și totodată nostalgică 
a lui William Shakespeare, vizitând locul 
său natal: La Stratford-upon-Avon și apoi 
vizităm celebrul Merton College, Queen`s 
College și Catedrala celui mai vechi centru 
universitar din Marea Britanie: Oxford. 
Spre seară ne întoarcem la același hotel de 
la Londra, pentru încă o noapte de cazare.

ZIuA 8. lonDRA - luXembouRG - 
sTRAsbouRG (ccA. 740 km)
Odihniți, după micul dejun, părăsim Londra 
pentru Strasbourg. după ce traversăm 
Canalul Mânecii, ajungem în Luxemburg, 
unde vizităm Piața Constituției, Catedrala 
și Palatul Ducal. În cursul serii ajungem în 
Strasbourg, unde… 

 l Opțional, plimbare cu vaporașul pe 
Râul Ill, pentru a admira pitorescul cartier 
Petit France și Consiliul Europei. 
La întoarcerea din croazieră mergem la 
cazarea din zona Strasbourg.

ZIuA 9. sTRAsbouRG - muncHen - 
sAlZbuRG (ccA. 495 km)
dimineață, după micul dejun, încheiem 
vizita în Strasbourg cu Catedrala gotică, 
a 4-a ca înălțime din lume și admirăm 
frumoasa clădire barocă a Palatului Rohan. 
Continuăm cu o vizită în München, unde 
admirăm Marienplatz, Noua Primărie, 
coloana Fecioarei Maria și catedrala 
Frauenkirche. după o plimbare pietonală 
pe Kaufinger Strasse până la Karlplatz, 
pornim spre Salzburg - “orașul muzicii”, 
cunoscut pentru grădinile și palatul Mirabell, 
Casa lui Mozart, domul și Orașul Vechi 
protejat de Fortăreața Hohensalzburg. Ne 
vom petrece noaptea de cazare în zona 
Salzburg. 

ZIuA 10. sAlZbuRG - VIenA - 
buDAPesTA (ccA. 525 km) 
după micul dejun, pornim spre Viena, a 
cărei atmosferă o simțim într-un tur cu 
autocarul pe Ringstrasse. Vedem clădirea 
fostului Minister de Război, cu statuia 
Mareșalului Radetzky, Piața Schwarzenberg 
cu deschidere către Palatele Belvedere, 
Opera de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul 
Imperial Hofburg, Parlamentul, Primăria, 
Burgtheatre, Universitatea și Biserica Votiva. 
Urmează să parcurgem, pietonal, strada 
Graben cu Monumentul Ciumei spre 
domul Sfântului Ștefan și ne încheiem ziua 
la Budapesta, unde avem… 

 l Opțional (15€ fără masă sau 30€ 
cu masă), croazieră pe Dunăre, pentru a 
admira principalele obiective ale orașului: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Muntele Ghelert. 
La finalul excursiei, mergem la cazare în 
zona Budapesta.

ZIuA 11. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre casa. 
Ajungem la Academia Militară din 
București după ora 23.30, în funcție de 
trafic și de formalitățile din frontieră.

 proGramziua

10

cazări
10 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
10 mic dejun 

inclus și, opțional, 
o cină pe croazieră

11
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Vizită la Muzeul figurilor 

de ceară, Madame 
Tussauds din Londra

bonus time
Croaziere pe dunăre, Tamisa, 

râul Ill și două traversări ale 
Canalului Mânecii

Ungaria, Austria, 
Germania, Belgia, Anglia, 

Luxembourg, Franța.

țări vizitate croaziere

57

proGramele de anGlia S-au eFectuat de 9 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

02.07, 30.07 489 € 518 € 546 € 575 € 225 € 549 € 559 €
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Anglia și Franța 

de la 

523 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare
• 11 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicală și storno
• Excursii opționale
• Intrări la obiective turistice 
(inclusiv pentru opționale)
• Ghizii locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)
• Taxele de traversare a 
Canalului Manecii (45 €/pers. 
se achita la inscriere)

• Excursie opțională la Palatul 
Fontainebleau și pe Valea Loirei
• Vizite la Luxembourg, Reims 
și Strasbourg.

puncte Forte

• Deplasare gratuită la 
Greenwich

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOWER BRIDGE 
Cumparatorul pacalit
In 1894 era inaugurat Tower Bridge, 
podul de langa Turnului Londrei, lung 
de 244 de metri, sprijinit de doi piloni 
masivi, ce contineau 70.000 de tone 
de beton. Frecvent, turistii confunda 
Tower Bridge cu London Bridge, aflat la 
cca. 1 Km in amonte. O legenda urbana 
spune ca acest lucru s-a intamplat si in 
anul 1968 cand americanul Robert Mc 
Culloch, cel care a cumparat London 
Bridge si l-a reconstruit in Lake Havasu, 
a crezut ca a cumparat Tower Bridge.

GREENWICH 
Meridianul zero
Observatorul Regal Greenwich, 
infiintat in 1675 pentru cercetari 
în domeniul navigaţiei. A avut un 
rol vital in standardizare masurarii 
timpului si stabilirea meridianului 
Greenwich, cu longitudinea zero. Tot 
aici se află şi Planetariul Harrison, 
ce găzduieşte Marele telescop de la 
Greenwich, construit în 1850, cel mai 
mare din Anglia. Parcul Regal este 
situat pe o zonă de deal cu privelişti 
impresionante asupra întregii Londre. 

WINDSOR
Cel mai vechi castel locuit din lume
Construit în secolul al XI-lea, Castelul 
Windsor din Anglia este cel mai vechi 
și cel mai mare castel ocupat din 
lume. În ultimii 900 de ani, peste 
30 de monarhi l-au ales ca reședință. 
Frumusețea lui a fost creată de peste 
1500 de artiști și meșteșugari, iar 
aerul boem este menținut datorită 
celor 150 de angajați, cu meserii 
învechite, încântătoare. Se spune că 
Hitler l-ar fi vrut ca reședință, motiv 
pentru care nu a fost bombardat.

FORTIFICATIILE DIN 
LUxEMBOURG 
„Gibraltarul Nordului”
Un oraș trilingv (german, francez și 
luxemburghez), sediu al mai multor instituţii 
Europene, potrivit FMI, Luxembourg are 
cel mai mare PIB pe cap de locuitor din 
lume dupa Quatar, dublu fata de Germania 
si de 5 ori mai mare decar Romania. In 
ciuda numelui, Marele ducat este al doilea 
cel mai mic stat al Uniunii Europene dupa 
Malta. Fortificaţiile sale medievale, au fost 
reconstruite de mareşalul Vauban, fiind 
înscrise in patrimoniul UNESCO.

top atracȚii: Melk - Nürnberg - Heidelberg - Reims - Paris - Palatele Versailles și Fontainebleau - Castelele 
Chambord și Blois - Canterbury - Londra - Greenwich - Windsor - Oxford - Stratford - Luxembourg - 
Strasbourg - Munchen - Salzburg - Viena

12 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Plecăm în zori, la 6.00 dimineața, din 
parcarea de la Academia Militară din 
București. Prima noapte de cazare o vom 
petrece la un hotel din zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - melk - nÜRnbeRG 
(ccA. 730 km)
după micul dejun, traversăm Austria 
spre Germania, cu o scurtă vizită la 
Mănăstirea Melk, care adăpostește și o 
faimoasă Bibliotecă. Ne îndreptăm spre 
Nürnberg pentru un tur pietonal, în care 
ne lăsăm fascinați de biserica medievală 
St. Lorenzkirche, Hauptmarkt, Schoner 
Brunnen - “Fântâna Frumoasă” de lângă 
Primărie, biserica Frauenkirche, Zidurile 
de incintă cu Poarta Fecioarei, Biserica 
St. Sebaldus și Castelul Imperial, cu care 
încheiem ziua, îndreptându-ne spre cazarea 
din Nürnberg.

ZIuA 3. nÜRnbeRG - HeIDelbeRG - 
ReIms - PARIs (ccA. 745 km)
Parisul ne asteaptă! după micul dejun, 
traversăm Germania spre Heidelberg, orașul 
baroc renumit pentru Castelul din secolul 
al XIII-lea și Universitatea din secolul XVIII, 
după vizita căruia intrăm în Franța. Facem 
un mic popas în Reims pentru a admira 
Catedrala gotică, apoi ne cazăm într-un 
hotel din zona romanticului Paris. 

ZIuA 4. PARIs - VeRsAIlles 
Începem ziua cu un mic dejun și vizita 
celebrului Palat Versailles, urmat de un 
tur panoramic al „Orașului Luminilor”, în 
care admirăm La defence, Arcul de Triumf, 
Place de la Concorde, Grand Palais, Petit 
Palais, Champs Elysée, Trocadero, Palais de 
Chaillot și Tour Eiffel. Continuăm cu Școala 
Militară, domul Invalizilor, cu mormântul 
lui Napoleon Bonaparte, L`Ille de la Cîte, 
leagănul antic și centrul spiritual al Parisului, 
unde vizităm Catedrala Nôtre dame. din 
turul nostru nu puteau lipsi cartierul Latin și 
Panteonul cu fațada realizată după cel din 
Roma, urmat de Opera Garnier, o bijuterie 
arhitectonică din secolul al XIX-lea, Galeriile 
Lafayette, Place Pigale, zona celebrelor 
cabarete din Paris, printre care și Moulin 
Rouge. Urcăm apoi spre Montmartre, la 
Basilica Sacre Coeur și Place du Tertre și, 
după vizita acestora, ne îndreptăm spre 
același hotel de la Paris.

ZIuA 5. PARIs - FonTAInebleAu - VAleA 
loIReI (ccA. 400 km)
după micul dejun, ne bucurăm de timp liber 
pentru vizite individuale în Paris sau… 

 l Opțional, excursie la Palatul 
Fontainebleau (10 €) și pe Valea Loirei (35 

€). Vizităm Palatul Fontainebleau, reședință 
regală mai bine de opt secole, impresionant 
prin stilul manierist și decorațiunile 
interioare. Continuăm cu Valea Loirei, la 
Castelul Chambord, cel mai mare din zonă 
și la Castelul Blois, monument UNESCO și 
cândva reședința favorită a regilor Franței, 
unde ne vom plimba pe străduțele pitorești 
ale orășelului, descoperind atmosfera 
medievală din centrul istoric. 
Pentru turiștii care aleg să rămână în 
Paris, recomandăm deplasare cu RER la 
disneyland, sau vizita la Muzeele Luvru și 
d`Orsay și la Centrul Pompidou cu Atelierul 
lui Brancusi. 

 l Seara, se poate merge la Turnul Eiffel 
sau într-o Croazieră pe Sena (cca 15 €). 
Cazare la hotelul de la Paris. 

ZIuA 6. PARIs - cAnTeRbuRY - lonDRA  
(ccA. 395 km)
Astăzi părăsim cu nostalgie Parisul. după 
micul dejun, ne îndreptăm spre Canalul 
Mânecii, pe care îl vom traversa cu 
ferryboat-ul de la Calais la dover. În drumul 
nostru spre Londra, vizităm Canterbury, 
a cărui principală atracție o reprezintă 
Catedrala închinată Mântuitorului. Ajungem 
la cazarea de la Londra seara. Mâine ne 
așteaptă o zi cu noi experiențe frumoase. 

ZIuA 7. lonDRA - GReenWIcH 
Pregătiți de o zi în Londra, servim micul 
dejun și începem turul de oraș în Londra: 
Big Ben, Abația Westminster, Trafalgar 
Square, Picadilly Circus, Hyde Park, Palatul 
Buckingham, St. James Park, Paralamentul, 
Tower Bridge, Turnul Londrei și Catedrala 
St. Paul. Ne bucurăm de timp liber sau 
deplasare gratuită cu autocarul spre 
Greenwich pentru vizită la observatorul 
astronomic regal (meridianul zero). Pornim 
apoi spre cazarea la hotelul de la Londra. 

ZIuA 8. lonDRA - WInDsoR - 
sTRATFoRD - oXFoRD (415 km)
Mic dejun și timp liber pentru vizite 
individuale în Londra sau… 

 l Opțional (12+25 €), excursie la 
Windsor și Oxford-Stratford. O excursie 
în care vizităm Castelul Windsor, cu 
Capela Sfântului George, urmat de orașul 
Stratford-upon-Avon, cu locul natal al lui 
William Shakespeare și celebrul Merton 
College, Queen`s College și Catedrala din 
secolul XIII, ale celui mai vechi centru 
universitar din Marea Britanie: Oxford. 
Seara ne întoarcem la același hotel. 

ZIuA 9. lonDRA - luXembouRG - 
sTRAsbouRG (740 km)
Mic dejun. Astăzi ne îndreptăm spre 
Strasbourg. Traversăm Canalul Mânecii 
până la Calais pentru a ajunge în Luxemburg, 
sediul Parlamentului UE, pregătiți să vizităm 
Piața Constituției, Catedrala și Palatul 
Ducal, cu frumoasa sa arhitectură din secolul 
al XVI-lea. Ajungem la Strasbourg seara și…

 l Opțional, croazieră cu vaporașul pe 
Râul Ill, care ne va oferi prilejul de a admira 
pitorescul Petit France și Consiliul Europei. 
Cazare în zona Strasbourg.

ZIuA 10. sTRAsbouRG - muncHen - 
sAlZbuRG (ccA. 495 km)
O dimineață frumoasă, cu mic dejun și 
timp pentru descoperirea Strasbourg: 
Catedrala gotică și frumoasa clădire a 
Palatului Rohan. Străbatem apoi Germania 
spre München, unde admirăm Marienplatz, 
cu Noua Primărie, coloana Fecioarei Maria 
și catedrala Frauenkirche. Străbatem 
pietonal strada Kaufinger pană la Karlplatz, 
apoi plecăm spre Salzburg, pentru a 
admira grădinile și Palatul Mirabell, Casa lui 
Mozart, domul și Orașul Vechi protejat de 
Fortăreața Hohensalzburg. Urmează cazarea 
în zona Salzburg.

ZIuA 11. sAlZbuRG - VIenA - buDAPesTA 
(ccA. 525 km) 
după micul dejun, pornim spre Viena, 
unde ne așteaptă un tur cu autocarul pe 
Ringstrasse. Admirăm clădirea fostului 
Minister de Război, cu statuia Mareșalului 
Radetzky, Piața Schwarzenberg cu 
deschidere către Palatele Belvedere, Opera 
de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Pietonal, 
parcurgem strada Graben, cu Monumentul 
Ciumei, spre domul Sfântului Ștefan și 
încheiem ziua la Budapesta, unde avem… 

 l Opțional (15€ fără masă sau 30€ cu 
masă), croazieră pe Dunăre, pentru a admira 
principalele: Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, 
Palatul Regal, Muntele Ghelert.
Cazare în zona orașului Budapesta.

ZIuA 12. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre casă. 
Ajungem la Academia Militară din București 
după ora 23.30, în funcție de trafic și de 
durată formalităților din frontieră.

 proGramziua

11

cazări
11 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
11 mic dejun inclus 

și, opțional, o cină pe 
croazieră la Budapesta

12
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Croazieră 

opțională pe Tamisa, 
la Londra

bonus time
Pe dunăre, Sena, Tamisa, 
râul Ill și două traversări 
ale Canalului Mânecii

Ungaria, Austria, 
Germania, Franța, Anglia, 

Luxembourg, Belgia

țări vizitate croaziere

67

proGramele de anGlia S - au eFectuat de 9 ori în anii precedenti.
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

17.06, 15.07, 19.08 523 € 554 € 584 € 615 € 245 € 589 € 599 €
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Anglia, benelux 

• Vizite la Strasbourg, 
Luxembourg și Louvain.
• Patru cazări la Londra

puncte Forte

• Deplasare gratuită la Greenwich 
și 50% reducere la croazierele pe 
Tamisa și la Amsterdam, pentru 
achitarea din țară a opționalei 
Windsor și Oxford-Stratford

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

AMSTERDAM 
Rijkmuseum si Muzeul Van Gogh
Amsterdam numără cca. cincizeci de 
muzee mici, care atrag peste un million 
de vizitatori anual. Pe langa pinacoteci, 
muzee de arta moderna, Heineken 
Experience, Muzeul fanilor Clubului 
Ajax, Muzeul sexului sau Muzeul 
hasisului, etc., Rijkmuseum – cel mai 
mare muzeu din Olanda atrage doar 
el insusi alti un million de turisti. de 
asemenea, Muzeul Van Gogh expune 
cca. 200 de tablouri si alte lucrari ale 
genialului artist.

PALATUL MIRABELL
Bijuteria Salzburg
Este bine să vizitezi palatul și grădinile 
seara, când sunt relativ liniștite. 
Palatul Mirabell este un loc popular 
pentru ceremoniile de nuntă și pentru 
grădinile amenajate în cel mai mic 
detaliu. Este o locație preferată pentru 
fotografii. Tocmai de aceea, este foarte 
probabil să vezi oameni îmbrăcați în 
veșminte tradiționale austriece, pentru 
evenimente speciale, oferind tuturor 
vizitatorilor un sentiment plăcut al 
descoperirii culturii locale. 

LOUVAIN
Cel mai mare grup de bere din lume
Acest oraș belgian este plin de cultură 
și istorie. de asemenea, el este adesea 
asociat cu berea blondă, mâncarea 
fantastică și clădirile grandioase. Și 
nici nu-i de mirare. Este casa celui 
mai mare grup de bere din lume: 
Anheuser-Busch In-Bev, având în 
portofoliu mărci mari, precum Stelle 
Arois, Budweiser și Corona, Beck’s, 
Hoegaarden și Leffe. Acum că ai aflat, 
încearcă gustul original al unei beri 
bune. 

HAGA
Reşedinţa permanentă a familiei regale
din anul 1815, Haga a devenit 
reşedinţa permanentă a familiei regale, 
a Guvernului şi a Parlamentului. 
Sediul acestuia din urmă este Palatul 
Binnenhof, un complex de clădiri 
bogat decorate cu turnuleţe şi cornişe 
ornamentale. Cea mai veche parte a 
complexului datează de la jumatatea 
secolului al XVII-lea, din timpul domniei 
împăratului Wilhelm al II lea. Curtea 
principală a fost decorată în memoria sa, 
cu o fântână şi o statuie aurie.

top atracȚii: Viena - Salzburg - München - Strasburg - Luxembourg - Louvain - Bruxelles - Bruges - 
Canterbury - Greenwich - Londra - Windsor - Oxford - Stratford - Anvers - Rotterdam - Haga - Amsterdam 
- Köln - Valea Rinului - Frankfurt - Nürnberg - Melk 

de la 

559 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale, excepție 
ziua a 7-a, contra cost cu 
transport public
• 12 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (ca excepție de 2*)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii opționale
• Intrari la obiective (inclusiv 
pentru opționale), ghizii locali
• Locuri preferentiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)
• Taxele de traversare a 
Canalului Manecii (45 €/pers. 
se achita la inscriere)
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Bun găsit! Facem cunoștință în zori, 
în parcarea de la Academia Militară - 
Carol I (acces dinspre stația de metrou 
Eroilor), iar la 06:00 dimineața pornim 
spre Budapesta. Traseul ne conduce pe 
traseul Sibiu, Arad, urmând să ajungem la 
destinație seara, când ne vom caza într-un 
hotel din zona capitalei Ungariei. 

ZIuA 2. buDAPesTA - VIenA - 
sAlZbuRG (ccA. 525 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Viena, un oraș în care nostalgia vechiului 
imperiu este împletită cu eleganta, stilul 
și arhitectura admirabilă. Vom descoperi 
farmecul său într-un tur cu autocarul 
pe Ringstrasse, în care să admirăm 
clădirea fostului Minister de Război, cu 
statuia Mareșalului Radetzky, Piața 
Schwarzenberg, cu o frumoasă deschidere 
spre Palatele Belvedere, Opera de Stat, 
Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Urmează 
apoi o plimbare pietonală pe strada Graben, 
îndreptându-ne spre Monumentul Ciumei, 
până la domul Sf. Ștefan. Continuăm 
traseul cu drumul spre Salzburg, “orașul 
muzicii”, care ne așteaptă cu grădinile 
și palatul Mirabell, ridicat de prințul 
arhiepiscop Wolf dietrich Raitenau ca 
reședință pentru amanta sa Salome Alt, 
Casa lui Mozart, - locul în care a copilărit 
geniul muzicii, Domul în stil baroc, unde 
acesta a fost botezat și Orașul Vechi 
protejat de Fortăreața Hohensalzburg. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece într-
un hotel din zona Salzburg.

ZIuA 3. sAlZbuRG - muncHen - 
sTRAsbouRG (ccA. 495 km)
München, venim! după micul dejun, 
descoperim capitala bavareză într-o 
plimbare prin Marienplatz, unde admirăm 
Noua Primărie din secolul XIX, coloana 

Fecioarei Maria și catedrala Frauenkirche, 
construita în secolele XV-XVI în stil gotic 
și renascentist. Turul nostru se încheie cu 
o plimbare pe strada pietonală Kaufinger 
Strasse, până la Karlplatz. Ne bucurăm 
de atmosfera acestui loc și pornim 
spre Strasbourg, capitala Alsaciei, care 
îmbină armonios tradițiile germane cu 
cele franceze. Vom vizita impresionanta 
Catedrală gotică, a patra ca înălțime din 
lume, iar în apropiere vom admira Palatul 
Rohan, transformat într-o reședință 
imperială și regală în urma Revoluției, iar 
din 1870 găzduiește trei muzee dedicate 
artelor. Îi admirăm arhitectura și continuăm 
cu momente de relaxare într-o... 

 l Opțional, plimbare cu vaporașul pe 
râul ILL, care ne va oferi prilejul de a 
admira pitorescul cartier Petit France, 
o zonă fermecătoare a Strasbourgului 
caracterizată prin sistemul său de canale 
și prin clădirile pe jumătate din lemn și 
Consiliul Europei, fosta „Casa Europei”, 
proiectată de arhitectul francez Henry 
Bernard, care servește ca sediu al 
Consiliului Europei din 1977.
Noaptea de cazare ne-o vom petrece într-
un hotel din zona Strasbourg. 

ZIuA 4. sTRAsbouRG - luXembouRG - 
louVAIn - bRuXelles  
(ccA. 455 km)
după micul dejun, părăsim cu nostalgie 
Strasbourg și ne îndreptăm spre 
Luxembourg, un oraș cosmopolit și 
modern și totodată sediul Parlamentului 
Uniunii Europene. descoperim aici 
Piața Constituției, cu monumentul 
dedicat eroilor din cele două războaie 
mondiale, magnifica structură gotică 
a Catedralei din secolul al XVII-lea, 
Palatul Ducal, cu frumoasa sa arhitectură 
renascentistă flamandă a secolului XVI 
și fortificațiile impunătoare. Călătoria 
continuă cu Louvain, orașul universitar 
considerat Oxford-ul Belgiei, renumit 
și datorită fabricii de bere Stella Artrois. 
Admirăm astfel Grote Markt cu superba 
catedrală gotică, Primăria Medievală și 

Universitatea catolică, înființată în 1425. 
Ajungem în Bruxelles, capitala Uniunii 
Europene și facem un tur de oraș pentru 
a admira Palatul Regal, sediul oficial al 
monarhiei belgiene, impozanta clădire 
a Palatului de Justiție și Grand Place - 
Marea Piață, monument UNESCO, 
înconjurată de clădiri gotice - foste bresle 
ale meșteșugarilor, care îi dau un farmec 
aparte. Continuăm cu Primăria, al cărui 
turn atinge 96 metri înălțime și cu Casa 
Regală din secolul XVI, în care nu a locuit 
vreodată un rege. În apropiere zărim și 
simpatica statuie Manneken Pis, unul 
dintre simbolurile orașului, de care ne 
bucurăm cu toții înainte de a porni spre 
cazare. Noaptea ne-o vom petrece într-un 
hotel din zona orașului Buxelles.. 

ZIuA 5. bRuXelles - bRuGes - 
cAnTeRbuRY  - lonDRA  
(ccA. 390 km)
Astăzi, după micul dejun, părăsim Buxelles 
pentru a face cunoștință cu Bruges. 
Orășelul flamand de o frumusețe unică ne 
așteaptă cu centrul istoric, unul dintre cele 
mai bine conservate din Europa, parte din 
Patrimoniul Cultural UNESCO. da, pășim 
în inima orașului, în Piața Centrală, apoi îi 
admirăm Primăria construită secolul XIV, 
in stil gotic flamboaiant, Turnul Belfort, cu 
un ansamblu de 47 de clopote și Biserica 
Sfintei Maria, care adăpostește o adevărată 
comoară de artă: “Fecioara cu pruncul” 
de Michelangelo. Ne îndreptăm apoi spre 
Canalul Mânecii, pe care îl vom traversa 
de la Calais la dover, iar ultima vizita va 
fi la Canterbury, care deține Catedrala 
închinată Mântuitorului, o adevărată 
bijuterie arhitectonică. Seara ajungem la 
cazarea de la Londra.

ZIuA 6. lonDRA - GReenWIcH
după micul dejun, admirăm Big Ben - 
Turnul cu Ceas al Palatului Westminster și 
totodată simbolul orașului. Ne continuăm 
traseul spre Abația gotică Westminster, 
Hyde Park, Palatul Buckingham, Parcul St. 
James Park, Parlamentul, Tower Bridge, 
construit în secolul al XIX-lea peste fluviul 
Tamisa, Turnul Londrei, aș cărui venerabilă 
vârstă depășește 900 de ani și Catedrala 
St. Paul, construită în secolul al XVIII-
lea, unde își dorm somnul de vecii mari 
eroi ai Angliei. Cuprinși de entuziasmul 
descoperirii, ne bucurăm pentru timp 
liber pentru vizite individuale sau pentru 
o  deplasare GRATUITă cu autocarul la 
Greenwich, pentru vizita la observatorul 
astronomic regal (meridianul zero). Ziua 
noastră se va încheia cu cazarea la Londra. 

ZIuA 7. lonDRA
O nouă zi pentru explorarea Londrei! 
după micul dejun, pornim cu transportul 
în comun (contra cost, cu abonament de o 

 proGramziua

12

cazări
12 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție 2*)
12 mic dejun inclus 

în hoteluri de 3* 

12

mese
Transport cu autocar cu 

climatizare, clasificat 
internațional 

autocar inclus
Vizită și shopping la 

Coster diamond

bonus time
Londra, Amsterdam, râul 

L’ill și 2 traversăei ale 
Canalului Mânecii

Ungaria, Austria, Germania, 
Franța, Louxembourg, 
Belgia, Anglia, Olanda

țări vizitate croaziere

58

Strasbourg, Franta
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zi - pentru reducere la croaziera pe Tamisa) 
șirul vizitelor noastre. Ajungem astfel la 
St. James Park, Abația Westminster, locul 
de încoronare, căsătorie și înmormântare 
a monarhilor Marii Britanii și la Galeria 
Națională sau Tate Gallery, care deține 
una dintre cele mai interesante colecții 
de tablouri europene. Vizitele continuă 
cu British Museum, Madame Tussauds – 
celebrul Muzeu al figurilor de ceară sau cu o 
plimbare cu vaporașul pe Tamisa. Urmează 
apoi timp liber în West End, districtul 
comercial și de divertisment al Londrei, 
cu celebrele Trafalgar Square, dominată 
de Coloana Lordului Nelson, învingător în 
Bătălia de la Trafalgar, Picadilly Circus și 
cu Covent Garden, principalul district de 
divertisment din Londra. 

 l Opțional, croazieră pe Tamisa (cca 15 
€)** - reducere 50% la achitarea din țară a 
opționalei Windsor- Stratford. O croazieră 
pe râul Tamisa este, fără îndoială, una 
dintre cele mai bune modalități de a admira 
Londra, privind inima orașului și multe 
dintre cele mai faimoase atracții ale sale, 
printre care Casa Parlamentului și Tower 
Bridge.
Încheiem ziua în atmosfera londoneză, cu 
cazarea la Londra.

ZIuA 8. lonDRA - WInDsoR - 
sTRATFoRD - oXFoRD  
(ccA. 335 km)
Mic dejun și timp liber în Londra, sau îți 
recomandăm...

 l Opțional (12+25 €), excursie la 
Windsor și Oxford-Stratford. Începem cu 
vizită la Castelul Windsor, cel mai vechi 
castel locuit din lume și cel mai mare din 
Anglia, construit de William Cuceritorul că 
reședința regală. El surprinde prin aspectul 
exterior de fortăreața, datorat extinderilor 
succesive și prin interioarele somptuoase cu 
minunate decorațiuni, toate apartamentele 
conținând opere de artă valoroase. Una 
dintre atracțiile Castelului Windsor, care 
nu trebuie ratată este Capela St. George, 
o capodoperă a goticului târziu englezesc. 
Continuăm cu vizită la Stratford-upon-
Avon, locul natal al lui William Shakespeare 
și încheiem excursia opțională la Oxford, 
cel mai vechi centru universitar din Marea 
Britanie, unde vom vizită Merton College, 
fondat în secolul al XIII-lea, Queen`s 
College, înființat în secolul al XIV-lea și 

Catedrala din secolul al XIII-lea cu dublu 
rol de catedrala a orașului și capela a 
Universității.
Spre seară ne întoarcem la același hotel de 
la Londra.

ZIuA 9. lonDRA - AnVeRs - 
RoTTeRDAm - HAGA  
(ccA. 485 km)
după micul dejun, părăsim Londra, 
îndreptându-ne spre dover, pentru a 
traversa Canalul Mânecii pe continent. Ne 
așteaptă orașul Anvers, cel mai mare oraș 
din Flandra, unde marele pictor Rubens 
și-a trăit ultimii 30 de ani din viață. Vizităm 
centrul istoric cu pitoreasca piață centrală 
Grote Markt, înconjurată de clădiri din 
secolul XVI, foste bresle ale meșteșugarilor, 
Primăria și Catedrala, cel mai mare edificiu 
gotic din Belgia, construita în secolul XIV. 
Plecăm spre Rotterdam, cel mai mare 
oraș-port din Europa, unde vom parcurge 
un plăcut tur pietonal în centrul orașului, 
către Podul Erasmus. Seara ne vom caza în 
zona Haga. 

ZIuA 10. HAGA - AmsTeRDAm - HAGA 
(ccA. 150 km)
Servim micul dejun și dedicam primele 
ore ale dimineții orașului Haga, care 
ne așteaptă cu un contrast arhitectural 
inedit, împărțit între străzile înguste cu 
iz medieval și bulevardele largi, mărginite 
de case somptuoase ce aparțin secolului 
XVIII. Admirăm Palatul Păcii, construit din 
cărămidă roșie, în stil neo-renascentist, 
care găzduiește Curtea Internațională 
de Justiție și Binnenhof - Parlamentul, 
un complex de clădiri gotice din secolul 
XIII, cel mai vechi sediu fără întrerupere 
al unui Parlament din lume. Continuam 
cu  Amsterdam, unde vom descoperi 
Rijkmuseum,  un muzeu dedicat artelor 
și istoriei orașului, Muzeul Van Gogh și 
“Coster diamonds”, una din cele mai vechi 
fabrici de diamante din Amsterdam, unde 
învățăm despre complicatele procese de 
tăiere și lustruire ale acestora.

 l Luăm apoi drumul apelor, pornind 
într-o mini-croazieră pe canale (cca 15 
€),** - REDUCERE 50% la achitarea din 
țară a opționalei Windsor- Stratford, prilej 
de a intra in atmosfera orașului considerat 
“Veneția Nordului. 
La finele zilei, revenim la hotelul din zona 
Haga, pentru noaptea de cazare.

ZIuA 11. kÖln - VAleA RInuluI - 
FRAnkFuRT - nÜRnbeRG  
(ccA. 730 km)
Astăzi, după micul dejun, pornim spre 
Germania. Vizităm orașul Köln, al patrulea 
oraș ca mărime din Germania. descoperim 
aici Catedrala, cea mai mare biserică 
gotică din Europa de Nord, a cărei piatră 
de temelie a fost pusă în 1248 și admirăm 
faimosul pod peste Rin, inaugurat in 1911 
de Kaiserul Wilhelm al II-lea. Parcurgem 
apoi unul dintre cele mai impresionante 
trasee turistice, Valea Rinului, Patrimoniu 
UNESCO, cu numeroase castele, sate 
pitorești și legendara Stâncă Lorelei, 
îndreptându-ne spre Frankurt. Un oraș al 
contrastelor, acesta te impresionează cu 
cele mai mari și mai avangardiste zgârie-
nori din Europa, alături de clădiri istorice 
bine întreținute și străzi pitorești din secolul 
al XIX-lea. Noaptea de cazare ne-o vom 
petrece în zona Nürnberg.

ZIuA 12. nÜRnbeRG - melk - 
buDAPesTA (ccA. 725 km)
după noaptea de odihnă și micul dejun, 
pornim în descoperirea atracțiilor din 
Nürnberg, oraș cu o istorie de peste 1000 
de ani. Locul în care arhitectura modernă 
se îmbină armonios cu atmosfera medievala 
din centrul istoric, pe care îl vom admira 
într-un frumos tur pietonal. Prima atracție: 
biserica St. Lorenzkirche, construită între 
secolele XIII și XV. Urmează Hauptmarkt, 
piața centrală a orașului, Schoner Brunnen- 
“Fântâna Frumoasă” situată lângă Primărie, 
biserica Frauenkirche, construită în 
secolul al XIV-lea, în stil gotic, Zidurile de 
incinta cu Frauentor (Poarta Fecioarei), 
Biserica St. Sebaldus și Castelul Imperial, 
principala atracție turistică.  Traversăm 
Austria, oprindu-ne pentru o vizită la Abația 
Benedictina Melk construită în secolul al 
XI-lea pe o înălțime stâncoasă de pe malul 
dunării, ce a constituit un important 
nucleu de cultură. Cu desaga plină de 
amintiri frumoase, ne îndreptăm spre 
Ungaria. Noaptea de cazare o vom petrece 
într-un hotel din zona Budapesta.

zIUA 13. BUDAPESTA - ARAD -SIBIU - 
BUCUREȘTI (CCA. 815 kM)
după micul dejun, pornim spre casă. 
Ajungem la Academia Militară din 
București după ora 23.30, în funcție 
de trafic și de durată formalităților din 
frontieră.

proGramele de anGlia S - au eFectuat de 9 ori în anii precedenti.
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

09.07, 07.08 559 € 593 € 626 € 659 € 255 € 629 € 639 €

Stratford, Anglia
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Anglia, Franța și benelux 

de la 

608 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție ziua a 8-a, 
contra cost cu transport public
• 13 cazări cu mic dejun în 
hotel 3* (ca excepție 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicală și storno
• Excursii opționale
• Intrări la obiective turistice 
(inclusiv pentru opționale)
• Ghizii locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)
• Taxele de traversare a 
Canalului Manecii (45 €/pers. 
se achita la inscriere)

• Excursie opționala la 
Windsor, Stratford, Oxford 
• Mini-croaziera optionala pe 
canalele din Amsterdam

puncte Forte

• Deplasare gratuită la Greenwich 
și 50% reducere la croazierele pe 
Tamisa și la Amsterdam, pentru 
achitarea din țară a opționalei 
Windsor și Oxford-Stratford

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

STRATFORD-UPON-AVON 
Locul de naștere al lui Shakespeare 
Cu aproximativ trei milioane de 
vizitatori pe an, Stratford este 
principala destinatie culturala din 
afara Londrei, datorita geniului celui 
mai cunoscut dramaturg al intregii 
lumi William Shakespeare. Locul 
nasterii lui Shakespeare este o cladire 
in stil Tudor, cu grinzi de lemn, care 
in anul 1847, dupa ani buni in care 
a functionat drept carciuma, a fost 
cumparata de stat, reconstruita si 
reconditionata.

MOULIN ROUGE 
Unul din cele mai fotografiate simboluri
Cabaretul Moulin Rouge primeste 
600.000 de spectatori pe an, iar 
jumatate dintre ei sunt turisti chinezi, 
rusi si americani. Cele 60 de dansatoare 
ale cabaretului, de 14 nationalitati 
diferite, sunt obligate sa detina o 
diploma de dans clasic si sa aiba o 
inaltime de cel putin 175 cm. Cu un 
grad de ocupare de 97%, deschis 365 
de seri pe an si cu 2 spectacole zilnice, 
cabaretul realizeaza o cifra de afaceri de 
peste 65 milioane de euro anual.

AMSTERDAM 
Orasul biciclistilor 
Aflat la un metru sub nivelul marii, 
construit pe 90 de insule mici, orasul 
atrage 14 milioane de turisti. Strabatut de 
165 de canale care insumeaza aproximativ 
100 de km, traversate de 1281 de poduri, 
orasul a fost ridicat cu ajutorul a peste 
11 milioane de stalpi de lemn, cu lungimi 
variabile, de 15-20 metri, infipti in terenul 
mlastinos. Amsterdamul este un oras cu 1 
milion de biciclete, din care 100.000 sunt 
furate anual, iar 25.000 sunt aruncate 
in canale.

BRITISH MUSEUM & 
NATIONAL GALERy 
Povestea artei europene
Galeria Națională și British Museum 
sunt două atracții londoneze de primă 
clasă, care te vor încânta cu bogățiile 
lor. În timp ce Muzeul Britanic te 
așteaptă cu peste 8 milioane de 
artefacte, Galeria Națională te 
surprinde cu peste 2.000 de lucrări 
semnate de artiști precum da Vinci, 
van Gogh, Rembrandt, Michelangelo, 
Picasso, Matisse și Cézanne. Intrările 
în principalele zone sunt gratuite.

top atracȚii: Viena - Salzburg - München - Strasburg - Reims - Paris - Versailles - Fontainebleau - Valea 
Loirei - Canterbury - Greenwich - Londra - Windsor - Oxford - Stratford - Bruges - Haga - Amsterdam - 
Rotterdam - Köln - Valea Rinului - Frankfurt - Nürnberg - Melk 

14 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA  
(ccA. 815 km)
Astăzi, la 6.00 dimineața, pornim din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I 
București (acces dinspre metrou Eroilor), 
spre Budapesta. dacă vrei să descoperi 
frumusețea orașului în lumina caldă a 
felinarelor, îți propunem...

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta, pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert.
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - sAlZbuRG - mÜncHen 
(ccA. 655 km) 
Ne începem ziua cu micul dejun și 
traversăm Ungaria spre Viena, pentru 
un tur panoramic pe Ringstrasse, în care 
admirăm clădirea fostului Minister de 
Război, Piața Schwarzenberg, cu o frumoasă 
deschidere spre Palatele Belvedere, Opera 
de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Ajungem 
apoi în Salzburg, “orașul muzicii”, cunoscut 
pentru grădinile și palatul Mirabell ridicat de 
prințul arhiepiscop Wolf dietrich Raitenau 
ca reședință pentru amanta sa, Salome Alt, 
Casa lui Mozart, locul în care a copilărit 
geniul muzicii, Domul construit în stil baroc, 
unde Mozart a fost botezat și Orașul Vechi 
protejat de Fortăreața Hohensalzburg. Ziua 
se încheie frumos în München, capitala 
landului Bavaria, cu atmosfera din piața 
centrală Marienplatz, ce găzduiește 
Noua Primărie din secolul XIX și coloana 
Fecioarei Maria, bucurându-ne de „tabloul” 
catedralei Frauenkirche, construită în stil 
gotic și renascentist, între secolele XV-XVI. 
Rememorăm atracțiile zilei și ne pregătim 

pentru noaptea de odihnă, îndreptându-ne 
spre cazarea din în zona München.

ZIuA 3. mÜncHen - sTRAsbouRG - 
ReIms - PARIs (ccA. 820 km)
Micul dejun este urmat de drumul spre 
Strasbourg, capitala regiunii franceze 
Alsacia, care îmbină armonios tradițiile 
germane cu cele franceze. O capitală 
care se face remarcată prin impresionanta 
Catedrală „Notre dame de Strasbourg”, 
a patra ca înălțime din lume, prin clădirea 
barocă a Palatului Rohan din apropiere, 
ce datează din secolul al XVIII-lea și prin 
atmosfera caldă, primitoare, care ne 
îndeamnă parcă la... 

 l Opțional, o plimbare cu vaporașul 
pe râul ILL, care ne va oferi prilejul de 
a admira Consiliul Europei și pitorescul 
cartier Petit France, centrul turistic plin 
de viață al orașului, cunoscut pentru 
străzile sale pietruite, canalele și casele cu 
structură de lemn bine conservate. 
Urmează deplasarea spre Reims, unde 
vizităm impozanta Catedrală gotică a 
secolului XIII, locul unde au fost încoronați 
de-a lungul vremii numeroși monarhi 
francezi. Ne îndreptăm spre cazarea de la 
Paris, pentru noaptea de odihnă. 

ZIuA 4. PARIs - VeRsAIlles 
Micul dejun este astăzi urmat de o vizită la 
Palatul Versailles, sediul puterii în timpul 
“Regelui-Soare” Ludovic al XIV-lea, unul 
din cele mai mari și opulente palate din 
lume, cu 2.300 camere și unele dintre 
cele mai vaste grădini. Vei fi impresionat 
de măreția și grandoarea lui. Păstrează loc 
entuziasmului pentru că urmează un tur 
panoramic cu autocarul, în care să admirăm 
cartierul zgârie-nori La defence, Place 
de la Concorde, Arcul de Triumf, Champs 
Elysees, Podul Alexandru al III-lea, Grand 
Palais, Petit Palais, Palais de Chaillot, 
Tour Eiffel, clădirea Școlii Militare, domul 
Invalizilor, ce găzduiește mormântul lui 

Napoleon Bonaparte, `Ille de la Cite, 
leagănul antic și centrul spiritual al Parisului 
și cu Catedrala Nôtre dame, cu fațada 
sa inconfundabilă, încadrată între cele 
două turnuri devenite celebre datorită 
personajului lui Victor Hugo din “Cocoșatul 
de la Notre dame”. descoperirea Parisului 
continuă cu cartierul Latin și Panteonul, 
a cărei fațadă a fost „croită” după 
asemănarea Panteonului din Roma, un 
memorial unde odihnesc rămășițele unor 
mari personalități franceze. Urmează Opera 
Garnier, o bijuterie arhitectonică din secolul 
al XIX-lea, celebrele Galerii Lafayette, Place 
Pigale cu cele mai cunoscute cabarete, 
printre care și Moulin Rouge. Spre seară, 
urcăm în Montmartre, la Basilica Sacre 
Coeur, construită în stil romano- bizantin 
după războiul cu Prusia din 1870 și Place 
du Tertre, faimoasa în perioada în care 
Montmartre era “Mecca artei moderne” și 
refugiu pentru artiști populari, printre care 
Van Gogh, Pablo Picasso și Salvador dali. 
Ți-am trezit interesul? Atunci cu siguranță 
vei fi încântat. Noaptea de cazare ne-o 
vom petrece tot în atmosfera pariziană, în 
același hotel de la Paris. 

ZIuA 5. PARIs - FonTAInebleAu - 
VAleA loIReI (ccA. 400 km)
Mic dejun și timp liber în Paris pentru vizite 
individuale sau... 

 l Opțional, excursie la Palatul 
Fontainebleau (10 €), reședința regala 
timp de opt secole, impresionantă prin 
stilul manierist și decorațiunile din secolul 
XVI și Valea Loirei (35€), cu vizite la 
Castelul Chambord, cel mai mare din 
zonă, care se distinge prin arhitectura sa 
renascentistă cu detalii franceze. Urmează 
pitorescul orășel Blois, al cărui castel a fost 
cândva reședința favorita a regilor Franței, 
unde ne vom plimba pe străduțele cu 
aspect medieval din centrul istoric. 
Pentru turiștii care nu participa la excursia 
pe Valea Loirei, poți vizita individual 
Muzeele Luvru și d`Orsay și Centrul 
Pompidou cu Atelierul lui Brâncuși.

 l Seara îți propunem să vezi Parisul de 
sus - o ascensiune în Turnul Eiffel sau o 
croazieră pe Sena (cca 15 €). 
Noaptea de cazare ne-o petrecem la 
hotelul de la Paris.

ZIuA 6. PARIs - cAnTeRbuRY - lonDRA 
(ccA. 415 km)
Astăzi părăsim romanticul Paris. după 
micul dejun, traversam cu feribotul 
Canalul Mânecii, de la Calais spre dover. 
Vizităm Canterbury, capitala ecleziastică 
a Angliei, a cărei atracție principală 
este Catedrala închinată Mântuitorului, 
o adevărată bijuterie arhitectonică și 
totodată un centru spiritual important 

 proGramziua

13

cazări
13 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
13 mic dejun inclus

13
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

international

autocar inclus
Timp liber în districtul 

comercial West End din 
Londra

bonus time
Croaziere la Budapesta, 
în Amsterdam, pe râul 

ILL și traversare Canalul 
Mânecii

Ungaria, Austria, 
Germania, Belgia, Anglia, 

Olanda, Franța

țări vizitate croaziere

57

Rotterdam 
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încă din secolul al XII-lea. Seara ajungem 
la Londra pentru cazare. 

ZIuA 7. lonDRA - GReenWIcH 
Ne așteaptă o zi printre atracțiile Londrei. 
după micul dejun vizităm Big Ben - Turnul 
cu Ceas al Palatului Westminster, simbolul 
orașului, Abația Westminster, Hyde Park, 
Palatul Buckingham, devenit oficial Palat 
Regal odată cu urcarea la tron a Reginei 
Victoria în 1837. Urmează St. James Park, 
Parlamentul, Tower Bridge, construit în 
secolul XIX peste fluviul Tamisa, Turnul 
Londrei, de 900 ani vechime și Catedrala 
St. Paul, unde își duc somnul de vecii mari 
eroi ai Angliei. Ne bucurăm apoi de timp 
liber pentru vizite individuale sau deplasare 
GRATUITă cu autocarul la Greenwic, 
pentru vizita la observatorul astronomic regal 
(meridianul zero). Cazare în Londra 

ZIuA 8. lonDRA
O nouă zi pentru încântătoarea Londră! 
după micul dejun, pornim explorarea 
noastră, contra cost, cu transportul public 
(abonament de o zi, pentru reducere pe 
Tamisa) să vizităm St. James Park, Abația 
Westminster, locul de încoronare, căsătorie 
și înmormântare a monarhilor Marii Britanii 
și Galeria Națională sau Tate Gallery, care 
deține una dintre cele mai interesante 
colecții de tablouri europene. Vom vedea 
și British Museum, Madame Tussauds - 
Muzeul figurilor de ceară. Ne așteaptă 
timp liber în West End, districtul comercial 
și de divertisment al Londrei cu celebrele 
Trafalgar Square, dominată de Coloana 
Lordului Nelson, învingător în bătălia de la 
Trafalgar, Picadilly Circus și zona Covent 
Garden.

 l Opțional, croaziera pe Tamisa (cca 
15 €)** - REDUCERE 50% la achitarea 
din țară a opționalei Windsor- Stratford. 
Cazare la Londra.

ZIuA 9. lonDRA - WInDsoR - 
sTRATFoRD - oXFoRD  
(ccA. 335 km)
Mic dejun și timp liber în Londra, pentru 
vizite individuale sau...

 l Opțional (12+25 €), excursie la 
Windsor și Oxford-Stratford. O excursie 
în care vizităm Castelul Windsor, cel mai 
vechi castel locuit din lume și cel mai 
mare din Anglia, construit de William 

Cuceritorul ca reședință regală, lăsându-
ne impresionați de aspectul exterior de 
fortăreață și interioarele somptuoase cu 
opere de artă valoroase. Tot aici admirăm 
și Capela St. George, o capodoperă a 
goticului târziu englezesc. Apoi pornim 
spre orașul Stratford-upon-Avon, 
unde vizităm locul natal al lui William 
Shakespeare. Încheiem excursia opțională 
la celebrul Merton College, Queen`s College 
și Catedrala din secolul XIII, ale celui 
mai vechi centru universitar din Marea 
Britanie: Oxford. Spre seară ne întoarcem 
la același hotel de la Londra.

ZIuA 10. lonDRA - bRuGes - 
RoTTeRDAm - HAGA  
(ccA. 425 km) 
după micul dejun, părăsim Londra spre 
dover, pentru a traversa Canalul Mânecii 
pe continent și a face cunoștință cu 
micul orășel Bruges, oraș flamand de o 
frumusețe unică, cu unul dintre cele mai 
bine conservate contre istorice din Europa, 
astăzi Patrimoniul Cultural UNESCO. 
Vizităm Piața Centrală, inima orașului, 
Primăria din secolele XIV-XV, Turnul 
Belfort, unul dintre cele mai proeminente 
simboluri ale orașului care ascunde un 
ansamblu de 47 de clopote și Biserica 
Sfintei Maria, deținătoarea comorii lui 
Michelangelo: „Fecioara cu pruncul”. 
Plecăm spre Rotterdam, cel mai mare 
oraș-port din Europa, unde vom parcurge 
un plăcut tur pietonal în centrul orașului, 
către Podul Erasmus. Seara ne vom caza în 
zona Haga. 

ZIuA 11. HAGA - AmsTeRDAm - HAGA 
(ccA. 150 km)
În primele ore ale dimineții, după micul 
dejun, mergem să vizităm orașul Haga, cu 
un contrast inedit între străzile înguste cu 
iz medieval și bulevardele largi mărginite 
de case somptuoase ridicate în secolul 
XVIII. Admirăm Palatul Păcii, construit 
din cărămidă roșie în stil neo-renascentist 
și Binnenhof - Parlamentul, un complex 

de cădiri gotice de din secolul al XIII-lea 
ce reprezintă cel mai vechi sediu, fără 
întrerupere, al unui Parlament din lume. Ne 
îndreptăm apoi spre Amsterdam, pentru a 
vizita Rijksmuseum, Muzeul Van Gogh și 
“Coster diamonds”- una din cele mai vechi 
fabrici de diamante din Amsterdam. 

 l Luăm drumul apelor, pornind într-o 
mini-croazieră pe canale (cca 15 €),** - 
REDUCERE 50% la achitarea din țară a 
opționalei Windsor- Stratford, prilej de 
a intra în atmosfera orașului considerat 
“Veneția Nordului. Revenim apoi la hotelul 
din zona Haga.

ZIuA 12. kÖln - VAleA RInuluI - 
FRAnkFuRT - nÜRnbeRG  
(ccA. 730 km)
Astăzi, după micul dejun, pornim spre 
Germania. Orașul Köln ne invită să 
descoperim Catedrala, cea mai mare 
biserică gotică din Europa de Nord a cărei 
piatră de temelie a fost pusă în 1248 și să 
admirăm podul de peste Rin, inaugurat în 
1911 de Kaiserul Wilhelm II. Traseul nostru 
continuă spre Valea Rinului - Patrimoniu 
UNESCO, fascinându-ne cu numeroase 
castele, sate pitorești și cu legendara 
Stâncă a Lorelei. Urmează Frankurt, orașul 
contrastelor, care îmbină cei mai mari și 
mai avangardiști zgârie-nori din Europa cu 
clădiri istorice și străzi pitorești din secolul 
XIX. Noaptea de cazare ne-o petrecem la 
hotelul din zona Nürnberg.

ZIuA 13. nÜRnbeRG - melk - 
buDAPesTA (ccA. 725 km)
după noaptea de odihnă și micul dejun, 
pornim într-un tur pietonal în Nürnberg, 
orașul cu o istorie de peste 1000 de ani, 
a cărui arhitectură modernă se îmbină 
armonios cu atmosfera medievală din 
centrul istoric. descoperim astfel biserica 
medievală St. Lorenzkirche, considerată 
cea mai frumoasă din oraș, piața centrală 
Hauptmarkt, Schoner Brunnen- “Fântâna 
Frumoasă” de lângă Primărie, biserica 
Frauenkirche, Zidurile de incinta cu 
Frauentor (Poarta Fecioarei), Biserica St. 
Sebaldus și Castelul Imperial. Traversăm 
Austria, oprindu-ne la Abația Benedictina 
Melk de pe malul dunării și ne cazăm în 
Ungaria, în zona Budapesta.

ZIuA 14. buDAPesTA - ARAD -sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre casă. 
Ajungem la Academia Militară din 
București după ora 23.30, în funcție 
de trafic și de durată formalităților din 
frontieră.

Amsterdam, Olanda

proGramele de anGlia S-au eFectuat de 9 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2019 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

26.06, 22.07 608 € 644 € 679 € 715 € 285 € 679 € 689 €
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Anglia și scoția 

de la 

744 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție zilele a 6-a și a 
11-a, contra cost cu transport public
• 15 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (ca exceptie, de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrările 
la obiective (inclusiv pentru 
optionale), ghizii locali
• Loc preferential în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)
• Taxele traversare Canalul 
Manecii (45 €/pers. se achita 
la inscriere) 

• GRATUIT excursiile optionale 
la Warwick și Lake District 
pentru achitarea din tara a 
celor patru excursii optionale 
la: Windsor, Southwell, Scotia 
de Nord și Portobello

BonuS

• Excursii opționale la Warwick, 
Southwell, Chastworth House si 
Hardwick Hall

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Viena - München - Luxembourg - Bruxelles - Anvers - Bruges - Canterbury - Greenwich - Londra - Windsor - Oxford 
- Stratford - Warwick - Southwell - Chastworth House - Hardwick Hall - Liverpool - Lake District - Glasgow - Edinburgh - Scone Palace - 
Castelele Blair și Baltimore - Braemar - Durham - York - Gent - Louvain - Köln - Valea Rinului - Frankfurt - Nürnberg - Melk

16 zile

Wavre

Arlon

Mans Liège
Namur

HasseltLeuvenGent

Cardi� Oxford
Stratford

Nottingham

Leeds

York
Manchester

Dumfries

Lake District

Durham

Glasgow 

Liverpool

GreenwichWindsor
Canterbury

Dover

Edinburgh

Blair Castle
Braemar

London

ANGLIA

Scotia

Chester

Eisenstadt

Klagenfurt

Innsbruck

Sankt Pölten

Linz

Graz

Viena

AUSTRIA
Melk

Zalaegerszeg

Szombathely

Gyár

UNGARIA

Saarbrücken

Mainz

Stuttgart

Wiesbaden

RosenheimNeuschwanstein

Kiel

Schwerin

Potsdam
Magdeburg

Hannover

Düsseldorf

Koln Frankfurt

Berlin
Bremen

Erfurt

Heidelberg
Nurnberg

Dresden

Hamburg

GERMANIA

München

Salzburg

Strasbourg

BELGIA

LUX

Luxemburg

LIECHTENSTEIN

Maribor

CHATSWORTH HOUSE 
Un palat rural, un conac baroc
dintre conacele din Peak National Park, 
cea mai cunoscuta este resedinta ducelui 
de devonshire, Chatsworth House. 
Tragica si solitara Mary, regina Scotienilor, 
a locuit aici de mai multe ori la ordinul 
reginei Elisabeta I, sub arestul mai mult 
sau mai putin sever, ca ”oaspetele” celui 
de-al patrulea sot al lui Bess of Hardwick, 
contele de Shrewsbury. Bess, suspectand 
ca Mary si contele se inteleg prea bine, l-a 
parasit pe acesta la scurt timp.

BIG BEN
Un gong la fiecare 15 minute
Stând mândru la Palatul Westminster, 
Big Ben este drept unul dintre 
cele mai iubite repere din Londra. 
Construit în onoarea reginei Victoria 
la mijlocul secolului al XIX-lea, ceasul 
încă sună la fiecare cincisprezece 
minute, menținând londonezii 
punctuali până în ziua de azi! deși 
lumea spune Big Ben referindu-se la 
turnul în ansamblu, porecla se referă 
de fapt direct la cel mai mare clopot 
al turnului cu ceas.

Cimpoier, Scotia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Plecăm în zori, la 6.00 dimineața, din 
parcarea de la Academia Militară din 
București. Prima noapte de cazare o vom 
petrece la un hotel din zona Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - muncHen (ccA. 690 km)
Simțim bucuria vacanței încă din zori, la 
micul dejun, un moment de socializare 
cu tovarășii de drum. Ne îmbarcăm 
apoi în autocar și traversăm Ungaria 
spre Austria, unde ne așteaptă un tur 
cu autocarul pe Ringstrasse. Admirăm 
clădirea fostului Minister de Război, cu 
statuia Mareșalului Radetzky, Piața 
Schwarzenberg, cu o frumoasa deschidere 
spre Palatele Belvedere, Opera de Stat, 
Piața Maria Terezia, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Încântați 
de atmosferă, ne continuăm călătoria spre 
München, capitala landului Bavaria, unde 
descoperim Marienplatz, Noua Primărie, 
coloana Fecioarei Maria și catedrala 
Frauenkirche. Etapa noastră de astăzi se 
încheie la Munchen, cu noaptea de cazare.

ZIuA 3. muncHen - luXembouRG - 
bRuXelles (ccA. 435 km))
Bucuria descoperirii își face simțită prezența 
imediat după micul dejun. Pornim către 
Luxemburg, singurul Mare ducat din 
lume, unde admirăm Piața Constituției, cu 
monumentul eroilor din cele două războaie 
mondiale, Catedrala din secolul al XVII-lea, 
Palatul ducal cu arhitectura renascentistă 
flamandă și fortificațiile impunătoare. Ne 
îndreptăm apoi spre Bruxelles, capitala 
Belgiei și a Uniunii Europene, unde facem 
un tur în care să-i prețuim atracțiile. Vedem 
Palatul Regal, sediul oficial al monarhiei 
belgiene, Palatul de Justiție, o impozantă 
construcție de secolului XIX, Marea Piață 
sau Grand Place, monument UNESCO 

înconjurat de clădiri gotice, foste bresle 
ale meșteșugarilor, care îi oferă un farmec 
aparte. Admirăm apoi Casa Regală, în 
care, culmea, nu a locuit niciodată un rege, 
pentru Primăria gotică, al cărui turn atinge 
96 m înălțime și apoi privim mica statuie 
Manneken Pis, odinioară motiv de război, 
astăzi unul dintre simbolurile orașului. A fost 
o zi încărcată, astfel că ne îndreptăm spre 
cazarea de la Bruxelles.

ZIuA 4. AnVeRs - bRuGes - 
cAnTeRbuRY - lonDRA (390 km)
Micul dejun este urmat astăzi de călătoria 
spre Anvers, cel mai mare oraș din Flandra, 
unde marele pictor Rubens și-a petrecut 
ultimii 30 de ani de viață. Vizităm centrul 
istoric cu pitoreasca piață Grote Markt, 
înconjurată de clădiri din secolul al XVI-lea, 
foste bresle ale meșteșugarilor, Primăria 
și Catedrala, cel mai mare edificiu gotic 
din Belgia. Ne îndreptăm apoi spre 
Bruges, de o frumusețe unică, al cărui 
centru istoric este unul dintre cele mai 
bine conservate din Europa, parte din 
Patrimoniu UNESCO. Ne bucurăm astfel 
de Piața Centrală, inima orașului, Primăria, 
construită în secolul al XIV-lea în stil gotic 
flamboaiant, Turnul Belfort, unul dintre cele 
mai proeminente simboluri ale orașului 
și Biserică Sfintei Maria care găzduiește 
comoara de artă “Fecioara cu pruncul” 
semnată de Michelangelo. Pornim de aici 
spre Canalul Mânecii, pe care îl traversăm 
de la Calais la dover, ultima vizită a zilei 
fiind la Canterbury, un important centru 
spiritual încă din secolul al XII-lea. Orașul, 
considerat astăzi capitala ecleziastică a 
Angliei, găzduiește cu mândrie Catedrala 
închinată Mântuitorului, o adevărată 
bijuterie arhitectonică. Seara ajungem la 
Londra, pentru noaptea de cazare.

ZIuA 5. lonDRA - WInDsoR
Astăzi ne dedicăm Londrei. după micul 
dejun, începem vizita cu Big Ben, Turnul cu 
Ceas al Palatului Westminster - simbolul 
orașului, Abația gotică Westminster, Hyde 

Park, cel mai mare parc regal și Palatul 
Buckingham, devenit Palat Regal odată cu 
urcarea la tron a Reginei Victoria în 1837. 
Continuăm spre Parlament, Tower Bridge, 
construit în secolul XIX peste Tamisa, 
Turnul Londrei, cu peste 900 de ani de 
existență și Catedrala St. Paul, unde sunt 
înmormântați marii eroi ai Angliei. Urmează 
timp liber pentru vizite individuale sau… 

 l Opțional (15 €), excursie la Windsor, 
cel mai vechi castel locuit din lume și cel 
mai mare din Anglia. Construit de William 
Cuceritorul ca reședință regală, Windsor 
surprinde prin aspectul de fortăreața datorat 
extinderilor succesive și prin interioarele 
sale somptuoase cu decorațiuni aparte, 
toate apartamentele conținând opere de 
artă valoroase. Una din atracțiile Castelului 
Windsor, care nu trebuie ratată este Capela 
Sântului George, o capodoperă a goticului 
târziu englezesc. Admirăm frumusețea lui și 
ne îndreptăm spre cazarea din același hotel 
de la Londra.

ZIuA 6. lonDRA
Astăzi, după micul dejun, continuăm 
explorarea Londrei, contra cost,  cu 
transportul public.  Optăm pentru un 
abonament de-o zi (pentru reducere 
pe Tamisa) și vizităm St. James Park, 
Abația Westminster, locul de încoronare, 
căsătorie și înmormântare a monarhilor 
Marii Britanii, Galeria Națională sau 
Tate Gallery, care deține una dintre 
cele mai interesante colecții de tablouri 
europene, British Museum, Madame 
Tussauds, celebrul muzeu al figurilor de 
ceară. Profităm de timp liber în West End, 
districtul comercial și de divertisment al 
Londrei, cu celebrele Trafalgar Square, 
piața dominată de Coloana Lordului 
Nelson, învingător în Bătălia de la 
Trafalgar, Picadilly Circus și zona Covent 
Garden. 

 l Opțional (20 €), croazieră pe Tamisa. 
Cazare la Londra

ZIuA 7. lonDRA - sTRATFoRD 
uPon AVon - WARWIck - 
noTTInGHAm (ccA. 280 km)
după micul dejun, urmează drumul spre 
o atracție recunoscută mondial. Vizităm 
celebrul Merton College, Queen`s College 
și Catedrala, cu dublu rol de catedrală și 
capelă a celui mai vechi centru universitar 
din Marea Britanie: Oxford. Vizităm locul 
natal al lui William Shakespeare: Stratford-
upon-Avon. da, vizităm casa în care s-a 
născut geniul în 1564 și celebra Holy 
Trinity Church, unde se odihnește trupul 
său. Ne bucurăm apoi de timp liber în 
atmosfera epocii lui Shakespeare sau

 l Opțional (10 €), vizită la Castelul 
Warwick, una din cele mai populare atracții 

 proGramziua

15

cazări
15 cazări în hoteluri de 3* 

(ca exceptie, de 2*) 
15 mic dejun 
în hoteluri 3* 

15

mese
Transport cu autocar cu 

climatizare, clasificat 
internațional

autocar inclus
Plimbare opțională 

cu vaporașul pe lacul 
Windermere

bonus time
Tamisa, Lacul Windermere 
și 2 traversări ale Canalului 

Mânecii

Ungaria, Austria, 
Germania, Louxembourg, 

Belgia, Anglia-Scoția

țări vizitate croaziere

46

Liverpool
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turistice din Anglia, cu un interior bogat 
decorat și cu o înfățișare exterioară de 
fortăreață medievală. O vizită la castel 
îți prezintă istoria uneia dintre cele mai 
bogate familii din istoria britanică, contele 
de Warwick. Revenim la colegii care au 
optat pentru timp liber la Stratford-upon-
Avon
Pornim apoi spre Nottingham, orașul 
englez aflat lângă pădurea Sherwood, 
ascunzătoare a vestitului Robin Hood, unde 
suntem așteptați la cazare. 

ZIuA 8. souTHWell - HARDWIck 
HAll - cHAsTWoRTH House - 
lIVeRPool - cHesTeR  
(ccA. 250 km)
Mic dejun. Timp liber în Nottingham. 
Orașul are o lungă tradiție în dantela fină. 
Așa că n-ar strica o tură de shopping sau...

 l Opțional (25 €), o excursie de o 
jumătate de zi pentru a vizita Catedrala 
Southwell, a cărei frumusețe l-a 
determinat pe regele Iacob I să exclame 
„Pe sabia mea! Acesta biserica poate 
rivaliza cu York, Durham sau orice alta 
biserica din întreaga creștinătate”. 
Continuam excursia opțională cu vizita 
la Chatsworth House, un conac baroc 
construit în secolul al XVII-lea, pentru 
prim-ducele de Devonshire, impresionant 
de bogat. Tragica și solitara Mary, regina 
scoțienilor a locuit aici de mai multe ori la 
ordinul reginei Elisabeta I. Ultima atracție 
a excursiei noastre va fi Hardwick Hall, 

un exemplu de frunte al casei prodigioase 
elisabetane, proiectată ca centru de 
recepții, un loc dedicat amuzamentului 
figurilor regale și ale aristrocrației. Revenim 
în Nottingham.
Pornim apoi spre  Liverpool, al doilea port 
al Imperiului Britanic după Londra și locul 
în care a luat naștere vestita trupă The 
Beatles. Admiram Catedrala și cele mai 
importante clădiri ale orașului, corpul masiv 
al Cunard Building, turnurile cu ceas ale 
Royal Liver Building cu cele doua păsări 
cu aripi întinse, Muzeul Maritim și Galeria 
Tate. Seara ne cazăm în zona Chester.

ZIuA 9. cHesTeR - lAke DIsTRIcT - 
GlAsGoW - eDInbuRGH  
(ccA. 350 km)
Este o zi cu frumuseți naturale. după micul 
dejun, ne îndreptăm spre Kendal, unde 
profităm de timp liber sau...

 l Opțional (25 €), o excursie în Parcul 
Național Lake District, pentru a descoperi 
frumusețile naturale ale acestuia. Înființat 
în 1951 și întins pe 2200 km2, parcul 
cuprinde 16 lacuri și cel mai înalt vârf din 
Anglia, care atinge 978 de metri. Îmbinăm 
apoi frumusețea peisajelor cu relaxarea 
unei plimbări cu vaporașul, de-a lungul 
căreia vedem orășele pitoresc cuibărire 
între dealurile înverzite de pe malurile celui 
mai mare lac din Anglia - Windermere. 
Continuam cu vizita în Glasgow, cel mai 
mare oraș din Scoția, unde ne bucurăm 
de George Square, Catedrala St. Mungo 

nu treBuie Sa ratezi

LONDRA - PALATUL 
BUCkINGHAM 
Schimbarea garzii
Garzile ies din curtea cazarmii, pe langa 
Parcul James, intr-o defilare de zile mari, 
pentru a ajunge in aplauzele asistentei in piata 
Memorialului reginei Victoria si a intra in curtea 
palatului. Vechea si noua garda se intalnesc la 
11.30 fix si sefii isi trec cheile, au loc tot felul de 
manevre si inspectii, facute de militarii care au 
nu numai celebra caciula de urs, dar si pantofi cu 
varful mare si bombat. 

LIVERPOOL 
O populatie cosmopolita
Ascensiunea orasului a inceput odata cu 
nedreptul comert cu sclavi intre Africa de Vest, 
porturile din Lumea Noua si porturile din Vestul 
Angliei. Primul doc a fost construit in 1715, apoi 
docurile s-au intins pe 13 km, iar pacheboturile 
transatlantice si navele cu emigranti i-au adus in 
oras si pe bogati si pe saraci, formand o populatie 
cosmopolita cu irlandezi, scotieni, indieni, chinezi, 
americani si est-europeni.

yAHTUL REGAL BRITANNIA
Lux si rafinament regal
Ancorat in prezent in portul Leith din 
Edinburgh, yahtul, a 83-a nava destinata 
exclusiv reprezentantilor monarhiei, este expus 
publicului larg, avand peste 400.000 de 
mii de vizitatori anual. HMY Britannia a fost 
gazda discreta a unor intalniri politice la nivel 
inalt, locul romantic ales de o serie de cupluri 
regale pentru a isi petrece luna de miere, a fost 
considerat refugiul secret al Reginei Elisabeta a 
II-a si a efectuat misiuni de salvare. 

Glasgow, Scotia

Hardwick Hall



‹‹108››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹109››

și cartierul Universității. Seara urmează 
cazare în zona Edinburgh. 

ZIuA 10. eDInbuRGH - scone PAlAce 
- cAsTelul blAIR - cAsTelul 
bAlTImoRe - bRAemAR  
(ccA. 375 km)
după micul dejun, intrăm în atmosfera 
orașului Edinburgh profitând de timp liber 
pentru plimbări individuale sau...

 l Opțional (35 €), o excursie de o zi în 
inima Scoției. Mai exact în regiunea Royal 
Deeside, care oferă o varietate de atracții, 
printre care păduri, munți, castele și sate 
pitorești locuite de clanuri de munteni 
scoțieni. Vizităm Palatul Scone, actuala 
reședință a contelui de Mansfield, unde se 
află “Piatra Destinului”, locul de investire 
a regilor Scoției. Continuăm spre Pitlochry 
și vizităm distileria Blair Atholl, una dintre 
cele mai vechi din Scoția pentru a află 
secretele producerii celui mai bun whisky, 
combinația dintre apă limpede de izvor și 
orzul auriu, turnate în butoaie de stejar și 
învechite pentru cel puțîn 3 ani. Tot aici 
vizităm principala atracție a zilei: Castelul 
Blair, vechea reședința a ducilor și contilor 
de Atholl și, totodată, sediul ultimei 
armate private din Europa -un regiment 
ceremonial ce aparține Ducelui de Atholl. 
Călătoria noastră continuă cu Castelul 
scoțian baronial Balmoral, construit în mare 
parte de Regina Victoria și prințul Albert, 
apoi cu Braemar, unde Adunarea Anuală a 
Muntenilor reunește bărbați puternici, care 
se întrec în forță prin aruncarea de ghioage 
și ciocane. Seara de cazare ne „prinde” tot 
aici, în frumoasa zonă Edinburgh.. 

ZIuA 11. eDInbuRGH - bRITAnnIA - 
PoRTobello (ccA. 50 km)
Ne petrecem dimineața în Edinburgh, un 
oraș uluitor cu străzi pietruite, mari piețe 
“georgiene”, arhitectură monumentală, 
vesel și spațios. Servim  micul dejun de la 
hotel și continuăm cu o plimbare pietonală 
și cu transportul public (contra cost) prin 
orașul vechi, de la Castelul Edinburgh spre 
Catedrala St. Giles unde a fost preot John 
Knox. Ne îndreptăm spre Parlamentul 
Scoțian și Palatul Holyroodhouse, reședința 
oficială a monarhului britanic, iar după 
amiază profităm de timp liber sau..

 l Opțional (15 Euro), o vizită la iahtul 
Majestății Sale - Britannia, ancorat în 
Portul Leith. Aflat 44 de ani în slujba 
Familiei Regale, iahtul regal a fost gazdă 
unor importante întâlniri diplomatice și 
strategice. Profităm de ghidajul în limba 
română pentru a vizita toate punțile 
vasului, dormitorul Reginei, al ducelui 
de Edinburgh, al Prințului Charles și al 
Prințesei Diana. Continuăm programul 
opțional cu un popas în Portobello, cochetă 
stațiune de litoral, cu arhitectura specifică, 
bucurându-ne de soare, nisip și ape 
învolburate. 
Noaptea de cazare o petrecem tot în zona 
Edinburgh. 

ZIuA 12. eDInbuRGH - DuRHAm - YoRk 
- luTon ( ccA. 615 km)
după micul dejun, urmăm coasta din 
Northumbria spre Newcastle upon 

Tyne, capitala comitatului plină de viață 
atât ziua cât și noaptea și ne bucuram de 
un popas la durham. Oprim la cea mai 
frumoasa catedrala normanda din Anglia 
și în cartierul medieval al orașului, o zona 
compactă și pitorească, nu mai mare de 
un kilometru. Ne bucurăm de peisaje 
și atmosferă și ne reluăm drumul spre 
York, cel mai frumos orăsel din Nordul 
Angliei. Vizitam impresionanta Catedrala 
a Sfântului Petru, cea mai mare biserica 
medievala din nordul Europei, începută în 
anul 1220 și finalizată în anul 1472, apoi 
facem o plimbare pe străduțele pline de 
farmec ale orașului. Seara, ne cazăm în zona 
Luton.

ZIuA 13. GenT - louVAIn - AAcHen 
(ccA. 575 km)
după micul dejun, traversăm Canalul 
Mânecii în Franța, îndreptându-ne spre 
Belgia. Admiram bogățiile medievale 
din centrul orașului Gent, printre care 
Biserica St. Jacob, cunoscută pentru 
colecția sa de artă, Castelul Gravensteen, 
singurul loc din Belgia ce reflectă stilul de 
trai din Evul Mediu, Primăria, cu diferitele 
stiluri arhitecturale ale fațadei și Catedrala 
St. Bavo, uimitoare prin arhitectura gotică 
și altarul deosebit. Privirile ne sunt atrase 
apoi de Louvain, sau Oxford-ul Belgiei, 
renumit și datorită fabricii de bere Stella 
Artrois. Admirăm Grote Markt cu superba 
catedrală gotică, Primăria Medievală și 
Universitatea catolică înființată în 1425. 
Cu toate imaginile întipărite în minte, ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Aachen 
din Germania. 

ZIuA 14. koln - FRAnkFuRT - 
nuRembeRG (ccA. 490 km)
Koln ne așteaptă! Ne înviorăm la micul dejun 
și pornim la drum. Traversăm în Germania 
unde vizităm Koln, al patrulea oraș german 
ca mărime, fondat de romani în anul 38 
î.Hr. Pregătește-te să vezi Catedrala, cea 
mai mare biserică gotică din Europa de 

Nord și faimosul pod peste Rin, inaugurat 
în 1911 de Kaiserul Wilhelm II. Apoi, fii 
gata de noi fotografii. Urmează unul dintre 
cele mai impresionante trasee turistice: 
Valea Rinului, Patrimoniu UNESCO, 
cu numeroase castele, sate pitorești și 
legendara Stânca Lorelei, spre Frankurt, 
orașul al contrastelor, care îmbină zgârie 
norii cu clădirile istorice bine întreținute. 
Fascinați de diferențe, pornim spre cazarea 
din Nürnberg, pentru noaptea de odihnă. 

ZIuA 15. nuRembeRG - melk - 
buDAPesTA (ccA. 750 km)
după micul dejun ne așteaptă mărturia 
unei istorii de peste 1000 de ani: orașul 
Nürnberg. Locul în care arhitectura modernă 
se îmbină armonios cu atmosfera medievală 
din centrul istoric, pe care îl vom descoperi 
la pas, într-o plimbare de grup. Admirăm 
Biserica St. Lorenzkirche (Biserica Sfântul 
Laurențiu), considerată cea mai frumoasă din 
oraș, Hauptmarkt, piață centrală a orașului, 
Schoner Brunnen- “Fântână Frumoasă” 
situată lângă Primărie, Biserica Maicii 
domnului – Frauenkirche, Zidurile de incintă 
cu Frauentor (Poartă Fecioarei), Biserica 
St. Sebaldus și Castelul Imperial. Traversăm 
Austria spre Ungaria cu o vizită la Abația 
Benedictină Melk, construită în secolul XI pe o 
stâncă de pe malul dunării, apoi ne îndreptăm 
spre cazarea din zona Budapesta.

ZIuA 16. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre București. 
Ajungem în capitală în jurul orei 23.30, în 
funcție de trafic și durata formalităților de 
frontieră.

proGramele din marea Britanie S-au eFectuat de 9 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere - 
15 %

Reducere - 
10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

30.07 744 € 788 € 831 € 875 € 335 € 839 € 849 €

Lake district 
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Anglia, scoția și Irlanda 

de la 

829 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar climatizat, 
excepție zilele a 6-a și a 12-a, 
contra cost cu transport public
• 17 cazari cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție, de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, excursii 
optionale, intrari la obiective (inclusiv 
pentru optionale), ghizii locali
• Loc preferential în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)
• Taxe de traversare Canalul 
Mânecii și ferry spre Irlanda și 
dinspre Irlanda de Nord (125 
€/pers. se achita la inscriere)

• Vizite la Liverpool, Chester, 
Dublin si Belfast
• Excursii opționale la Castelul 
Dunluce, Giant’s Causeway si 
Lake District
• Excursii opționale la Scone 
Palace, Braemar si Castelele 
Blair și Baltimore

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Viena - München - Luxembourg - Bruxelles - Anvers - Bruges - Canterbury - Greenwich - Londra - Windsor - Oxford - Stratford 
- Warwick - Southwell - Chastworth House - Hardwick Hall - Liverpool - Chester - Dublin - Belfast - Castelul Dunluce - Giant’s Causeway - Lake 
District - Glasgow - Edinburgh - Scone Palace - Castelele Blair și Baltimore - Braemar - Durham - York - Gent - Louvain - Köln - Valea Rinului - 
Frankfurt - Nürnberg - Melk

18 zile

Giant’s Causeway, Irlanda

dansatori Irlanda 

Wavre

Arlon

Mans Liège
Namur

HasseltLeuvenGent

Cardi� Oxford
Stratford

Nottingham

Leeds

York

Manchester

Dumfries

Lake District

Durham

Glasgow 

Liverpool

GreenwichWindsor
Canterbury

Dover

Edinburgh

Loch Ness

Blair Castle
Braemar

London

ANGLIA

Scotia

Chester

Eisenstadt

Innsbruck

Sankt Pölten

Linz

Graz

Viena

AUSTRIA
Melk

Dublin

Belfast
Dunluce

Giant's Causeway

Irlanda

Szombathely

Gyár

UNGARIA

Saarbrücken

Mainz

Stuttgart

Wiesbaden

RosenheimNeuschwanstein

Kiel

Schwerin

Potsdam
Magdeburg

Hannover

Düsseldorf

Koln Frankfurt

Berlin
Bremen

Erfurt

Heidelberg
Nurnberg

Dresden

Hamburg

GERMANIA

München

Salzburg

Strasbourg

BELGIA

LUX

Luxemburg

Lausanne LIECHTENSTEIN

IRLANDA DE NORD 
Castelul dunluce - fantoma cu pelerina violet
Construit periculos de aproape de 
marginea unei stâncii din bazalt, 
Castelul dunluce  este înconjurat de 
râpe adânci pe fiecare parte. El are 
faima de a fi castel bântuit. Legenda 
spune ca la sfârţitul sec. al XVI-lea 
supraveghetorul castelului ar fi fost 
spânzurat, iar fantoma lui, cu o pelerină 
violet, cutreieră ruinele. de asemenea, 
în sec. al XVII-lea bucătăria castelului 
s-ar fi prăbuşit în mare, toţi servitorii 
găsindu-şi în acest fel, sfârşitul.

DUBLIN 
Locul de nastere al berii negre Guinness
In 1759, Arthur Guiness a incheiat 
afacerea vietii sale. El a inchiriat o 
berarie in centrul orasului dublin si a 
semnat contractul pentru 9000 de 
ani!! In intreaga lume se vand zilnic 10 
milioane de pahare de bere Guinness, 
iar in dublin localnicii beau 9800 de 
halbe pe ora. donarea de sange este 
recompensata in dublin cu o halba de 
Guinness, deoarece este recomandat 
sa inlocuiesti cantitatea de fier 
pierduta.

CASTELUL BLAIR 
In sunet de cimpoi
Mai sus de Pitlochry, dealurile se 
aglomereaza creand impresionanta 
Trecatoare Killiecrankie, unde 
muntenii lui James al II lea au infrant 
trupele regelui William in 1689. 
dincolo de trecatoare se afla Castelul 
Blaire, un edificiu alb extraordinar, 
cu turnulete si fronton, datand din 
1296. Aici se gaseste un cimpoier 
din trupele personale ale ducelui de 
Atholl, care ii canta inca stapanului 
sau.

SCOTIA 
Lake district - “Elvetia Engleza”
Cu o suprafata de 2231 km2, parcul 
a fost infiintat in 1951 si cuprinde 16 
lacuri naturale, 180 de culmi de peste 
600 m inaltime, dintre care multe 
depasind 900 m. Mai multi factori 
au conlucrat pentru a face din Lake 
district un paradis pentru turisti, inca 
de la inceputul secolului al XIX-lea. 
Pictori si poeti celebri au descris 
frumusetea si dramatismul tinutului, 
caruia romaticii ii conferisera deja 
titlul de “Elvetia Engleza”.
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Plecăm în zori, la 6.00 dimineața, din 
parcarea de la Academia Militară din 
București. Prima noapte de cazare o vom 
petrece la un hotel din zona Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - muncHen  
(ccA. 690 km)
Simțim bucuria vacanței încă din zori, la 
micul dejun, un moment de socializare cu 
tovarășii de drum. Ne îmbarcăm apoi în 
autocar și traversăm Ungaria spre minunata 
Austria, unde ne așteaptă un tur panoramic 
cu autocarul pe Ringstrasse. Admirăm 
astfel clădirea fostului Minister de Război, 
cu statuia Mareșalului Radetzky, Piața 
Schwarzenberg, cu o frumoasa deschidere 
spre Palatele Belvedere, Opera de Stat, 
Piața Maria Terezia, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Încântați 
de atmosferă, ne continuăm călătoria spre 
München, capitala landului Bavaria din 
Germania, unde descoperim Marienplatz, 
Noua Primărie și coloana Fecioarei Maria, 
catedrala Frauenkirche. Etapa noastră de 
astăzi se încheie la Munchen, cu noaptea 
de cazare.

ZIuA 3. muncHen - luXembouRG - 
bRuXelles (ccA. 435 km)
Bucuria descoperirii își face simțită 
prezența imediat după micul dejun. Pornim 
către Luxemburg, singurul Mare ducat din 
lume, unde admirăm Piața Constituției, cu 
monumentul eroilor din cele două războaie 
mondiale, Catedrala din secolul al XVII-lea, 
Palatul ducal cu arhitectura renascentistă 
flamandă și fortificațiile impunătoare. Ne 
îndreptăm apoi spre Bruxelles. Capitala 
Belgiei și a Uniunii Europene, unde merită 
un tur în care să-i prețuim atracțiile. 

Vedem Palatul Regal, sediul oficial al 
monarhiei belgiene, Palatul de Justiție, o 
impozantă construcție de secolului XIX, 
Marea Piață sau Grand Place, monument 
UNESCO înconjurat de clădiri gotice, 
foste bresle ale meșteșugarilor, care îi oferă 
un farmec aparte. Admirăm Casa Regală 
din secolul XVI, în care, culmea, nu a locuit 
niciodată vreun rege, Primăria gotică, al 
cărui turn atinge 96 m și apoi privim mica 
statuie Manneken Pis, odinioară motiv 
de război, astăzi unul dintre simbolurile 
orașului. A fost o zi încărcată, astfel că ne 
îndreptăm spre cazarea de la Bruxelles.

ZIuA 4. AnVeRs - bRuGes - cAnTeRbuRY 
- lonDRA (ccA. 390 km)
Micul dejun este urmat astăzi de călătoria 
spre Anvers, cel mai mare oraș din Flandra, 
unde marele pictor Rubens și-a petrecut 
ultimii 30 de ani de viață. Vizităm centrul 
istoric cu pitoreasca piață Grote Markt, 
înconjurată de clădiri din secolul al XVI-lea, 
foste bresle ale meșteșugarilor, Primăria 
și Catedrala, cel mai mare edificiu gotic 
din Belgia. Ne îndreptăm apoi spre orașul 
flamand Bruges, de o frumusețe unică, al 
cărui centru istoric este unul dintre cele 
mai bine conservate din Europa, parte din 
Patrimoniu UNESCO. Ne bucurăm astfel 
de Piața Centrală, inima orașului, Primăria, 
construită în secolul al XIV-lea în stil gotic 
flamboaiant, Turnul Belfort, unul dintre cele 
mai proeminente simboluri ale orașului 
și Biserică Sfintei Maria care găzduiește 
comoara de artă “Fecioara cu pruncul” 
semnată de Michelangelo. Pornim de aici 
spre Canalul Mânecii, pe care îl traversăm 
de la Calais la dover, ultima vizită a zilei 
fiind la Canterbury, un important centru 
spiritual încă din secolul al XII-lea. Orașul, 
considerat astăzi capitala ecleziastică a 
Angliei, găzduiește cu mândrie Catedrala 
închinată Mântuitorului, o adevărata 
bijuterie arhitectonică. Seara ajungem la 
Londra, pentru noaptea de cazare.

ZIuA 5. lonDRA - WInDsoR
Astăzi ne dedicăm Londrei. după micul 
dejun, începem vizita cu Big Ben, Turnul cu 
Ceas al Palatului Westminster - simbolul 
orașului, Abația gotică Westminster, Hyde 
Park, cel mai mare parc regal și Palatul 
Buckingham, devenit Palat Regal odată 
cu urcarea la tron a Reginei Victoria în 
1837. Continuăm spre Parlament, Tower 
Bridge, construit în secolul XIX peste 
Tamisa, Turnul Londrei, cu peste 900 de 
ani de existență și Catedrala St. Paul, unde 
sunt înmormântați marii eroi ai Angliei. 
Urmează timp liber în Londra pentru vizite 
individuale sau 

 l Opțional (15 €), excursie la Windsor. 
Castelul Windsor, cel mai vechi castel 
locuit din lume și cel mai mare din Anglia. 
Construit de William Cuceritorul ca 
reședință regală, Windsor surprinde prin 
aspectul exterior de fortăreața datorat 
extinderilor succesive și prin interioarele 
sale somptuoase cu decorațiuni aparte, 
toate apartamentele conținând opere de 
artă valoroase. Una din atracțiile Castelului 
Windsor, care nu trebuie ratată este 
Capela Sântului George, o capodoperă 
a goticului târziu englezesc. Admirăm 
frumusețea lui și ne îndreptăm spre cazarea 
din același hotel de la Londra.

ZIuA 6. lonDRA
Astăzi, după micul dejun, explorăm Londra 
contra cost cu transportul public. Optăm 
pentru un abonament de-o zi (pentru 
reducere** pe Tamisa) și vizităm St. 
James Park, Abația Westminster, locul de 
încoronare, căsătorie și înmormântare a 
monarhilor Marii Britanii, Galeria Națională 
sau Tate Gallery, care deține una dintre 
cele mai interesante colecții de tablouri 
europene, British Museum, Madame 
Tussauds, celebrul muzeu al figurilor de 
ceară. Profităm de timp liber în West End, 
districtul comercial și de divertisment al 
Londrei, cu celebrele Trafalgar Square, 
piața dominată de Coloana Lordului 
Nelson, învingător în Bătălia de la Trafalgar, 
Picadilly Circus și zona Covent Garden. 

 l Opțional (20 €), croazieră pe Tamisa. 
Cazare la Londra

ZIuA 7. lonDRA - sTRATFoRD 
uPon AVon - WARWIck - 
noTTInGHAm (ccA. 280 km)
Mic dejun și drumul spre o atracție 
recunoscută mondial. Vizităm celebrul 
Merton College, Queen`s College și 
Catedrala, cu dublu rol de catedrală și 
capelă a mai vechi centru universitar din 
Marea Britanie: Oxford. Vizităm  locul 
natal al lui William Shakespeare: Stratford-
upon-Avon. da, vizităm casa în care s-a 
născut geniul în 1564 și celebra Holy 
Trinity Church, unde se odihnește trupul 

 proGramziua

17

cazări
17 cazari în hotel de 3* (ca 

excepție, de 2*) 
17 mic dejun inclus

17

mese
Transport cu autocar cu 

climatizare, clasificat 
internațional

autocar inclus
Plimbare opțională 

pe faleza Giant’s 
Causeway

bonus time
Tamisa, Lacul Windermere, 

2 traversări Canalul 
Mânecii, traversări în Irlanda 

și din Irlanda de Nord

Ungaria, Austria, 
Germania, Luxembourg, 

Belgia, Anglia-Scoția, 
Irlanda și Irlanda de Nord

țări vizitate croaziere

67

Canterbury Cathedral
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său. Ne bucurăm apoi de timp liber în 
atmosfera epocii lui Shakespeare sau…

 l Opțional (10 €), vizită la Castelul 
Warwick, una din cele mai populare atracții 
turistice din Anglia, cu un interior bogat 
decorat și cu o înfățișare exterioară de 
fortăreață medievală. O vizită la castel 
îți prezintă istoria uneia dintre cele mai 
bogate familii din istoria britanică, contele 
de Warwick și te duce prin frumusețea 
grădinilor Capability Brown și la reședința 
privată a contelui. Revenim la colegii care 
au optat pentru timp liber la Stratford.
Pornim apoi spre Nottingham, orașul 
englez aflat lângă pădurea Sherwood, 
ascunzătoare a vestitului Robin Hood, unde 
suntem așteptați la cazare. 

ZIuA 8. souTHWell - HARDWIck 
HAll - cHAsTWoRTH House - 
lIVeRPool - cHesTeR  
(ccA. 250 km)
Mic dejun. Timp liber în Nottingham. Știai 
că orașul are o lungă tradiție în dantela 
fină? Așa că n-ar strica o tură de shopping.

 l Opțional (25 €), excursie de o 
jumătate de zi pentru a vizita Catedrala 
Southwell, continuată de vizită la 
Chatsworth House, un conac baroc 
construit în secolul al XVII-lea, pentru 
prim-ducele de Devonshire, impresionant 
de bogat și la Hardwick Hall, un exemplu 
de frunte al casei prodigioase elisabetane, 
proiectată ca centru de recepții, un loc 
dedicat amuzamentului figurilor regale și 
ale aristocrației.
Pornim către Liverpool, locul în care a 
luat naștere vestita trupă Beatles, unde 
admirăm Catedrala și cele mai importante 
clădiri ale orașului, corpul masiv al Cunard 
Building, turnurile cu ceas ale Royal Liver 
Building cu cele doua păsări cu aripi întinse, 
Muzeul Maritim și Galeria Tate. Seara ne 
cazăm în zona Chester. 

ZIuA 9. cHesTeR - HolYHeAD - DublIn 
(ccA. 250 km)
Mic dejun și o frumoasă vizită la Catedrala 
din Chester, unde aflam povestea celui 
mai mare Amfiteatru Roman din Marea 
Britanie, ce datează din secolul I d.Hr. 
Facem o scurtă incursiune în Țara Galilor, 
apoi ne îndreptăm spre Holyhead, pentru 
a ne îmbarca pe feribotul cu destinația 
Irlanda. Odată ajunși în dublin, ne 
bucurăm de frumusețea Catedralei 
Sf. Patrick, cea mai mare biserică din 
Irlanda, de Trinity College, Monumentul 
Mileniului, Primărie și de Castelul dublin, 
folosit în prezent pentru recepții de stat 

importante. Seara, îți propunem o vizită la 
Temple Bar, prilejul ideal de a degusta o 
bere Guiness sau un whisky irlandez Old 
Jameson. Răsfață-te fără griji. Urmează 
cazarea în zona dublin. 

ZIuA 10. belFAsT - cAsTelul Dunluce 
- GIAnT’s cAuseWAY - DumFRIes 
(ccA. 390 km)
după micul dejun, părăsim dublin și ne 
îndreptăm spre Irlanda de Nord. Turul 
panoramic de aici ne arată frumusețile 
orașului Belfast, Castelul, Piața Queen și 
Turnul cu Ceas, Primăria, Parlamentul și 
Catedrala Sfânta Ana. Urmează liber în 
Belfast sau

 l Opțional (25 €), plimbare de-a lungul 
Giant’s Causeway, spectaculoasa faleză 
formată din mii de coloane de bazalt și la 
ruinele Castelului Dunluce, martorul a 
secole de istorie irlandeză zbuciumată. 
după amiază, ne îmbarcăm pe feribot cu 
destinația Cairnryan și seara ajungem la 
dumfries pentru cazare. 

ZIuA 11. DumFRIes - lAke DIsTRIcT - 
GlAsGoW - eDInbuRGH  
(ccA. 350 km)
Începem ziua cu micul dejun și timp liber în 
dumfries sau 

 l Opțional (25 €), o excursie în Parcul 
Național Lake District, pentru a ne bucura 
de frumusețile naturale ale acestuia. 
Înființat în 1951 și întins pe 2200 km2, 
parcul cuprinde 16 lacuri și cel mai înalt 
vârf din Anglia, de 978 metri. Îmbinăm 
apoi frumusețea peisajelor cu relaxarea unei 
plimbări cu vaporașul, de-a lungul căreia 
vedem orășele pitoresc cuibărire între 
dealurile înverzite de pe malurile celui mai 
mare lac din Anglia - Windermere. 

Continuam cu vizita în Glasgow, cel mai 
mare oraș din Scoția, Capitala Culturală 
Europeană în 1990: George Square, cu 
clădiri monumentale, Catedrala St. Mungo și 
cartierul Universității. Seara urmează cazarea 
din zona Edinburgh.

ZIuA 12. eDInbuRGH - scone PAlAce 
- cAsTelul blAIR - cAsTelul 
bAlTImoRe - bRAemAR  
(ccA. 375 km)
după micul dejun, ne relaxăm în atmosfera 
orașului Edinburgh profitând de timp liber 
pentru plimbări individuale sau...

 l Opțional (35 €), o excursie de o zi în 
inima Scoției. Mai exact în regiunea Royal 
Deeside, care oferă o varietate de atracții, 
printre care păduri, munți, castele și sate 
pitorești locuite de clanuri de munteni 
scoțieni. Vizităm Palatul Scone, actuala 
reședință a contelui de Mansfield, unde se 
află “Piatra Destinului”, locul de investire 
a regilor Scoției. Continuăm spre Pitlochry 
și vizităm distileria Blair Atholl, una dintre 
cele mai vechi din Scoția pentru a află 
secretele producerii celui mai bun whisky și 
vizităm principala atracție a zilei: Castelul 
Blair, vechea reședința a ducilor și conților 
de Atholl și, totodată, sediul ultimei armate 
private din Europa. Călătoria noastră 
continuă cu Castelul scoțian baronial 
Balmoral, construit în mare parte de Regina 
Victoria și prințul Albert, apoi cu Braemar, 
unde Adunarea Anuală a Muntenilor 
reunește bărbați puternici, care se întrec în 
forță prin aruncarea de ghioage și ciocane. 
Seara ne cazăm în zona Edinburgh. 

ZIuA 13. eDInbuRGH - bRITAnnIA - 
PoRTobello (ccA. 50 km)
Ne petrecem dimineața în Edinburgh. 
Începem cu micul dejun și continuăm 
cu o plimbare pietonală și contra cost 
cu transportul public prin orașul vechi al 
Edinburgh, de la Castelul Edinburgh spre 
Catedrala St. Giles unde a fost preot John 
Knox. Ne îndreptăm spre Parlamentul 
Scoțian și Palatul Holyroodhouse, iar după 
amiază profităm de timp liber sau.. 

 l Opțional (15 €), vizităm iahtul 
Majestății Sale - Britannia. Aflat de 44 de 
ani în slujba Familiei Regale, iahtul a fost 
gazdă unor importante întâlniri diplomatice 
și strategice. Profităm de ghidajul în limba 
română și vizităm toate punțile vasului, 

Chester / England

Stratford upon Avon
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dormitorul Reginei, al ducelui de Edinburgh, 
al Prințului Charles și al Prințesei Diana. 
Continuăm cu un popas în Portobello, 
cochetă stațiune de litoral, bucurându-ne de 
soare, nisip și ape învolburate. Noaptea de 
cazare o petrecem tot în zona Edinburgh. 

ZIuA 14. eDInbuRGH - DuRHAm - YoRk 
- luTon ( ccA. 615 km)
după micul dejun, urmăm coasta din 
Northumbria spre Newcastle upon Tyne, 
capitala plină de viață a comitatului și ne 
bucurăm de un popas la durham. Oprim la 
cea mai frumoasa catedrală normandă din 
Anglia și în cartierul medieval al orașului, o 
zona compactă și pitorească, nu mai mare de 
un kilometru. Ne reluăm drumul spre York, 
cel mai frumos orășel din Nordul Angliei. 
Vizitam impresionanta Catedrală a Sfântului 
Petru, cea mai mare biserică medievală 
din nordul Europei, facem o plimbare pe 
străduțele pline de farmec ale orașului. 
Seara, ne cazăm în zona Luton.

ZIuA 15. GenT - louVAIn - AAcHen 
(ccA. 575 km)
după micul dejun, traversăm Canalul 
Mânecii în Franța, îndreptându-ne spre 
Belgia. Admiram bogățiile medievale din 
centrul orașului Gent, printre care Biserica 
St. Jacob, Castelul Gravensteen, singurul 
loc din Belgia ce reflectă stilul de trai din 
Evul Mediu, Primăria, cu diferitele stiluri 
arhitecturale ale fațadei și Catedrala St. 
Bavo, uimitoare prin arhitectura gotică și 
altarul deosebit. Privirile ne sunt atrase apoi 
de Louvain, sau Oxford-ul Belgiei, renumit 
și datorită fabricii de bere Stella Artrois. 
Admirăm Grote Markt cu superba catedrală 
gotică, Primăria Medievală și Universitatea 
catolică înființată în 1425. Cu toate 
imaginile întipărite în minte, ne îndreptăm 
spre cazarea din zona Aachen din Germania. 

ZIuA 16. koln - FRAnkFuRT - 
nuRembeRG (ccA. 490 km)
Koln ne așteaptă! Servim micul dejun și 
pornim la drum. Traversăm în Germania, 

unde vizităm Koln, al patrulea oraș german 
ca mărime, fondat de romani în anul 38 
î.Hr. Pregătește-te să vezi Catedrala, cea 
mai mare biserică gotică din Europa de 
Nord și faimosul pod peste Rin, inaugurat 
în 1911 de Kaiserul Wilhelm II. Apoi, fii 
gata de noi fotografii. Urmează unul dintre 
cele mai impresionante trasee turistice: 
Valea Rinului, Patrimoniu UNESCO, 
cu numeroase castele, sate pitorești și 
legendara Stânca Lorelei, spre Frankurt, 
orașul al contrastelor, care îmbină zgârie 
norii cu clădirile istorice bine întreținute. 
Fascinați de diferențe, pornim spre cazarea 
din Nürnberg, pentru noaptea de odihnă. 

ZIuA 17. nuRembeRG - melk - 
buDAPesTA (ccA. 750 km)
după micul dejun ne așteaptă mărturia 
unei istorii de peste 1000 de ani: orașul 
Nürnberg. Locul în care arhitectura 
modernă se îmbină armonios cu atmosfera 
medievală din centrul istoric, pe care îl 
vom descoperi, într-o plimbare de grup. 
Admirăm Biserica St. Lorenzkirche 
(Biserica Sfântul Laurențiu), construită 
între secolele XIII-XV și considerată cea 
mai frumoasă din oraș, Hauptmarkt, piață 
centrală a orașului, Schoner Brunnen- 
“Fântână Frumoasă” situată lângă Primărie, 
Biserica Maicii domnului – Frauenkirche, 
Zidurile de incintă cu Frauentor (Poartă 
Fecioarei), Biserica St. Sebaldus și Castelul 
Imperial. Traversăm Austria spre Ungaria 
cu o vizită la Abația Benedictină Melk, 
construită în secolul XI pe o stâncă de 
pe malul dunării, apoi ne îndreptăm spre 
cazarea din zona Budapesta.

ZIuA 18. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre București, 
pe ruta Arad - Sibiu. Ajungem în capitală 
în jurul orei 23.30, în funcție de trafic și de 
durata formalităților de frontieră.

nu treBuie Să ratezi

BRITISH MUSEUM 
“Capturile” Imperiului Britanic
Creat in 1753, nu este doar un muzeu de 
istorie pentru ca este istoria insasi si nici un 
muzeu de arta nu este, desi are nenumarate 
obiecte de arta. Majoritatea exponatelor 
au fost aduse de exploratori sau cuceritori 
britanici de peste tot din lume, s-au 
cumpearat, furat sau jefuit secole de-a randul 
si rezultatul este un muzeu cu peste 7 milioane 
de obiecte. Intrarea este gratuita, dar o 
donatie este oricand binevenita.

CATEDRALA SOUTHWELL 
O abundenta dantelarie in piatra
Magnifica biserica normanda din Southwell 
are o frumusete aparte. Nu exista expresii 
artistice ale sculpturii in piatra mai frumoase 
decat cele de aici, iar strana cu vulturi din 
alama, o alta piesa medievala, are si ea propria 
istorie ciudata, fiind scoasa dintr-un lac, 
unde fusese aruncata in timpul Lichidarii 
Manastirilor. In strana se aflau documente 
apartinand Newstead Abbey, care erau inca in 
locul in care le ascunsesera calugarii cu 300 
de ani inainte.

yORk 
Masina sa de calatorit in timp
The Shambles, odinioara cartierul macelarilor 
medievali, este acum plin de librarii si 
magazine de curiozitati, insa carligele originale 
ale macelarilor inca se mai vad la ferestrele 
de la parter. Principalul punct de interes este 
catedrala magnfica York Minster, dar se pot 
vizita si o serie de muzee excelente. Jorvik 
Viking Centre, cu masina sa de calatorit in 
timp, cu sunete si mirosuri “autentice” il 
prezinta o reconstructive a vietii ca in Viking 
York cu 1000 de ani in urma. 

proGramele în marea Britanie S-au eFectuat de 9 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

25.06 829 € 878 € 926 € 975 € 375 € 935 € 945 €

Leuven, Belgia
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contraste 
culturale 
Polonia, Germania, Cehia, Țările 
Nordice, Țările Baltice, Belarus, 
Lituania, Rusia
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când vine vorba de circuite, Țările 
Baltice oferă o valoare incredibilă 
călătoriilor noastre. estonia, 

letonia și lituania sunt câteva dintre 
cele mai vechi secrete nedescoperite ale 
continentului: turlele de basm și străzile 
pietruite din vechiul tallinn, aerul baroc al 
vilniusului și o istorie tragică a ocupației 
sovietice. 
Fascinația te cuprinde și mai puternic 
atunci când, obișnuit cu atmosfera baltică, 
descoperi puternicele legături istorice, 
culturale și lingvistice ale Ţărilor nordice. 
cele trei regate ale danemarcei, norvegiei 
și Suediei vă vor încânta cu siguranţă ori 
cu casele colorate din copenhaga, ori 
cu castelul drottningholm din Stockholm 
sau cu Fortăreața și castelul akershus din 
oslo.
lasă-te pradă istoriei de peste două 
milenii ale Germaniei străbătând Berlinul, 
sau înconjoară-te de atmosfera medievală 
și descoperă contrastele varșoviei.
Fiecare itinerariu este într-adevăr unic. 
vezi în care te-ai regăsi și hai în vacanță!

116   Polonia

118   Polonia si Germania

120   Polonia, Germania si Cehia

122   Polonia si Tarile Baltice

125  Tarile Baltice, Belarus si Ucraina

128  Moscova și Sankt Petersburg

132   Tarile Nordice si Germania

135   Fiorduri Scandinave

138   Scandinavia, Tarile Baltice si Germania
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Polonia 

de la 

234 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale
• 5 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție, de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale
• Intrarile la obiective (inclusiv 
pentru optionale ) și ghizii 
locali
• Locuri preferentiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Optionale la Salina Wieliczka 
și la Lagarul de Concetrare 
“Auschwitz II - Birkenau”

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

AUSCHWITz
Rănile unei istorii tragice
Tabăra din Birkenau a fost cea mai 
mare dintre cele peste 40 de tabere 
și sub-tabere, care au făcut parte din 
complexul de lagăre din Auschwitz. 
divizarea taberei în trei mai mici a 
fost creată pentru un management 
mai ușor. Auschwitz I s-a concentrat 
pe birouri centrale, depozite și 
ateliere. Auschwitz II a fost un centru 
pentru exterminarea evreilor, iar 
Auschwitz III a ajutat la angajarea de 
forță de muncă a prizonierilor.

SALINA WIELICzkA
Capele sculptate în sare
Celebrele mine de sare din Cracovia 
sunt situate în orașul Wieliczka și 
păstrează în tunelurile și camerele sale 
o istorie fascinantă. Ele reprezintă 
unul dintre monumentele istorice 
naționale oficiale ale Poloniei și sunt 
catalogate drept patrimoniu mondial 
UNESCO. Alături de tunelurile 
principale, mina are nu mai puțin de 
patru capele sculptate în rocă de sare, 
de minerii înșiși.

CASTELUL WAWEL
Fundația istoriei poloneze
Ansamblul glorios Wawel, cocoțat 
pe vârful dealului cu același nume, 
imediat la sud de Orașul Vechi din 
Cracovia, este de departe cea mai 
importantă colecție de clădiri din 
Polonia. Este un simbol al mândriei 
naționale, al speranței, al stăpânirii 
de sine și nu în ultimul rând al 
patriotismului acerb.

MARzANNA 
Păpușile sacrificate primăvara
Este o tradiție poloneză ca, la sfârșitul 
iernii, localnicii că realizeze păpuși de 
dimensiuni umane (Marzanna), pentru 
ca ele să fie înecate apoi la început de 
primăvară. Este modul lor de a-și lua 
la revedere de la anotimpul friguros și, 
întâmplător, de a crea o tradiție ciudată 
și totodată interesantă. dintre toate 
faptele amuzante din Polonia, aceasta 
este una dintre cele mai neobișnuite și 
nu suntem convinși că are loc în multe 
alte țări.

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Wieliczka - Auschwitz - Varsovia - Czestochowa - Budapesta
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Bun găsit! La 6.00 dimineața, pornim 
din București, parcarea de la Academia 
Militară Carol I, acces dinspre metrou 
Eroilor, spre Sibiu - Arad - Budapesta. 
Noaptea de cazare ne-o petrecem în 
zona capitalei Ungariei. 

ZIuA 2. buDAPesTA - DonoVAlY - 
cRAcoVIA (ccA. 375 km)
Polonia ne așteaptă! după micul dejun, 
pornim la drum, traversând Slovacia 
spre donovaly, populara stațiune 
montană aflată în Parcul Național Tatra 
Joasa, unde vom opri pentru câteva 
fotografii. Ne continuăm traseul spre 
Cracovia, fosta capitală regală, al doilea 
oraș ca mărime și unul dintre cele 
mai vechi orașe din Polonia. Vizitam 
Castelul Wawel, una dintre cele mai 
frumoase construcții din întreaga lume 
și simbolul Poloniei, unde vom admira 
Catedrala, care îmbină toate stilurile 
arhitectonice majore și care era odinioară 
locul ceremoniilor de încoronare a 
regilor polonezi și Castelul Regal, ce se 
distinge prin aspectul sau monumental. 
Continuăm cu Strada Kanonicza, cea 
mai veche din oraș, care păstrează 
integral aspectul medieval, cu Muzeul 
Arhidiecezei, casa în care a studiat Papa 
Ioan Paul II și cu Hotelul Copernicus, 
unul dintre cele mai scumpe hoteluri 
din lume. Urmează Piața Centrală, cea 
mai mare piață medievală din Europa, cu 
Biserica Fecioarei Maria, ce găzduiește 
vitralii semnate de Wyspianski și Hala de 
Țesături (Sukiennice) numită și “piața de 
chihlimbar”, unde ne vom răsfăța cu timp 
liber pentru explorare. Noaptea de cazare 
o petrecem la Cracovia.

ZIuA 3. cRAcoVIA - WIelIcZkA - 
AuscHWITZ - cRAcoVIA
Mic dejun și zi liberă liberă în Cracovia, 
capitala bogată în istorie și un patrimoniu 
impresionant de cultură și artă, ale cărei 
rădăcini datează de mai bine de 1.000 
de ani, sau

 l Excursie opționala (10 €) la salina 
Wieliczka, una dintre cele mai vechi 
mine aflate în exploatare, construită 
în secolul al XIII-lea și funcțională 
până în 2007. Un labirint subteran 
de tuneluri și camere, cu aproximativ 
300 km distribuiți pe nouă niveluri, 
cel mai adânc fiind de 327 m subteran, 
salina își întâmpină turiștii încă din 
1722, fiind astăzi una dintre cele mai 
populare atracții din Polonia. În unele 
zone ale salinei descoperi capele cu 

altar, în timp ce altele sunt împodobite 
cu statui și monumente. Există chiar și 
lacuri subterane. Punctul culminant al 
turului este vasta cameră (54 m pe 18 
m și 12 m înălțime), care adăpostește 
capela ornamentată a St. Kinga (Kaplica 
Św. Kingi). Fiecare dintre elementele 
de aici, de la candelabre la altar, sunt 
făcute din sare, amenajarea încăperii 
realizându-se în decursul a peste 30 de 
ani, înlăturându-se aproximativ 20.000 
tone de sare.
Revenim din excursie și după amiază 
avem:

 l Opțional (15€) excursie la Oświęcim, 
unde vizitam cel mai mare lagăr de 
concentrare construit de naziști: 
Auschwitz II - Birkenau, cu “Rampa 
Morții”, locul unde se cobora din trenuri 
și ruinele celui mai mare crematoriu 
distrus de nemți înainte de retragere. 
Istoria locului te înfioară. Auschwitz-
Birkenau este sinonim cu Holocaustul. 
Peste un milion de evrei, mulți polonezi 
și romi au fost uciși aici de naziști 
germani în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Ambele secțiuni ale 
taberei - Auschwitz I și periferia mult 
mai mare Birkenau (Auschwitz II) - au 
fost păstrate și sunt deschise vizitatorilor. 
Vizitând măcar una dintre ele, respectiv 
Auschwitz II – Birkenau, sesizezi 
amploarea și groaza locului. Avem 
câteva momente de reculegere pentru 
cei nevinovați, trecuți în neființă și ne 
îndreptăm la același hotel din Cracovia 
pentru cazare.

ZIuA 4. cRAcoVIA - VARȘoVIA - loDZ 
(ccA. 405 km)
după micul dejun, părăsim Cracovia 
pentru a face cunoștință cu Varșovia, 
capitala poloneză renăscută aproape 
miraculos după al doilea Război Mondial. 
Admirăm Palatul Regal, Coloana 

Sigmund a regelui care a transformat 
orașul în capitala celui mai mare regat al 
Europei medievale, Catedrala Sf. Ioan, 
Piața Centrală cu monumentul Sirenei, 
simbolul orașului și Barbacanul. Profităm 
apoi de timpul liber pe străduțele 
pitorești ale Varșoviei. Știai că cea mai 
veche dovadă a producției de brânză a 
fost găsită în vecinătatea acestui oraș? 
Se pare că a fost produsă aici în urmă cu 
7.500-8.000 de ani. Așa că nu te sfii 
să guști dintr-o delicatesă locală. S-ar 
putea să fii surprins de aroma unică a 
brânzeturilor de aici. Și cum după răsfăț 
vine și odihna. Pornim spre Lodz, pentru 
noaptea de cazare. 

ZIuA 5. loDZ - cZesTocHoWA - 
buDAPesTA (ccA. 580 km)
Astăzi, după micul dejun, descoperim cel 
mai sfânt loc al Poloniei: Częstochowa. 
Vizităm Mănăstirea Jasna Gora, cel mai 
mare loc de pelerinaj din Polonia, ce 
adăpostește icoana “Madona Neagră” și 
care deține cel mai faimos altar din țară, 
dedicat Maicii domnului. Este o zi pentru 
suflet, pe care o încheiem în Budapesta, 
unde

 l Opțional (15 € fără masă sau 33 € 
cu masă), pornim într-o croazieră pe 
Dunăre, pentru a admira: Parlamentul, 
Podul cu Lanțuri, Bastionul Pescarilor, 
Basilica Sf. Matyas, Palatul Regal și 
Stanca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 6. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Părăsim cu nostalgie Budapesta, 
încheindu-ne circuitul cu micul dejun de 
la hotel și drumul spre casă. Ajungem la 
Academia Militară în jurul orei 23.30, 
în funcție de trafic și de formalitățile de 
frontieră.

 proGramziua

5

cazări
5 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*) 
5 mic dejun inclus 

și, opțional, masă pe 
croazieră în Budapesta

6
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional 

autocar inclus
Timp liber în Piața 

Centrală din Cracovia

bonus time
O croazieră oțională pe 
dunăre, în Budapesta

Ungaria, Slovacia și 
Polonia

țări vizitate croaziere

1
3

proGramele de polonia au FoSt eFectuate de 13 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

14.06, 06.08 234 € 248 € 261 € 275 € 95 € 259 € 265 €

Salina Wieliczka, Polonia
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Polonia și Germania
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de la 

335 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internationale
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție, de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, ghizii locali
• Intrari la obiective turistice 
(inclusiv pentru opționale)
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizite la Mănăstirea Jasna 
Gora din Częstochowa
• Excursie opțională la Palatul 
și Grădinile Sanssouci din 
Potsdam
• Vizite la Dresda, karlovy Vary 
si Praga

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

VARȘOVIA
Vizitează zona istorică a orașului
Renăscută aproape miraculos după 
al doilea Război Mondial care i-a 
distrus aproximativ 85% din suprafață, 
Varșovia - capitala Poloniei din 1596-
se mândrește astăzi cu o zonă istorică 
impresionantă, declarată monument 
UNESCO. Arhitectura sa variată 
reflectă istoria lungă și turbulentă 
a orașului, de la bisericile gotice și 
palatele neoclasice până la blocurile 
din perioada sovietică și zgârie-nori 
moderni.

POTSDAM
Faimos pentru castelele sale
deși Potsdam a fost puternic afectat de 
bombardamentele din 1945, majoritatea 
palatelor - inclusiv cel mai cunoscut 
palat al său, situat în parcul Sanssouci 
- au rămas intacte. Schloss Sanssouci a 
fost construit ca reședință pentru regii 
Prusiei în 1747. Încă din 1990, parte din 
mostenirea culturala a Potsdamului a fost 
declarata patrimoniu mondial UNESCO, 
la solicitarea comună a celor două state 
germane, adica 500 de hectare de parcuri 
şi 150 de clădiri.

DRESDA 
Admiră arhitectura Orașului Vechi
Supranumită „Florența de pe Elba”, 
dresda este capitala și al doilea oraș 
ca mărime din Saxonia, Germania, 
după Leipzig. devastată în al doilea 
Război Mondial, orașul a renăscut 
din propria cenușă, oferind astăzi 
frumusețea și atmosfera de odinioară. 
Cu bogăția de muzee, palate și alte 
atracții turistice, oferă numeroase 
lucruri de admirat, printre care 
Biserica Frauenkirche, Palatul Regal și 
Muzeele și Palatul Zwinger.

CASTELUL HRAD
Între epoca pietrei și a bronzului
Hrad-ul din Bratislava a fost construit în 
secolul al IX-lea pe un deal stâncos, relativ 
izolat, de pe malul dunării. Unsprezece 
regi și opt regine au fost încoronați în 
Bratislava în trecut. Aflat la o importantă 
răscruce a rutelor antice, primele urme 
ale așezării de pe deal merg în istorie până 
în epoca pietrei și a bronzului. Castelul 
adaposteste astazi Muzeul de Istorie si 
Muzeul National cu cca. 3500 de picturi, 
statuiete, obiecte bisericesti si portrete ale 
casei regale.

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Auschwitz - Czestochowa - Varsovia - Poznan - Berlin - Potsdam - 
Dresda - Praga - Bratislava - Budapesta

08 zile

Costume populare, Polonia

Poarta Brandenburg, Berlin, Germania
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA  
(ccA. 815 km)
Astăzi, la 6.00 dimineața, pornim din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I 
București (acces dinspre metrou Eroilor), 
spre Budapesta, unde îți propunem...

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta, pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert.
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - DonoVAlY - 
cRAcoVIA (ccA. 375 km)
Polonia ne așteaptă! după micul dejun, 
pornim la drum, traversând Slovacia spre 
donovaly populara stațiune montana, 
situata în Parcul National Tatra Joasa, unde 
vom opri pentru câteva fotografii, apoi 
vom continua spre Cracovia, fosta capitală 
regală. Vizitam Castelul Wawel, unde vom 
admira Catedrala, care îmbină toate stilurile 
arhitectonice majore și care era odinioară 
locul ceremoniilor de încoronare a regilor 
Poloniei și Castelul Regal renascentist, ce 
se distinge prin aspectul sau monumental. 
Continuăm cu Strada Kanonicza, cea mai 
veche din oraș, care păstrează integral 
aspectul medieval, Muzeul Arhidiecezei, 
casa în care a studiat Papa Ioan Paul II 
și Hotel Copernicus, unul dintre cele mai 
scumpe hoteluri din lume. Urmează Piața 
Centrală, cea mai mare piață medievală 
din Europa, cu Biserica Fecioarei Maria, ce 
găzduiește vitralii semnate de Wyspianski 
și Hala de Țesături (Sukiennice) numită și 
„piața de chihlimbar”, unde vom avea timp 
liber pentru achiziționarea suvenirurilor 
locale. Noaptea de cazare ne-o petrecem 
la Cracovia.

ZIuA 3. AuscHWITZ - cZesTocHoWA - 
VARȘoVIA (ccA. 365 km)
după micul dejun, pornim spre Oświęcim 
și vizitam cel mai mare lagăr de concentrare 
și exterminare construit de naziști: 
Auschwitz II - Birkenau, cu “Rampa 
Morții” și ruinele celui mai mare crematoriu 
distrus de nemți înainte de retragere. Ne 
revenim după emoțiile puternice care 
ne vor cuprinde aici, mergând la cel mai 
sfânt loc al Poloniei, Częstochowa, unde 
vizităm mănăstirea fortificată Jasna Gora. 
Încheiem ziua în Varșovia, printre atracții 
precum Palatul Regal, Coloana Sigmund, 
Catedrala Sfântului Ioan, Piața Centrală cu 
monumentul Sirenei și Barbacanul. Vom 
avea timp liber de relaxare sau shopping pe 
străduțele Varșoviei, apoi ne îndreptăm spre 
hotel, pentru cazare.

ZIuA 4. VARȘoVIA - PoZnAn - beRlIn 
(ccA. 570 km)
Părăsim Varșovia după micul dejun, 
îndreptându-ne spre Poznan. Vizităm 
Orașul Vechi dezvoltat în jurul Pieței 
Centrale din secolul XIII, care păstrează 
importante edificii renascentiste, printre 
care Vechea Primărie din secolul XIV, 
fostele case colorate ale negustorilor, 
Fântâna lui Apollo și Biserica St. Stanislaus 
construită de iezuiți în secolele XVI-XVII 
în stil baroc. Plecam apoi spre Berlin, 
nerăbdători să admirăm din turul panoramic 
cu autocarul Alexanderplatz, odinioară 
nucleul Berlinului, Turnul Tv, cea mai înaltă 
structura din oraș, cele mai vechi doua 
biserici: Biserica Fecioarei - Marienkirche 
din secolul XIII și Biserica Nikolaikirche 
din secolul XIII și Primaria “Roșie”. Nu 
ratăm nici Piața Gendarmenmarkt cu 
fostele Catedrale (Franceză și Germană) 
și Palatul Concertelor, construit în secolul 
XIX în stil neoclasic. Urmează Checkpoint 
Charlie, Zidul Berlinului, Potsdamer 
Paltz și Monumentul Holocaustului, care 
comemorează moartea celor 6 milioane 
de evrei uciși de naziști. Vede apoi Poarta 
Brandenburg, simbolul orașului Berlin, 
Reichstag, sediul Parlamentului German, 
Bulevardul Unter den Linden, Universitatea 
Humboldt, cea mai veche și mai prestigioasă 
universitate din Berlin, Domul - Catedrala 
Protestantă și Insula Muzeelor, cu cele 5 
muzee ale sale aflate pe lista monumentelor 
UNESCO. Ne cazăm la Berlin.

ZIuA 5. PoTsDAm - beRlIn
Mic dejun și o dimineață liberă pentru 
vizite individuale și shopping în Berlin. Îți 
recomandăm vizita la Muzeul Pergamon, 
dedicat artei civilizației antice orientale 
sau...

 l Opțional (15 €) excursie de o jumătate 
de zi la Potsdam, unde vom vizita Palatul 
și Grădinile Sanssouci, monument 
UNESCO, odinioară reședința de vara și 
locul “fără griji” a lui Frederic cel Mare și a 
celebrului sau oaspete Voltaire. 
Revenind la Berlin, îți propunem o vizită 
la Palatului Charlotenburg, un edificiu 
impresionant care amintește de perioada 
de glorie a monarhiei prusace. În timpul 
liber, poți opta și pentru o croazieră pe 
râul Spree sau shopping în zona comerciala 
Alexanderplatz. Cazare la Berlin, în același 
hotel.

ZIuA 6. DResDA, FloRenȚA De Pe elbA - 
kARloVY VARY - PRAGA  
(ccA. 475 km)
după micul dejun pornim spre dresda, 
supranumita Florența de pe Elba. Admirăm 
într-un tur pietonal catedrala Frauenkirche, 
cea mai importantă biserică protestantă 
din oraș, Procesiunea Prinților, imaginea 
murală realizată în porțelan în secolul al 
XIX-lea, Palatul Regal, cu celebrul tezaur, 
Opera Semper și Palatul Zwinger, care 
găzduiește porțelanuri și colecții de artă și 
arme. Părăsim apoi Germania pentru Cehia 
și vizităm stațiunea balneară Karlovy Vary. 
descoperim arhitectura superbă a orașului, 
admirând Colonada Parcului, Colonada 
Pieței și Colonada Morii, izvoarele fierbinți 
și celebrul soldat al Primului Război 
Mondial: Soldatul Svejk. Continuăm apoi 
spre Praga pentru cazare.

ZIuA 7. PRAGA - bRATIslAVA - 
buDAPesTA (ccA. 525 km)
Mic dejun. Ne dedicăm dimineața explorării 
capitalei Cehiei. Prima atracție: Castelul 
Hrad, cel mai mare castel medieval din 
lume, construit în secolul IX. Pătrunde 
în inima lui pentru Catedrala Sf. Vitus, 
construită în stil gotic în 1344, pe locul 
altei biserici dedicate tot Sf. Vitus în 
secolul X. Vei fi impresionat de măreția 
și arhitectura sa. În incinta castelului se 
mai pot vizita, contra cost, Biserica Sveti 
Jiri, considerata cea mai veche biserica 
din Hrad, astăzi Galeria Nationala de Arta 
și Ulita Aurarilor, cu numeroase case din 
secolul XVI. Coborând pe lângă Biserica 
Sfântului Nicolae din cartierul Mala Strana, 
ajungem la Podul Carol, 600 m lungime, 
10 m lățime și 16 arce, pe care îl traversăm. 
În Piața Stare Mesto admirăm Biserica Tyn, 
Primăria și turnul cu Ceasul astronomic 
din 1410, cel mai vechi din lume. La 
prânz, ne îndreptăm spre Bratislava, 
capitala Slovaciei, pentru „statuile vesele”, 
Filarmonica, Teatrul Național Slovac, 
vechea Primărie, Palatul Primatului, 
Biserica Franciscană, Poarta Sfântului 
Mihail și Catedrala Sfântului. Sosim în zona 
Budapesta pentru cazare.

ZIuA 8. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Mic dejun și drumul spre casă. Ajungem 
la Academia Militară din București în 
jurul orei 23.30, în funcție de trafic și 
formalitățile de frontieră.

 proGramziua

9

cazări
9 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
9 mic dejun inclus în 

hoteluri de 3*

9
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Shopping în zona 

comercială Alexanderplatz 
din Berlin

bonus time
Croaziere opționale pe 

dunăre și pe Spree
Slovacia, Polonia, 

Germania, Cehia, Ungaria

țări vizitate croaziere

2
5

proGramele de polonia au FoSt eFectuate de 13 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

06.06, 25.07, 10.09 335 € 356 € 375 € 395 € 115 € 375 € 385 €
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Polonia, Germania și cehia

Zilina
Prešov

Trnava

Košice

Nitra

Trenčín

Bratislava

Banská
Bystrica

SLOVACIA

Buzău

Craiova

Reşiţa

Arad

Timisoara

Bacău

Braşov

Oradea

Zalău Bistriţa

Suceava

Piatra-Neamţ

Iasi

Focşani

Târgu Mureş

Satu Mare

Drobeta Turnu-Severin

Alba Iulia

Baia Mare

Botoşani

Miercurea-Ciuc

Stiniu Gheorghe

Slobozia
Tirgoviste

AlexandriaGiurgiu

Ploieşti

Slatina

Tirgu Jiu
Rimnicu

Vilcea
Piteşti

Deva
Sebes

Sibiu

Bucuresti 

ROMANIA

Szczecin

Zielona Góra

Kielce

Lublin

Rzeszów

Wroclaw

Opole

Auschwitz

Cracovia

Varsovia

Lódz

Poznañ

POLONIA

Innsbruck

Pécs

Miskolc

Zalaegerszeg

Eger
Debrecen 

Szeksard

Szombathely

SalgótarjánVisegradEsztergom

Tatabánya

Kaposvár

Veszprém
Békéscsaba

Székesfehérvár

Nyíregyháza

Szolnok
Gyor

Szeged

Kecskemét

Budapesta

UNGARIA
München

Newschwanstein

Erfurt

Hannover
Magdeburg

Potsdam

Berlin

Dresda

GERMANIA

Ostrava
Plzeñ

České Budějovice

Ústínad Laben

Zlin

Pardubice

Olomouc
Hradec Králové

Liberec

Praga

Brno

Jihlava
PunkvaKarlstejn

Karlovy
Vary CEHIA

de la 

387 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale.
• 9 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu
• Deplasări la: Donovaly, 
Cracovia, Auschwitz, 
Czestochowa, Varsovia Poznan, 
Berlin, Dresda, Praga, Brno, 
Bratislava, Budapesta

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii opționale), ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Tur opțional cu bărcuța pe 
lacul subteran din Peștera 
Punkva

puncte Forte

• Gratuit, excursie opțională 
în Peștera Punkva, la achitarea 
din țară a opționalei Postdam și 
karlsteijn

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CARSTUL MORAVIEI 
Pestera Punkva
Parcurgerea traseului subteran te va 
conduce la baza Avenului Macocha, 
adânc de 138 m, (cel mai mare din 
Europa Centrală) unde parcă ai ajuns 
într-o altă lume, pierdută în inima 
pădurii. Conform legendei, o femeie a 
vrut să își omoare aici fiul vitreg, însă 
băiatul a reușit cumva să se salveze și 
să le spună sătenilor pățania. de teama 
mâniei acestora, femeia s-a aruncat în 
prăpastie și a murit. de altfel, numele 
abisului înseamnă chiar mamă vitregă.

SANSSOUCI
Lasă-te lipsit de griji
Parte din patrimoniul UNESCO, 
Palatul și Grădinile Sanssouci din 
Potsdam au fost odinioară reședința 
de vară și „locul lipsit de griji” al 
lui Frederic cel Mare, unde acesta 
obișnuia să primească vizita membrilor 
Academiei Prusace de Științe și a 
celebrului Voltaire. Galeria de Imagini 
magnifică și palatul New Chambers 
aparțin, de asemenea, ansamblului 
care formează Palatul Sanssouci.

POzNAN 
Locul de naștere al națiunii poloneze
Unul dintre cele mai notabile 
monumente de arhitectură din Poznan  
este Biblioteka Raczynskich. La acest 
proiect a lucrat un arhitect, care s-a 
inspirit din fatada Muzeului Luvru din 
Paris. Biblioteca este una dintre cele 
mai frumoase clădiri moderne din 
Poznan, avand o structura clasică, cu 
linii distincte, decorată cu coloane înalte 
corintice. În timpul războiului, aproape 
toată colecția de cărți a ars, cu excepția 
celor confiscate de germani. 

CASTELUL kARLSTEJN
Este interzis să fotografiezi în interior
Construit în secolul al XIV-lea, pe 
un promontoriu, la aproape 30 
de kilometri de capitală, Castelul 
Karlstejn a servit ca loc de păstrare 
a bijuteriilor coroanei Cehiei sau 
Boemiei, a sfintelor relicve și a altor 
comori regale. Protejând tezaurul 
imperial, fortificațiile sale au oprit mai 
multe asedii, fiind cucerit în 1648 de 
armatele suedeze. după 200 de ani, 
el a fost reconstruit în stil neogotic, la 
finele secolului al XIX-lea.

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Auschwitz - Czestochowa - Varsovia - Poznan - Berlin - Potsdam - 
Dresda - Praga - Castelul Karlštejn - Brno - Pestera Punkva - Bratislava - Budapesta

10 zile

Potsdam, Germania

Berlin, Germania
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA  
(ccA. 815 km)
La 6.00 dimineața, pornim din parcarea de 
la Academia Militară - Carol I București, 
spre Budapesta, unde îți propunem...

 l Opțional (15€ fără masă, 33€ cu 
masă), croazieră pe Dunăre la Budapesta 
pentru a admira: Parlamentul, Podul cu 
Lanțuri, Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. 
Matyas, Palatul Regal, Stanca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - DonoVAlY - 
cRAcoVIA (ccA. 375 km)
Polonia ne așteaptă! Pornim la drum 
după micul dejun. Prima oprire pentru 
fotografii: celebra stațiune donovaly, aflată 
în Parcul Național Tatra Joasa din Polonia. 
Ne îndreptăm spre Cracovia unde vizităm 
Castelul Wawel cu Catedrala din secolele 
XI-XIV și Castelul Regal. Străbatem 
Kanonicza, cea mai veche stradă din oraș, 
admirăm Muzeul Arhidiecezei, casa în 
care a studiat Papa Ioan Paul II și Hotelul 
Copernicus, unul dintre cele mai scumpe 
din lume. Nu ratăm nici Piața Centrala, cea 
mai mare piață medievală din Europa, cu 
Biserica Fecioarei Maria, cu vitralii semnate 
de Wyspianski și Hala de Țesături numită și 
“piața de chihlimbar”. Cazare la Cracovia.

ZIuA 3. AuscHWITZ - cZesTocHoWA - 
VARȘoVIA (ccA. 365 km)
după micul dejun, pornim spre Oświęcim și 
vizitam cel mai mare lagăr de concentrare și 
exterminare construit de naziști: Auschwitz 
II - Birkenau, cu “Rampa Morții” și ruinele 
celui mai mare crematoriu distrus de 
nemți înainte de retragere. Ne revenim 
după emoțiile puternice mergând la cel 
mai sfânt loc al Poloniei, Częstochowa, 
unde vizităm mănăstirea fortificată Jasna 
Gora. Finele zilei ne prind printre atracțiile 
Varșoviei: Palatul Regal, Coloana Sigmund, 
Catedrala Sfântului Ioan, Piața Centrală cu 
monumentul Sirenei și Barbacanul. după 
timpul liber dedicat explorării individuale 
a străduțelor Varșoviei, mergem la hotel 
pentru cazare.

ZIuA 4. VARsoVIA - PoZnAn - beRlIn  
(ccA. 570 km)
Părăsim Varșovia după micul dejun și ne 
îndreptăm spre Poznan, unde vizităm 
Orașul Vechi, dezvoltat în jurul Pieței 
Centrale ce datează din secolul al XIII-lea 
și uimește cu Vechea Primărie, fostele 
case frumos colorate ale negustorilor, 
Fântâna lui Apollo și Biserica St. Stanislaus 
construită de iezuiți în secolele XVI-XVII. 
Impresionați de frumusețile arhitecturale, 
plecăm spre Berlin pentru cazare.

ZIuA 5. beRlIn
Astăzi dedicăm întreaga zi Berlinului. după 
micul dejun, ne așteaptă un tur cu autocarul 
în care admirăm Alexanderplatz, odinioară 
nucleul Berlinului, Turnul tv, cea mai înaltă 
structură din oraș, Biserica Fecioarei - 
Marienkirche și Biserica Nikolaikirche, ce 
aparțin secolului al XIII-lea, apoi Primăria 
“Roșie”. Urmează Piața Gendarmenmarkt 
cu fostele Catedrale (Franceză și Germană) 
și Palatul Concertelor construit în secolul al 
XIX-lea, Checkpoint Charlie, vechiul punct 
de trecere a frontierei în timpul Războiului 
Rece, Zidul Berlinului și Potsdamer Paltz. 
Continuăm cu Monumentul Holocaustului, 
care comemorează moartea celor 
șase milioane de evrei uciși de naziști, 
Poarta Brandenburg, Reichstag, sediul 
Parlamentului German, Bulevardul Unter 
den Linden, Universitatea Humboldt, Domul 
- Catedrală Protestantă, cea mai mare și mai 
bogată biserică din Berlin și Insula Muzeelor. 
Urmează timp liber pentru vizite individuale 
în Berlin, apoi revenim la cazare. 

ZIuA 6. PoTsDAm - beRlIn
Mic dejun și timp liber pentru vizite 
individuale în Berlin sau...

 l Opțional (15 €), excursie de o jumătate 
de zi la Potsdam. Vizităm Palatul și 
Grădinile Sanssouci-monument UNESCO.
Revenind la Berlin, propunem vizitarea 
Palatului Charlotenburg, urmat de timp 
liber pentru relaxare, croazieră pe râul 
Spree sau shopping în zona comercială 
Alexanderplatz. Seara, ne vom caza la 
același hotel de la Berlin.

ZIuA 7. DResDA, FloRenȚA De Pe elbA 
- kARloVY VARY - PRAGA  
(ccA. 475 km) 
după micul dejun, plecăm spre dresda 
pentru un tur pietonal în care admirăm 
Frauenkirche, Procesiunea Prinților, Palatul 
Regal, care găzduiește un impresionant 
tezaur, Opera Semper și Palatul Zwinger, 
care găzduiește porțelanuri și colecții 
impresionante de artă și arme. Trecem 
de la istorie la frumusețea naturală și 
proprietățile balneare ale stațiunii cehe 
Karlovy Vary din Boemia de Vest, unde 
plimbarea ne duce la colonade (Colonadă 
Parcului, Colonadă Pieței, Colonadă 
Morii), izvoarele fierbinți și la soldatul 
Svejk, ce a luptat în Primul Război Mondial. 
Păstrăm bucuria experiențelor trăite în 
drum spre Praga, unde ne vom caza.

ZIuA 8. cAsTelul kARlsTeJn - PRAGA 
Mic dejun și un început de zi în stil medieval 
la castelul Hrad, în inima căruia se află 
Catedrala Sf. Vitus. Se pot vizita (contra 
cost) Biserica Sveti Jiri, care servește 
astăzi drept Galeria Națională de Artă și 
Ulița Aurarilor, cu numeroase case din 
secolul al XVI-lea. Coborâm apoi pe lângă 
Biserică Sfântului Nicolae din cartierul 
Mala Strana și traversăm Podul Carol, 
cu cele 30 de statui. Vizităm Piața Stare 
Mesto, “străjuită” de cele două turnuri ale 
Bisericii Tyn, Primăria și turnul cu Ceasul 
astronomic din 1410, cel mai vechi din 
lume. Introduși în farmecul orașului, ne 
oprim pentru timp liber, sau...

 l Opțional (15 €), excursie la Castelul 
Karlstejn, ale cărui fortificații au rezistat 
în fața multor asedii, până în 1648, când a 
fost cucerit de armatele suedeze. 
Seara, revenim în Praga pentru cazare.

ZIuA 9. bRno - PeȘTeRA PunkVA - 
bRATIslAVA - buDAPesTA  
(ccA. 525 km)
după micul dejun, plecăm din Praga spre 
Brno, capitala istorică a Moraviei, unde 
ne delectăm cu turul orașului. Admirăm 
Piața Zelny cu Teatrul Reduta și Muzeul 
Moraviei, Mănăstirea Capucinilor și 
Catedrala Sfinților Petru și Pavel din 
secolul al XIII-lea, urmate de timp liber.

 l Opțional (10 €), excursie la Peștera 
Punkva - cea mai vizitată din Carstul 
Morav, la intrarea căreia ajungem pe jos, 
parcurgând doi kilometri, sau cu trenuleț, 
pentru care se plătește la fața locului. 
Așteaptă-te aici la un tur de neuitat cu 
bărcuța pe râul subteran, de-a lungul căruia 
vei vedea atât multitudinea de stalactite și 
stalacmite, cât și abisul avenului Macocha. 
Ne continuăm ziua cu o scurtă vizita în 
Bratislava, capitala Slovaciei, lăsându-
ne impresionați de „statuile vesele”, 
Filarmonica, Teatrul Național Slovac, 
vechea Primărie, Palatul Primatului, 
Biserica Franciscană, Poarta Sfântului 
Mihail și Catedrala Sfântului Martin. 
deplasare spre cazarea din zona Budapesta.

ZIuA 10. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre București, 
unde ajungem după ora 23.30, în funcție 
de trafic și de formalitățile de frontieră. 

 proGramziua

9

cazări
9 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
9 mic dejun inclus

9
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Plimbare și shopping în 

Karlovy Vary 

bonus time
Croaziere opționale pe dunăre 

și pe Spree, tur opțional cu 
barca în Peștera Punkva

Slovacia, Polonia, 
Germania, Cehia, Ungaria

țări vizitate croaziere

3
5

proGramele de polonia au FoSt eFectuate de 13 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
 - 15 %

Reducere 
 - 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

01.05, 26.06, 16.08 387 € 410 € 432 € 455 € 149 € 429 € 439 €
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Polonia și Țările baltice 

de la 

449 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internationale
• 11 cazări cu mic dejun în hotel  
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
Excursii optionale 
• Intrarile la obiectivele 
turistice (inclusiv pentru 
excursii optionale) și serviciile 
de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizită la kaunas și Palatul 
Rundale
• Excursie opțională de-o zi în 
Helsinki, capitala Finlandei
• Opriri la Castelul Malbork și 
orașul Torun
• Excursie opțională la 
Auschwitz al II-lea Birkenau

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Katowice - Auschwitz - Czestochowa - Varsovia - Kaunas - Riga - Tallinn 
- Helsinki - Palatul Rundale - Vilnius - Gdansk - Castelul Malbork - Torun - Salina Wieliczka - Budapesta

12 zile

Daugavpils

LATGALE

Liepäja
ZEMGALE

Rïga
LETONIA

Jelgava

Bratislava

Prešov

Košice

Zilina

Trenčín
Banská Bystrica

Nitra
Trnava

SLOVACIA
Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Bacău

Călăraşi 

Ploieşti
Buzău

Slobozia

Braşov

Focşani

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Oradea Cluj

Alexandria
Giurgiu

Tirgoviste

Craiova
Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Bistriţa

Miercurea-Ciuc

Satu Mare

Zalău

Baia Mare

Alba Iulia

Rimnicu
Vilcea

Piteşti

Deva
Arad

Bucuresti 

ROMANIA

Poznañ
Kódz

Katowic

Wroclaw

Opole

Olsztyn

Szczecin
Bydgoszcz

Zielona Góra

Biafystok

Lublin

Rzeszów
Krakáw

Varsovia

Cracovia
Auschwitz

Malbork

Toruń

Gdańsk

POLONIA

Alytus

Utena

Tauragé

Klaipèda

Šiauliai

Telšiai

Vilnius

Panevėžys

Kaunas

Marijampole

LITUANIA

Debrecen 

Miskolc

Gyár

Veszprém

Eger

Nyíregyháza

KecskemétZalaegerszeg

Szombathely

Salgótarján

Pécs

Kaposvár

Szeksard

Békéscsaba

Tatabánya
Szolnok

Székesfehérvár

Budapesta

UNGARIA Szeged

Turku Helsinki

FINLANDA

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare PôlvaViljandi
Volga

Rakvere
Rapla

Kohtla-Järve

Jógeva

Vòru

Tartu

Paide

Tallinn

Pärnu

ESTONIA

PIAȚA PRIMĂRIEI 
VILNIUS
Arhitectura neoclasică
Odinioară principala zonă comercială 
și administrativă a orașului, Piața 
Primăriei din Vilnius este înconjurată 
de fostele case ale negustorilor evrei 
din perioada medievală și dominată de 
Vechea Primărie din secolul al XV-lea, 
cu arhitectura neoclasică ce datează 
de la ultima reconstrucție din secolul 
al XVIII-lea.

CASTELUL MALBORk  
ȘI ORAȘUL TORUN
Este aglomerație, nu te îndepărta de grup
Construit în secolul al XV-lea, Malbork este unul dintre 
cele mai mari castel din lume, din punct de vedere 
al suprafeței și una din cele mai mari construcții de 
cărămidă din Europa, folosit ca reședință pentru regii 
poloni. Orașul Torun este și el o bijuterie, fiind parte 
a patrimoniului mondial UNESCO, datorită centrului 
său istoric cu Fortăreața Cavelerilor Teutoni, Vechea 
Primărie și Muzeul Copernicus.

Cracovia, Polonia

Salina Wieliczka 
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Pornim în zori, la ora 06:00 dimineața, 
din parcarea de la Academia Militară - 
Carol I (acces dinspre stația de metrou 
Eroilor), spre Arad și Budapesta, unde îți 
propunem...

 l Opțional (15€ fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - DonoVAlY - 
cRAcoVIA (ccA. 395 km)
Odihniți, după micul dejun, pornim spre 
Cracovia, Polonia, oprindu-ne însă pe 
traseu la donovaly, cea mai populara 
stațiune montană slovacă, aflată la 960m 
altitudine, în Parcul Național Tatra 
Joas, unde avem o pauză de fotografii. 
Odată ajunși în fosta capitala regală, 
vizităm Castelul Wawel, unde admirăm 
Catedrala din secolele XI-XIV, odinioară 
locul ceremoniilor de încoronare a regilor 
Poloniei și Castelul Regal renascentist, 
cu aspectul său monumental. Străbatem 
Kanonicza, cea mai veche stradă din oraș, 
care păstrează integral aspectul medieval, 
admirăm Muzeul Arhidiecezei, casa în 
care a studiat Papa Ioan Paul II și Hotelul 
Copernicus, reședința temporară a marelui 
astronom în timpul studenției. Continuăm 
cu Piața Centrală, cea mai mare piață 
medievală din Europa, cu Biserica Fecioarei 
Maria, din secolul XIII, ce păstrează 
interesante vitralii de Wyspianski și cu 
Hala de Țesături (Sukiennice), cunoscută 
ca “piața de chihlimbar”. Ziua se încheie cu 
cazare în zona Cracovia.

ZIuA 3. cZesTocHoWA - VAȘoVIA  
(ccA. 375 km)
Astăzi pornim, după micul dejun, în 
vizitarea celui mai sfânt loc din Polinia: 

Częstochowa. Ne așteaptă mănăstirea 
fortificată Jasna Gora, care păstrează la 
loc de cinste icoana Maicii domnului - 
„Madona Neagră”- protectoarea Poloniei. 
Urmează vizita frumoasei Varșovia, 
renăscută aproape miraculos după cel de 
al 2-lea Război Mondial (care a distrus 
aproape 85% din oraș), mândrindu-se azi 
cu zona sa istorică, declarată monument 
UNESCO. Admirăm aici Palatul Regal, 
cu aspectul sau de secolul XVII, Coloana 
Sigmund a regelui care a transformat 
Varșovia în capitala celui mai mare regat 
al Europei medievale, Catedrala Sfântului 
Ioan, reconstruită în stilul gotic al secolului 
XIV, Piața Centrală cu monumentul Sirenei 
simbolul orașului și Barbacanul, celebra 
structură fortificată, folosită odinioară 
pentru apărarea porții principale de intrare. 
La finele zilei, ne cazăm în Varșovia.

ZIuA 4. VARȘoVIA - kAunAs - RIGA  
(ccA. 655 km)
după micul dejun traversăm Lituania, 
cea mai mare dintre cele 3 Țări Baltice și 
ne oprim în Orașul Vechi din Kaunas, al 
doilea mare oraș al țării și fostă capitală în 
perioada interbelică, unde admirăm una 
din cele mai vechi biserici din oraș: Biserica 
Adormirii Maicii Domnului, construită din 
cărămidă în secolul al XV-lea, în stil gotic. 
Urmează Casa Perkunas, construită în 
secolul al XV-lea și care poartă numele 
Zeului Tunetului din mitologia balticilor, 
vechea Primărie sau „lebăda albă” cu al său 
turn de 53 de metri, Catedrala Sfântului 
Petru și Pavel, din secolul al XVII-lea și 
Piața Primăriei, înconjurată de fostele 
case ale negustorilor secolului XVII, azi 
restaurante, cafenele și magazine de 
suvenire. după acest minunat traseu, 
vizităm Riga, capitala Letoniei, cu Casa 
Capetelor Negre din secolul al XIV-lea, 
odinioară sediul breslei negustorilor 
germani burlaci, Biserica Sfântului Petru 
care îmbină stilurile arhitectonice romanic, 
gotic și baroc, Monumentul Libertății, 
ridicat în memoria soldaților care au luptat 
în Războiul de Independență din 1918, 
Turnul Pulberariei care găzduiește Muzeul 

de Război, Casa cu Pisici, Marea și Mica 
Bresla, Palatul Parlamentului, construit în 
secolul XIX în stil renascentist, apoi Biserica 
Sfântului Iacob cel Mare, monument 
UNESCO și ansamblul “Trei Frați”, cele 
mai vechi clădiri de locuințe din Riga. 
Ne bucurăm și de priveliștea celebrului 
Castel al secolului al XIV-lea, azi sediul 
Preşedinţiei și de Dom, catedrala orașului 
construită în secolul al XIII-lea de către 
întemeietorul orașului, Albert din Bremen. 
Înainte de a porni spre cazarea din Riga, ne 
bucurăm de timp liber pentru relaxare sau 
shopping.

ZIuA 5. RIGA - TAllInn  
(ccA. 295 km)
Mic dejun. Pornim de dimineață către 
Capitala Estoniei care ne așteaptă pentru 
un tur pietonal la Castelul Toompea, 
reconstruit în secolul al XVII-lea în stil 
baroc, Biserica Ortodoxă Rusa Alexandr 
Nevsky din perioada de dominație 
țaristă, ce reflectă inconfundabilul stil 
ortodox rusesc, Catedrala dome a Maicii 
domnului, cel mai vechi monument religios 
din Estonia, Zidurile Orașului cu Turnurile 
și Porțile secolelor XIII și XIV, printre cele 
mai bine conservate ziduri medievale din 
Europa, Poarta daneză, unde ar fi luat 
ființă drapelul danez și strada Picior Scurt 
care datează din vremea vikingilor. Ne 
vom îndrepta și spre Biserica Niguliste, 
cunoscută pentru acustica sa și muzeul 
de artă din interior și Vechea Primărie, 
ambele construite în secolul al XIII-lea. 
În apropiere admirăm cea mai veche 
Farmacie din Tallinn care funcționează fără 
întrerupere din secolul al XV-lea și Biserica 
Sfntului Duh, cu Turnul al cărui ceas a fost 
multe secole singura metodă de măsurare 
a timpului din oraș. Încărcați de istorie, 
ne luăm un binemeritat timp liber pentru 
odihnă sau cumpărături în Piața Primăriei, 
unde ne putem bucura de forfota febrilă și 
de coloritul vesel din jur, apoi ne îndreptăm 
spre cazarea din Tallinn.

ZIuA 6. TAllInn - HelsInkI - TAllInn 
după micul dejun, urmează timp liber 
pentru vizite individuale în Tallinn sau...

 l Opțional (79 € ferryboat dus-întors 
și autocar local inclus), excursie de-o zi 
în Helsinki, capitala Finlandei. Traversăm 
Marea Baltică cu ferryboat-ul și ajungem 
în Helsinki în aproximativ două ore. Ne 
bucurăm de un tur panoramic cu autocarul, 
în care admirăm Parcul și Monumentul 
Sibelius, dedicat unuia dintre cei mai 
mari compozitori ai Finlandei, Templul 
Circular (sau Biserica Roca) construită 
într-o stâncă de granit și care se remarcă 
printr-o acustică excelentă, Stadionul 
Olimpic, Opera Națională Finlandeză, 
Muzeul Național al Finlandei, Gara 

 proGramziua

11

cazări
11 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
11 mic dejun inclus

11
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Timp liber 

în Helsinki pentru 
shopping

bonus time
Croazieră opțională pe 

dunăre și ferryboat 
opțional spre Helsinki

Ungaria, Slovacia, Polonia, 
Lituania, Letonia, Estonia, 

Finlanda

țări vizitate croaziere

2
7

Auschwitz, Oswiecim, Polonia 
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Centrală din granit roșu, ce aparține 
secolului XIX, Muzeul de Artă Ateneum, 
cu cele mai valoroase colecții de pictură 
și sculptură ale artiștilor finlandezi și 
Teatrul Național, construit în secolul al 
XIX în stil romantic-național. Turul se 
încheie în Piața Senatului, dominată de 
Catedrala Luterană, din secolul XIX, 
înconjurată de Primărie, Clădirea Senatului 
și a Universității, urmată de statuia Țarului 
Alexandru al II-lea ce tronează în centrul 
pieței. Profităm apoi de timpul liber în 
Helsinki pentru plimbări individuale, 
plimbări și shopping, după care, în jurul 
orelor 18:00, ne îmbarcăm pe ferryboat 
pentru a traversa Marea Baltică și reveni la 
cazarea din zona Tallinn. 

ZIuA 7. TAllInn - RunDAle - VIlnIus 
(ccA. 595 km)
Astăzi, după micul dejun, părăsim Estonia 
și revenim în Letonia, unde ne așteaptă 
cele mai frumoase palate baroce din 
țară, printre care Palatul Rundale din 
secolul al XVIII-lea, care impresionează 
prin arhitectura și bogăția de stucaturi și 
picturi murale. Traversăm Lituania până la 
Vilnius, unde ne lăsăm fascinați de turul 
orașului în care admirăm Piața Catedralei, 
dominată de statuia ducelui Gediminas, 
întemeietorul orașului, Catedrala Romano-
Catolică a secolului XIII, unde au fost 
încoronați ducii de Lituania, Dealul Cetății 
unde odinioară se înălța maiestuosul Castel 
din care s-a păstrat până astăzi doar Turnul 
Gediminas, îndreptându-ne spre pitoreasca 
străduță Pilies. Admirăm Universitatea 
fondată în secolul XVI, Biserica Sântului 
Ioan, transformată în Muzeu de Știință în 
perioada ateismului și Casa Semnatarilor, 
unde în 16 februarie 1918 s-a semnat 
declarația de Independență a Lituaniei. 
Înainte de a porni spre cazarea din Vilnius, 
profităm de timp liber pentru a simți 
atmosfera încântătoare a orașului.

ZIuA 8. VIlnIus - GDAnsk  
(ccA. 545 km)
Micul dejun este urmat de alte atracții din 
Vilnius. Vizităm Biserica Sfinților Pentru și 
Pavel din secolul al XVII-lea, o capodoperă 
arhitecturale barocă cu peste 200 de 
stucaturi din secolul al XVII-lea și Poarta 
Zorilor din secolul XVI, singura dintre 
cele 9 porți medievale care a supraviețuit 
istoriei. Urmează Biserica Ortodoxa 

Rusă a Sfântului duh, construită în stilul 
baroc impropriu bisericilor ortodoxe, 
dar neobișnuită prin prezența martirilor 
ruși: Sf. Ioan, Sf. Eustachie și Sf. Anton. 
Admirăm apoi Biserica Sfântului Kazimir, 
închinată patronului spiritual al Lituaniei 
și Piața Primăriei, odinioară principalul 
centru comercial și administrativ al orașului, 
înconjurată de fostele case ale negustorilor 
evrei din perioada medievală și dominată de 
Vechea Primărie cu arhitectură neoclasică, 
ce datează de la ultima reconstrucție din 
secolul al XVII-lea. Traseul continuă în 
Polonia, prin rezervații naturale și zone 
bogate în lacuri, spre Gdansk, cel mai 
important oraș-port al Poloniei de la 
Marea Baltică. descoperim orașul printr-o 
plimbare prin centrul istoric pe eleganta 
stradă długa - “Calea Regală”, cu clădiri 
și monumente ce etalează stilurile gotic, 
flamand și renascentist. Ne vom bucura 
privirile cu Poarta de Aur, vechea Primărie, 
una dintre cele mai frumoase din Polonia, 
Curtea lui Arthur, ce aparține secolului 
XVI și este singura clădire istorică ce a 
supraviețuit războiului. Urmează Fântâna 
lui Neptun cu o frumoasă legendă, Poarta 
Verde ce aparține secolului XVI, construită 
ca reședință oficială pentru monarhii 
polonezi, care găzduiește Muzeu Național 
Gdansk și biroul lui Lech Walesa, liderul 
„Solidarității” de la 1980, Macaraua 
construită în secolul al XV-lea, cea mai 
veche din Europa. Plimbarea continuă cu 
pitoreasca Stradă Mariacka și cu Biserica 
Sfintei Maria, cea mai mare biserică gotică 
de cărămidă din lume, construită în secolul 
al XIII-lea. La finalul zilei, obosiți dar 
încântați, ne îndreptăm spre cazarea din 
zona Gdansk.

ZIuA 9. GDAnsk - mAlboRk - ToRun - 
VARȘoVIA (ccA. 425 km)
după micul dejun de la hotel, lăsăm în urmă 
briza Mării Baltice. Pornim spre centrul 
Poloniei, cu opriri la Castelul Malbork și 
orașul Torun, doua dintre dovezile trecerii 
cavalerilor teutoni prin Prusia. Ne vom 

bucura de imaginea celui mai mare castel 
din lume, din punct de vedere al suprafeței. 
Construit în secolul XV, Castelul Malbork a 
folosit de-a lungul timpului drept reședință 
pentru regii poloni, făcându-se remarcat 
prin măreția sa, fiind una din cele mai 
mari construcții de cărămidă din Europa. 
Continuăm cu vizita orașului Torun, parte a 
patrimoniului mondial UNESCO datorita 
obiectivelor din centrul istoric, printre care 
regăsim: Fortăreața Cavelerilor Teutoni, 
Vechea Primărie și Muzeul Copernicus. Ne 
continuăm apoi traseul spre Varșovia, unde 
ne vom și caza. 

ZIuA 10. VARȘoVIA - cRAcoVIA - 
AuscHWITZ - kAToWIce  
(ccA. 285 km) 
O dimineață relaxantă, cu mic dejun și timp 
liber în Varșovia pentru shopping plimbări 
individuale. La prânz, pornim spre Cracovia 
unde ne bucurăm de timp liber sau...

 l Opțional (15 €), excursie la Auschwitz 
II - Birkenau, cel mai mare lagăr de 
concentrare și exterminare construit de 
naziști, cu “Rampa Morții”, locul unde 
se cobora din trenuri și ruinele celui mai 
mare crematoriu distrus de nemți înainte 
de retragere. Vizităm și Katowice, capitala 
Sileziei, oraș fondat în secolul XVI, care 
din 1945 găzduiește Orchestra Simfonică 
Națională Radio, iar din 2015 este denumit 
de UNESCO Oraș al Muzicii. Este 
unul dintre cele mai importante centre 
culturale, academice și economice ale 
Poloniei, ce îmbină cu succes arhitectura 
modernă cu cea renascentistă. Și, peste 
toate, este paradisul iubitorilor de 
shopping și al gurmanzilor, care pot gusta 
din mâncărurile poloneze la unul din 
restaurantele tradiționale. Ne întoarcem 
apoi spre cazarea din zona Cracovia.

ZIuA 11. cRAcoVIA - WIelIcZkA - 
buDAPesTA (ccA. 395 km) 
Începem ziua cu un mic dejun la hotel și 
timp liber în Cracovia sau...

 l Opțional (15 €), excursie la Salina 
Wieliczka, o adevărată lume în subteran, 
construită în secolul al XIII-lea, la o 
adâncime maximă de 327 metri. A fost una 
din cele mai vechi mine aflate în exploatare 
până în anul 2007, în interiorul căreia se 
găsesc, întinse pe cei 87 km lungime, zeci 
de statui sculptate în sare, trei capele și o 
catedrală. 
Ziua se încheie cu frumoasele peisaje ale 
traseului spre Budapesta, unde suntem 
așteptați pentru cazare la un hotel din zonă.

ZIuA 12. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun pornim spre casă. 
Ajungem în București, la Academia 
Militară, după ora 23.30, în funcție de 
trafic și de formalitățile de frontieră.

proGramele de polonia au FoSt eFectuate de 13 ori în anii precedenȚi.
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

08.07, 19.08 449 € 476 € 503 € 529 € 185 € 499 € 509 €

Riga, Letonia
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Țările baltice, belarus și ucraina 

de la 

419 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internationale
• 10 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (ca exceptie de 2*) 
• Ghid însoțitor 

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
Excursii optionale, intrari 
la obiective (inclusiv pentru 
optionale), ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)
• Taxe procesare dosar viză 
Belarus 15 €

• Vizite la Cracovia, Riga si 
Tallinn
• Vizite la Castelele Mir și 
Niasviz
• Vizite la Minsk, kiev si 
Cernauti

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Katowice - Auschwitz - Czestochowa - Varsovia - Kaunas - Riga - Tallinn 
- Helsinki - Palatul Rundale - Vilnius - Castelul Mir - Castelul Niasviz - Minsk - Kiev - Cernauti

11 zile

MOLDOVA

Chişinău

Luts'k
Rivne

L'viv
Ternopil

Uzhhorod

Vinnytsya

Cherkasy

Odesa

Mykolayiv

Kirovohrad

Zhytomyr

Kiev

Khmelnytskyy

Chernihiv

Ivano-Frankivs'k

UKRAINA

Chernivtsi

Mahilyow

Vitsyebsk 

Homel'

Hrodna

Brest

Minsk

BELARUS

Daugavpils

LATGALE

Liepäja
ZEMGALE

Rïga
LETONIA

Jelgava

Bratislava

Prešov

Košice

Zilina

Trenčín
Banská Bystrica

Nitra
Trnava

SLOVACIA
Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ Vaslui 

Bacău

Călăraşi 

Ploieşti
Buzău

Slobozia

Braşov

Focşani

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Oradea Cluj

Alexandria
Giurgiu

Tirgoviste

Craiova
Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Bistriţa

Miercurea-Ciuc

Satu Mare

Zalău

Baia Mare

Alba Iulia

Brăila

Rimnicu
Vilcea

Tulcea

Constanja

Galaţi

Piteşti

Deva
Arad

Bucuresti 

ROMANIA

Lasi

Poznañ
Kódz

Katowic

Wroclaw

Opole

Olsztyn

Bydgoszcz

Zielona Góra

Biafystok

Lublin

Rzeszów
Krakáw

Varsovia

Cracovia
Auschwitz

Malbork

Toruń

Gdańsk

POLONIA

Alytus

Utena

Tauragé

Klaipèda

Šiauliai

Telšiai

Vilnius

Panevėžys

Kaunas

Marijampole

LITUANIA

Debrecen 

Miskolc

Gyár

Veszprém

Eger

Nyíregyháza

KecskemétZalaegerszeg

Szombathely

Salgótarján

Pécs

Kaposvár

Szeksard

Békéscsaba

Tatabánya
Szolnok

Székesfehérvár

Budapesta

UNGARIA Szeged

Turku Helsinki

FINLANDA

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare PôlvaViljandi
Volga

Rakvere
Rapla

Kohtla-Järve

Jógeva

Vòru

Tartu

Paide

Tallinn

Pärnu

ESTONIA

CASTELUL MIR
Un oraș numit Pace
Cum spui unui oraș „pace”? Mir, în 
Belarus. Este orașul unde se află faimosul 
castel Mir, unul dintre obiectivele 
spectaculoase din Belarus. Un complex 
format din reședința-cetate, un parc 
pitoresc în stil englezesc, grădina italiană, 
un iaz, o capelă-mormânt și capele de 
pe marginea drumului. Configurarea 
arhitecturii castelului Mir s-a produs sub 
influența a trei stiluri: gotic, renascentist 
și rococo. Și este impresionantă. 

BELARUS
Białowieża
Belarus este o țară puternic împădurită, 
plată, joasă. Aproximativ 40% este 
acoperită de păduri, iar pădurea Białowieża 
este una dintre ultimele și cele mai mari 
părți rămase ale imensei păduri primordiale 
care s-a întins cândva pe Câmpia 
Europeană. Ea găzduiește 800 de bizoni 
europeni, cel mai greu animal de pământ 
din Europa. Nu degeaba a fost desemnată 
patrimoniu UNESCO și zonă specială de 
conservare a UE Natura 2000.

Kiev, Ucraina 

Tallinn, Estonia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Pornim la ora 06:00, din parcarea de la 
Academia Militară - Carol I (acces dinspre 
metrou Eroilor), spre Arad și Budapesta, 
unde îți propunem...

 l Opțional (15€ fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - DonoVAlY - 
cRAcoVIA (ccA. 395 km)
Odihniți, după micul dejun, pornim spre 
Cracovia, Polonia, oprindu-ne însă pe 
traseu la donovaly, cea mai populară 
stațiune montană slovacă, aflată la 960 
metri altitudine, în Parcul Național Tatra 
Joasă, pentru fotografii. Pornim din nou 
la drum, spre Cracovia. Odată ajunși în 
fosta capitala regală, vizităm Castelul 
Wawel, unde ne lăsăm impresionați de 
Catedrala din secolele XI-XIV, odinioară 
locul ceremoniilor de încoronare a regilor 
Poloniei și de Castelul Regal renascentist, 
cu aspectul său monumental. Străbatem 
Kanonicza, cea mai veche stradă din oraș, 
care păstrează integral aspectul medieval, 
admirăm Muzeul Arhidiecezei, casa în 
care a studiat Papa Ioan Paul II și Hotelul 
Copernicus, reședința temporară a marelui 
astronom în timpul studenției. Continuăm 
cu Piața Centrală, cea mai mare piață 
medievală din Europa, cu Biserica Fecioarei 
Maria din secolul XIII, ce păstrează 
interesante vitralii de Wyspianski și cu Hala 
de Țesături (Sukiennice), cunoscută ca 
„piața de chihlimbar”. Ziua se încheie cu 
cazare în zona Cracovia.

ZIuA 3. cZesTocHoWA - VAȘoVIA  
(ccA. 375 km)
Astăzi pornim, după micul dejun, în 
vizitarea celui mai sfânt loc din Polonia: 
Częstochowa, unde ne așteaptă mănăstirea 
fortificată Jasna Gora, care păstrează la 
loc de cinste icoana Maicii domnului - 
„Madona Neagră”- protectoarea Poloniei 
și unde vin, în fiecare an, între patru și 
cinci milioane de pelerini din întreaga 
lume. Urmează vizita frumoasei Varșovia, 
renăscută aproape miraculos după cel de 
al doilea Război Mondial care a distrus 
aproximativ 85% din oraș, mândrindu-se 
azi cu zona sa istorică, declarată monument 
UNESCO. Admirăm aici Palatul Regal, 
cu aspectul sau de secolul XVII, Coloana 
Sigmund a regelui care a transformat 
Varșovia în capitala celui mai mare regat 

al Europei medievale, Catedrala Sfântului 
Ioan, reconstruită în stilul gotic al secolului 
XIV, Piața Centrală cu monumentul Sirenei 
simbolul orașului și Barbacanul, celebra 
structură fortificată, folosită odinioară 
pentru apărarea porții principale de intrare. 
La finele zilei, ne cazăm în Varșovia.

ZIuA 4. VARȘoVIA - kAunAs - RIGA  
(ccA. 655 km)
după micul dejun traversăm Lituania, cea 
mai mare dintre cele trei Țări Baltice și 
ne oprim în Orașul Vechi din Kaunas, al 
doilea mare oraș al țării și fostă capitală în 
perioada interbelică, unde admirăm Biserica 
Adormirii Maicii Domnului, construită din 
cărămidă în secolul al XV-lea, în stil gotic. 
Urmează Casa Perkunas, construită în 
secolul al XV-lea și care poartă numele 
Zeului Tunetului din mitologia balticilor, 
vechea Primărie sau „lebăda albă” cu al său 
turn de 53 de metri, Catedrala Sfântului 
Petru și Pavel, din secolul al XVII-lea și 
Piața Primăriei, înconjurată de fostele 
case ale negustorilor secolului XVII, azi 
restaurante, cafenele și magazine de 
suvenire. deplasare către Riga, capitala 
Letoniei, cu Casa Capetelor Negre din 
secolul al XIV-lea, odinioară sediul breslei 
negustorilor germani burlaci. Continuăm cu  
Biserica Sfântului Petru care îmbină stilurile 
arhitectonice romanic, gotic și baroc, 
Monumentul Libertății, ridicat în memoria 
soldaților care au luptat în Războiul de 
Independență din 1918 și Turnul Pulberariei 
care găzduiește Muzeul de Război. Urmează 
Casa cu Pisici, Marea și Mica Bresla, Palatul 
Parlamentului, construit în secolul XIX în 
stil renascentist, apoi Biserica Sfântului 
Iacob cel Mare, monument UNESCO și 
ansamblul “Trei Frați”, cele mai vechi clădiri 
de locuințe din Riga. Ne bucurăm și de 
priveliștea celebrului Castel al secolului al 
XIV-lea, azi sediul Președinţiei și de Dom, 
catedrala orașului construită în secolul al 
XIII-lea de către întemeietorul orașului, 
Albert din Bremen. Înainte de a porni spre 
cazarea din Riga, ne bucurăm de timp liber 
pentru relaxare sau shopping.

ZIuA 5. RIGA - TAllInn (ccA. 295 km)
Mic dejun. Pornim către Capitala Estoniei 
pentru un tur pietonal la Castelul Toompea, 
reconstruit în secolul al XVII-lea în stil baroc, 
Biserica Ortodoxă Rusa Alexandr Nevsky 
din perioada de dominație țaristă, ce reflectă 
inconfundabilul stil ortodox rusesc, Catedrala 
dome a Maicii domnului, cel mai vechi 
monument religios din Estonia, Zidurile 
Orașului cu Turnurile și Porțile secolelor XIII 
și XIV, printre cele mai bine conservate ziduri 
medievale din Europa, Poarta daneză, unde 
ar fi luat ființă drapelul danez și strada Picior 
Scurt care datează din vremea vikingilor. 
Ne vom îndrepta spre Biserica Niguliste, 
cunoscută pentru acustica sa și muzeul de 
artă din interior și Vechea Primărie, ambele 
construite în secolul al XIII-lea. În apropiere 
admirăm cea mai veche Farmacie din Tallinn, 
care funcționează fără întrerupere din secolul 
al XV-lea și Biserica Sfântului Duh, cu Turnul al 
cărui ceas a fost multe secole singura metodă 
de măsurare a timpului din oraș. Ne luăm 
un binemeritat timp liber pentru odihnă sau 
cumpărături în Piața Primăriei din Tallinn, 
unde ne putem bucura de forfota febrilă și de 
coloritul vesel din jur, apoi ne îndreptăm spre 
cazarea din oraș.

ZIuA 6. TAllInn - HelsInkI - TAllInn 
după micul dejun, urmează timp liber pentru 
vizite individuale în Tallinn, sau...

 l Opțional (79 € feribot dus-întors și 
autocar local inclus), excursie de-o zi în 
Helsinki, capitala Finlandei. Traversăm Marea 
Baltică cu feribot și ajungem în Helsinki în 
aproximativ două ore. Ne bucurăm de un 
tur panoramic cu autocarul, în care admirăm 
Parcul și Monumentul Sibelius, dedicat 
unuia dintre cei mai mari compozitori ai 
Finlandei, Templul Circular (sau Biserica 
Roca) construită într-o stâncă de granit 
care se remarcă printr-o acustică excelentă. 
Urmează Stadionul Olimpic, Opera Națională 
Finlandeză, Muzeul Național al Finlandei, Gara 
Centrală din granit roșu, ce aparține secolului 
XIX, Muzeul de Artă Ateneum, cu cele mai 
valoroase colecții de pictură și sculptură 
ale artiștilor finlandezi și Teatrul Național, 

 proGramziua

10

cazări
10 cazări în hoteluri de  3* 

(ca exceptie 2*) 
10 mic dejun, inclus 

în hoteluri de  3*

10
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Moment de introspecție 
spirituală la Pecherska 

Lavra, în Kiev

bonus time
Croazieră pe dunăre, la 
Budapesta și traversări 

cu ferry la Helsinki

Ungaria, Slovacia, Polonia, 
Lituania, Letonia, Estonia, 
Finlanda, Belarus, Ucraina

țări vizitate croaziere

39

Castelul Mir, Belarus
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construit în secolul XIX în stil romantic-
național. Turul se încheie în Piața Senatului, 
dominată de Catedrala Luterană, din secolul 
XIX, încon jurată de Primărie, Clădirea 
Senatului și a Universității, urmată de statuia 
Țarului Alexandru al II-lea ce tronează în 
centrul pieței. Timpul liber în Helsinki pentru 
plimbări individuale, shopping, după care, în 
jurul orelor 18:00, ne îmbarcăm pe feribot 
pentru a reveni la cazarea din zona Tallinn. 

ZIuA 7. TAllInn - RunDAle - VIlnIus  
(ccA. 595 km)
după micul dejun, revenim în Letonia, unde 
ne așteaptă vizita în Palatul Rundale din 
secolul al XVIII-lea, care impresionează prin 
arhitectură,  bogăția de stucaturi și picturi 
murale. Traversăm Lituania până la Vilnius, 
unde ne lăsăm fascinați de turul orașului în 
care admirăm Piața Catedralei, dominată de 
statuia ducelui Gediminas, întemeietorul 
orașului, Catedrala Romano-Catolică a 
secolului XIII, unde au fost încoronați ducii 
de Lituania, Dealul Cetății unde odinioară 
se înălța maiestuosul Castel din care s-a 
păstrat până astăzi doar Turnul Gediminas, 
îndreptându-ne spre pitoreasca străduță 
Pilies. Admirăm Universitatea fondată 
în secolul XVI, Biserica Sântului Ioan, 
transformată în Muzeu de Știință în perioada 
ateismului și Casa Semnatarilor, unde în 16 
februarie 1918 s-a semnat declarația de 
Independență a Lituaniei. Înainte de a porni 
spre cazarea din Vilnius, profităm de timp 
liber pentru a simți atmosfera încântătoare a 
orașului.

ZIuA 8. VIlnIus - cAsTelele mIR ȘI 
nIAsVIZ - mInsk (ccA. 345 km)
Micul dejun este urmat astăzi de alte atracții 
din Vilnius. Vizităm Biserica Sfinților Pentru 
și Pavel, o capodoperă barocă cu peste 200 
de stucaturi din secolul al XVII-lea și Poarta 
Zorilor, singura dintre cele 9 porți medievale 
care a supraviețuit istoriei. Urmează Biserica 
Ortodoxă Rusă a Sfântului duh, construită 
în stilul baroc impropriu bisericilor ortodoxe. 
Admirăm apoi Biserica Sfântului Kazimir, 
închinată patronului spiritual al Lituaniei și 
Piața Primăriei, înconjurată de fostele case 
ale negustorilor evrei din perioada medievală 
și dominată de Vechea Primărie cu arhitectură 
neoclasică. drumul nostru continuă apoi spre 
Belarus, care ne așteaptă cu două obiective 
UNESCO: castelele Mir și Niasviz. Primul, 
castelul Mir, a căpătat în urma repetatelor 
renovări stilul renascentist și influențe 
baroce, ilustrate astăzi în cele 40 de camere, 

amenajate pe trei etaje. Al doilea, Niasviz, 
este cel mai frumos palat din Belarus, ridicat 
în 1584 pe o structura preexistenta a unei 
fortificații medievale, îmbinând numeroase 
stiluri arhitecturale, mândrindu-se astăzi 
cu un parc în stil englezesc, unul din cele 
mai mari din Europa. Ne lăsăm cuprinși de 
atmosfera medievală și ne îndreptăm spre 
cazarea din zona Minsk.

ZIuA 9. mInsk - kIeV (ccA. 565 km)
Ne așteaptă un mic dejun și Minsk, capitala 
Belarus. distrus aproape în totalitate în al 
doilea Război Mondial, Minsk îți prezintă 
grandios a sa poveste, ilustrându-ți într-un 
tur panoramic de oraș atracțiile sale, printre 
care Muzeul Marelui Război patriotic, cel 
mai vechi și unul dintre cele mai mari astfel 
de muzee din lume, impresionant prin 
fațada formată din 11 raxe imense de inox și 
o coloană de 45 de metri, toate încărcate 
de o profundă simbolistică. Îi admirăm și 
Teatrul de Operă și Balet, Palatul Republicii, 
Primăria, Palatul Prezindențial, Sediul KGB, 
piața Independenței cu Biserica Sf. Simon 
și Elena, alături de clădirea fostului Soviet 
Suprem, având firește la loc de cinste statuia 
lui Lenin. Părăsim Belarus, traversând către 
Ucraina, care se mândrește cu șapte situri 
de patrimoniu mondial. Vizităm orașul 
Kiev, pentru a face cunoștință cu Piața 
Independenței - Maydan Nezalezhnosti, 
cunoscută pentru revoluția portocalie, 
Biserica Sfântului Mihail, fondată în secolul 
al XII-lea, în stil bizantin și reconstruită în 
secolul XVIII în stilul baroc ucrainean, fapt 
ce a dus la demolarea sa de sovietici în anii 
’30. Urmează frumusețea Catedralei Sfintei 
Sofia, monument UNESCO ridicat în 1011. 
Începând cu secolul XII, Catedrala Sfintei 
Sofia a fost prădată și devastată de mai multe 
ori, ajungând o ruină în secolul al XVI-lea, 
pe vremea când Polonia încerca să impună 
trecerea la catolicism. din fericire, în 1633, 
Mitropolitul ortodox moldovean Petru Movila 
a început lucrări ample de restaurare, tot în 
stilul baroc ucrainian, păstrând totuși intactă 
splendoarea interioarelor bizantine. după 
o astfel de minunăție, urmează Poarta de 
Aur, Opera și Catedrala Sfântului Vladimir, 

construită în stilul neobizantin al secolului 
XIX. Noaptea de cazare ne-o vom petrece în 
atmosfera frumoasă a orașului Kiev. 

ZIuA 10. kIeV - ceRnăuȚI  
(ccA. 530 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre un 
complex gigant de mănăstiri, supranumit 
“Vaticanul Ucrainei” și conservat de 
UNESCO. Se numește Pecherska Lavra 
și a fost înființat ca mănăstire rupestră în 
1051. Turnul Clopotniței, înalt de aproape 
100 metri, alături de Catedrala Adormirii, 
construită în sec. XI, au fost deplin 
restaurate împreună cu celelalte clădiri 
și biserici ale Lavrei abia după obținerea 
independenței Ucrainei în 1995. Lăsăm în 
urmă zidurile mănăstirii, pentru o atracție 
majoră din apropiere: Patria Mamă, 
un monument sovietic de 62 de metri, 
inaugurat în 1981 ca parte a Muzeului 
National de Istorie al Ucrainei. Un 
monument cu greutate, fizic și istoric, pe 
care îl părăsim la prânz, când pornim spre 
„mica Viena”, orașul Cernăuți din vestul 
Ucrainei. descoperim aici un mixt frumos 
de stiluri arhitecturale din timpul stăpânirii 
Austro-Ungare - baroc, neoclasic și 
secession, - precum și stilurile moldovenesc 
și neo-românesc ale perioadei interbelice 
de administrație românească. Le admirăm 
cu entuziasm și ne îndreptăm spre hotelul 
din Cernăuți în care vom fi cazați. 

ZIuA 11. ceRnăuȚI - bucuReȘTI  
(ccA. 520 km) 
Ultima zi a periplului nostru începe cu 
micul dejun și continuă cu o plimbare, în 
care admirăm “Complexul Mitropoliților”, 
Patrimoniul UNESCO. Proiectat în secolul 
al XIX-lea, cu diferite elemente romanice, 
bizantine, gotice și bucovinene, complexul 
funcționează astăzi ca sediul Universității 
și Bibliotecii Krayova, având Steaua lui 
david de pe cupola! Ne îndreptăm spre 
alte atracții, printre care monumentul lui 
Mihai Eminescu, vandalizat de aproximativ 
20 ori, Teatrul Dramatic și Piața Centrală, 
construită din ordinul împăratului Iosif II, 
unde cea mai veche clădire este Hotelul 
Vulturul Negru din secolul al XVIII-lea. 
Admirăm apoi Banca Națională, Muzeul de 
Arte Frumoase, realizat în stil art-nouveau 
și Primăria, ce ilustrează detaliile stilului 
renașterii. Vizităm Catedrala Sfântului 
Nicolae, cea mai mare biserica ortodoxă din 
Cernăuți, care seamănă izbitor cu Biserica 
Mănăstirii Curtea de Argeș și ne bucurăm 
de timp liber pe strada Kobylyanska, 
principala artera pietonala din oraș, străjuită 
de clădiri pastelate, bogat ornamentate, cu 
numeroase magazine și cafenele. La prânz 
pornim spre București, unde ajungem în 
jurul orei 23.30, în funcție de trafic și de 
formalitățile de frontieră. Ne luăm rămas 
bun și ne pregătim de un nou circuit. 

proGramele de polonia S-au eFectuat de 13 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 – DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

17.06, 28.07 419 € 446 € 470 € 495 € 185 € 475 € 485 €

Vilnius
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moscova și sankt Petersburg 

de la 

718 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale
• 14 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 4* și 3*
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale, intrarile la 
obiective
• Ghizii locali, bacsisuri pentru 
ghizii locali 25 €
• Loc preferential autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)
• Taxe procesare dosare viza: 
Rusia 70 euro /pers., Belarus 
15 euro

• Vizite la Chisinau, kiev si 
Cernauti
• Excursii opționale pe Ringul 
de Aur al Moscovei, la Vladimir 
si Suzdal
• Vizită la Monumentul 
Mileniului din Novgorod
• Excursii opționale la Castelele 
Mir și Niasviz

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Chisinau - Kiev - Kaluga - Moscova - Vladimir - Suzdal - Novgorod - Sankt Petersburg - Palatul 
Peterhof - Pavlosk - Tarskoe Selo - Minsk - Castelele Nezvish și Mir - Lvov - Cernauti

15 zile

Novi Sad

Belgrad

SERBIA

MOLDOVA

Chişinău

Luts'k
Rivne

Ternopil

Kharkiv

Sumy

Uzhhorod

Vinnytsya

Cherkasy

Odesa

Mykolayiv

Kherson

Zaporizhzhya

Kirovohrad

Dnipropetrovs'k

Zhytomyr

Kiev

Khmelnytskyy

Simferopol

Poltava

Chernihiv

Ivano-Frankivs'k

UKRAINA

Cernauti

L'viv

Mahilyow

Vitsyebsk 

Homel'

Hrodna

Brest

Minsk

BELARUS

Moskva 

Vladimir

Kostroma

Ivanovo

Tver

Tula

Kaluga

Orel

Belgorod

Kursk

Voronezh

Bryansk

Smolensk

Velikiy Novgorod

Pskov

Sankt-Peterburg

Ryazan

Lipetsk

Yaroslavl'

Kaliningrad

RUSSIAN FEDERATION

Daugavpils

LATGALE

Liepäja
ZEMGALE

Rïga
LETONIA

Jelgava

Bratislava

Prešov

Košice

Zilina

Trenčín
Banská Bystrica
SLOVACIA

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ Vaslui 

Bacău

Călăraşi 

Ploieşti
Buzău

Slobozia

Braşov

Focşani

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Oradea Cluj

Alexandria
Giurgiu

Tirgoviste

Craiova
Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Bistriţa

Miercurea-Ciuc

Satu Mare

Zalău

Baia Mare

Alba Iulia

Brăila

Rimnicu
Vilcea

Tulcea

Constanja

Galaţi

Piteşti

Deva
Arad

Bucuresti 

ROMANIA

Lasi

Kódz

Katowic

Olsztyn

Biafystok

Lublin

Rzeszów
Krakáw

Varsovia

Cracovia

Auschwitz

POLONIA

Alytus

Utena

Tauragé

Klaipèda

Šiauliai

Telšiai

Vilnius

Panevėžys

Kaunas

Marijampole

LITUANIA

Debrecen 

Miskolc

Eger

Nyíregyháza

Kecskemét

Salgótarján

Szeksard

Békéscsaba

Tatabánya
Szolnok

Székesfehérvár

Budapesta
UNGARIA

Szeged

Turku Helsinki

FINLANDA

Haapsalu
Kärdla

Kuressaare PôlvaViljandi
Volga

Rakvere
Rapla

Kohtla-Järve

Jógeva

Vòru

Tartu

Paide

Tallinn

Pärnu

ESTONIA

PECHERSkA LAVRA
Una dintre cele 7 minuni ale Ucrainei
Kiev Pechersk Lavra este un complex 
unic de mănăstire și una dintre cele 
șapte minuni ale Ucrainei. Așezat pe 
28 de hectare de dealuri ierboase 
deasupra râului dnipro din Pechersk, 
grupul de biserici cu cupole din 
aur este o sărbătoare pentru ochi. 
Labirinturile subterane căptușite 
cu călugări mumificați sunt aboslut 
intrigante.

MOSCOVA 
Totul construit la dimensiuni “balşoi”
de-a lungul secolelor, Moscova a fost capitala incepand cu Marele 
ducat al Moscovei, până la Rusia Țaristă sau Uniunea Sovietică. 
Piata Roşie, a doua cea mai mare piață din lume după suprafață dupa 
Tiananmen din Beijing, este considerata inima orasului. Un procent 
de peste 40% din suprafata orasului este acoperit de spații verzi, 
inclusiv cea mai mare pădure “urmana”din lume. Metroul Moscovei, 
unul dintre cele mai extravagante proiecte arhitecturale ale URSS, 
nu numai că este foarte util și deosebit de bine structurat, dar stațiile 
sale sunt adevărate opere de artă. A fost inaugurat in 1935, cand 
avea o lungime totala de 11 km si 13 statii, a ajuns sa aiba in prezent, 
nu mai putin de 203 statii si 339 km.

Moscova, Rusia

St. Petersburg, Rusia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - cHIȘInău  
(ccA. 455 km)
Bun găsit! Ne întâlnim în parcarea de 
la Academia Militară, Universitatea de 
Apărare Carol I, acces dinspre stația de 
metrou Eroilor, din București. La ora 
06:00 plecăm spre Republica Moldova, 
unde ajungem în jurul după amiezii. 
descoperim orașul Chișinău într-un 
tur panoramic, ce ne ilustrează cele mai 
importante obiective turistice: Arcul 
de Triumf, inaugurat în 1840, Primăria, 
Parlamentul, Teatrul Național Mihai 
Eminescu, Mănăstirea Sfântului Mucenic 
Teodor Tiron și Grădina Publică, cu 
monumentul lui Ștefan cel Mare, inaugurat 
la 10 ani de la Marea Unire din 1918, statuia 
lui Puskin și impresionanta Alee a Clasicilor 
Literaturii romane, cu cele 28 de busturi 
ale celor mai importanți scriitori. Seara, ne 
cazăm într-un hotel din Chișinău, apoi 

 l Opțional, te invităm la o degustare de 
vinuri. 

ZIuA 2. cHIȘInău - kIeV (ccA. 470 km)
Ne trezim cu dor de plimbare. Prindem 
energie la micul dejun și pornim spre orașul 
Kiev, supranumit “Mama tuturor orașelor 
slave”. Facem cunoștință cu el seara, când îl 
admirăm într-un tur panoramic, străbătând 
orașul vechi, partea modernă și cartierul 
Podil, Piața Independenței, denumită 
Maydan Nezalezhnosti și cunoscută pentru 
revoluția portocalie. Noaptea de cazare 
ne-o petrecem în Kiev, impresionanta 
capitală aflată pe malurile Niprului. 

ZIuA 3. kIeV
Kiev așteaptă astăzi să fie explorat. după 
micul dejun, ne îndreptăm spre cel mai 
important loc de pelerinaj al său: Pecherska 
Lavra. Este un complex gigant de 
mănăstiri, supranumit “Vaticanul Ucrainei” 
și conservat de UNESCO, înființat 

ca mănăstire rupestră în 1051. Turnul 
Clopotniței, înalt de aproape 100 metri, 
alături de Catedrala Adormirii, construită în 
sec. XI, au fost deplin restaurate împreună 
cu celelalte clădiri și biserici ale Lavrei abia 
după obținerea independenței Ucrainei 
în 1995. Așteaptă-te la o imagine aparte. 
Ambele clădiri au cupole aurite, de o 
frumusețe rară. Lăsăm în urmă zidurile 
mănăstirii, pentru o atracție majoră din 
apropiere: Patria Mamă, un monument 
sovietic de 62 de metri, inaugurat în 1981 
ca parte a Muzeului National de Istorie a 
Ucrainei. Construcția completă a durat 
trei ani, din care 6 luni au fost destinate 
pentru asamblarea sculpturii. doar pentru 
realizarea fundației au fost folosite peste 
3000 de tone de metal și peste 3.500 de 
metri cubi de beton. Sculptura în sine a fost 
realizată din peste 20 de secțiuni, constând 
dintr-o tablă sudată din oțel inoxidabil, 
fiecare fundație cântărind între 25 și 30 de 
tone. La prânz ne continuam explorarea cu 
Biserica Sfântului Mihail, fondată în secolul 
al XII-lea, în stil bizantin și reconstruită 
în secolul XVIII în stilul baroc ucrainean, 
fapt ce a dus la demolarea sa de sovietici în 
anii ’30. Urmează frumusețea Catedralei 
Sfintei Sofia, monument UNESCO ridicat 
în 1011. Acesta este unul dintre cele mai 
importante lăcașuri creștine din Europa de 
Est, centrul istoric al metropolei din Kiev. 
Începând cu secolul XII, Catedrala Sfintei 
Sofia a fost prădată și devastată de mai 
multe ori, ajungând o ruină în secolul al 
XVI-lea, pe vremea când Polonia încerca să 
impună trecerea la catolicism. din fericire, 
în 1633, Mitropolitul ortodox moldovean 
Petru Movila a început lucrări ample de 
restaurare, tot în stilul baroc ucrainian, 
păstrând totuși intactă splendoarea 
interioarelor bizantine. după o astfel de 
minunăție, urmează Poarta de Aur, Opera și 
Catedrala Sfântului Vladimir, construită în 
stilul neobizantin al secolului XIX. Noaptea 
de cazare ne-o vom petrece în atmosfera 
frumoasă a orașului Kiev.

ZIuA 4. kIeV - kAluGA (ccA. 690 km)
Mic dejun. Astazi trecem frontiera în Rusia 
și ne indreptam spre unul dintre cele mai 
importante centre ale cosmonauticii, locul 
în care a fost transferat pe un post de 
profesor, în anul 1892, genialul savant K. 
E. Tiolkovski, specialist în rachete și pionier 
al astronauticii. În cinstea lui în 1967, la 
Kaluga a fost inaugurat Muzeul de Stat al 
Istoriei Cosmonauticii. Turul cu autocarul 
ne dezvaluie unele din atractiile locale 
Biserica Sf. Treime, Teatrul, Podul de Piatra, 
Biserica Sf. Cosma și Damian. Seara, cazare 
la Kaluga

ZIuA 5. kAluGA -moscoVA (155 km)
Pornim dimineața devreme spre Moscova. 
Așa că ne servim micul dejun în zori și ne 
alăturăm ghidului local, pentru a admira 
principalele obiective ale capitalei ruse: 
Catedrala Hristos Mântuitorul, Parlamentul 
și Teatrul Bolshoi. Ne oprim în vestita 
Piață Roșie, obiectiv al Patrimoniului 
Mondial UNESCO, pentru a vizita 
Catedrala Sfântului Vasile, unul din cele 
mai fotografiate și colorate simboluri ale 
orașului. 

 l Opțional (45 €, intrări incluse), vizităm 
Kremlin, iar seara descoperim elegantele 
stații ale metroului moscovit, o rețea 
impresionantă, de 256 km, cu 138 de stații. 
La finele zilei revenim la același hotel de 4* 
din Moscova.

ZIuA 6. moscoVA - VlADImIR - suZDAl 
(ccA. 435 km)
după micul dejun, vizităm celebrele Galerii 
de artă Tretyakov, care se mândresc cu 
peste 100.000 de exponate. Este cel mai 
mare muzeu de artă al Moscovei, cu cea 
mai mare colecție de artă rusă din lume, 
care acoperă domeniul istoriei artei, de la 
icoane antice la avangardă și picturi realiste 
realizate de Peredvizhniki. Ne bucurăm 
apoi de timp liber în Moscova sau...

 l Opțional (45 euro cu intrări incluse), 
excursie cu ghid către Inelul de Aur, format 
din orașe străvechi, adevărate “muzee în 
aer liber”. Traseul nostru începe cu o fostă 
capitală a Rusiei medievale – Vladimir. 
Este zona în care se regăsesc nemeroae 
capodopere ale arhitecturii rusești vechi, 
din patrimoniul UNESCO, printre care 
Porțile de Aur, Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului, cu cea mai venerată icoană a 
Rusiei, “Maica Domnului din Vladimir” 
și Catedrala Sfântului Dimitrie. Al doilea 
nostru popas este reprezentat de Suzdal, 
cetate ce datează din 1024 și care se 
întinde pe doar 9 km2, adăpostind 300 
de biserici medievale, unele dintre ele 
aflate pe lista patrimoniului UNESCO. 
Seara revenim la Moscova, pentru cazare la 
același hotel de 4*.

 proGramziua

14

cazări
14 cazări în hoteluri 

de 4* și 3*
14 mic dejun inclus, 

în hoteluri de 4* și 3*

14
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
degustare de vinuri 

la Crama Cricova din 
Chișinău

bonus time
Croazieră pe Neva 
la St. Petersburg

Moldova, Ucraina, Rusia, 
Bielorusia

țări vizitate croaziere

1
4

Piața Palatului, Sankt Petersburg 
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ZIuA 7. moscoVA - noVGoRoD  
(ccA. 575 km)
după micul dejun, pornim la drum cu 
entuziasm. Aflat pe traseul dintre Moscova 
și Sankt Petersburg, orașul Novgorod nu 
se poate compara cu niciun alt oraș rusesc 
sau ucrainean la capitolul monumente. 
Înființată în anul 859, prima capitală a 
Rusiei este cel mai important oraș istoric 
din nord-vestul țării. Și îl explorăm așa 
cum se cuvine. Astfel că începem turul 
cu o vizită la Catedrala Sfintei Sofia, 
construită în anul 1045, unde ne închinăm 
la icoana Maicii domnului, făcătoare de 
minuni. Urmează o plimbare prin Kremlin, 
zona centrală a orașului unde imortalizam 
Monumentul Mileniului, construit în anul 
1842 pentru a aniversa primul mileniu de 
istorie al Rusiei. Seara, cazare la Novgorod, 
în hotel de 4*. 

ZIuA 8. noVGoRoD - sAnkT 
PeTeRsbuRG (ccA. 175 km)
Astăzi, după micul dejun, pornim la drum 
spre a descoperi Sankt Petersburg într-un 
tur panoramic, în care admirăm vestitul 
bulevard Nevsky Prospect, Piața Palatului 
de Iarnă, Amiralitatea, Neva cu podurile 
sale monumentale, Fortăreața Petru și 
Pavel, Piața Senatului și Catedrala Fecioarei 
din Kazan. Seara...

 l Opțional (25 euro), croazieră pe râul 
Neva, o plimbare pe canale, pentru a 
imortaliza momentul unic al deschiderii 
podurilor, orașul fiind conectat de 350 de 
poduri, 13 dintre ele mobile. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la 
hotel de 4*, în Sankt Petersburg. 

ZIuA 9. sAnkT PeTeRsbuRG - PeTeRHoF 
(ccA. 100 km)
Mic dejun și timp liber sau...

 l Opțional (35 € cu intrarea în grădini 
inclusă), excursie către Peterhof, reședința 
imperială de vară construită de Petru 
cel Mare pe malul Golfului Finic, după 
modelul Palatului Versailles. Începută în 
anul 1714, clădirea a fost inaugurată oficial 
în 1725, cu toate că lucrările au continuat 
și în următorii ani. Reședința se întinde 
pe 600 de hectare, iar dacă ai fost la 
Versailles, probabil vei vedea asemănarea. 
Cu toate acestea, o mare diferență o 
reprezintă complexul de fântâni, conceput 
la o scară mult mai mare, cu figuri aurite și 
multe izvoare de apă scânteietoare. 
A doua parte a zilei ne surprinde cu...

 l Opțional, (30 € cu intrări incluse), 
excursie la Muzeul Ermitaj. Întemeiat 
de împărăteasa Ecaterina a II-a în anul 
1764, cunoscutul muzeu de artă reprezintă 
una din principalele atracții ale orașului. 
Anual îi trec pragul peste trei milioane de 
vizitatori, așa că așteaptă-te la imagini pe 
care ți le vei aminti multă vreme. 
Noaptea de cazare ne-o petrecem la același 
hotel de 4* din Sankt Petersburg. 

ZIuA 10. sAnkT PeTeRsbuRG - TARskoe 
selo (ccA. 50 km)
Mic dejun și timp liber sau 

 l Opțional (45 € cu intrări incluse), 
excursie în orașul Puskin. Inițial denumit 
Tarskoe Selo (Satul Țarilor), orașului i s-a 
schimbat numele în perioada sovietică, 
după celebrul poet Al. Puskin. Vizitam 

Palatul ridicat de arhitectul Bartolomeo 
Rastrelii pentru împărăteasa Ecaterina 
a II-a, pe care aceasta i l-a dăruit fiului 
sau Pavel I. Îmbogățit și extins timp 
de două secole prin contribuția unor 
arhitecți renumiți, ansamblul unic de 
palate, pavilioane, statui de marmură, 
parcuri și lacuri a fost restaurat și deschis 
publicului în 2003. El include și o replică a 
renumitului Salon de Chihlimbar dispărut 
în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Seara, suntem așteptai la cazare, 
la Sankt Petersburg. 

ZIuA 11. sAnkT PeTeRsbuRG - mInsk 
(ccA. 790 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Belarus, o tara cu un trecut zbuciumat, 
teritoriile sale fiind disputate de Marele 
ducat al Lituaniei, Uniunea Polono 
Lituanieana și de puternicul Imperiu Rus. 
Sosim seara în capitala Minsk și, înainte 
de a ajunge la hotel, ne delectam cu 
un tur panoramic de oraș cu autocarul, 
în care vedem Muzeul Marelui Război 
patriotic, cel mai vechi și unul dintre 
cele mai mari astfel de muzee din lume, 
impresionant prin fațada formată din 11 
raxe imense de inox și o coloană de 45 
de metri, toate încărcate de o profundă 
simbolistică. Îi admirăm și Teatrul de 
Operă și Balet, Palatul Republicii, Primăria, 
Palatul Prezidenţial, Sediul KGB, piața 
Independenței cu Biserica Sf. Simon și Elena, 
alături de clădirea fostului Soviet Suprem, 
având firește la loc de cinste statuia lui 
Lenin. Seara, cazare la Minsk.

ZIuA 12. mInsk - cAsTelul nesVIZH - 
cAsTelul mIR (ccA. 245 km)
Mic dejun. Timp liber în capitala Republicii 
Belarus, sau…

 l Opțional (35 euro), excursie de-o zi 
spre două castele impresionante, incluse 
în patrimoniul UNESCO - Castelele 
Mir și Nesvizh. Primul, castelul Mir, a 
căpătat în urma repetatelor renovări stilul 
renascentist și influențe baroce, ilustrate 
astăzi în cele 40 de camere, amenajate 
pe trei etaje. Construcția castelului Mir 
a început în 1520 și a fost completată 
jumătate de secol mai târziu cu un Palat cu 

Lviv, Ukraina Palatul Peterhof, Rusia 

Novgorod Rusia 
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3 etaje și 40 de camere în stil renascentist. 
În exteriorul zidurilor s-a realizat un lac, 
parte a unor frumoase grădini în stil italian. 
Din păcate, însă, în timpul războaielor 
napoleoniene proprietatea a fost devastată. 
Ea a fost refăcută abia spre sfârșitul sec. 
XIX, iar din 1992 în castel s-a amenajat 
o filială a Muzeului Național de Artă. 
Al doilea castel, Niasviz, este cel mai 
frumos palat din Belarus, ridicat în 1584 
pe o structura unei fortificații medievale, 
îmbinând numeroase stiluri arhitecturale 
și mândrindu-se astăzi cu un parc în stil 
englezesc, unul din cele mai mari din 
Europa. Reconstruit de mai multe ori, 
Niasviz prezintă un mixt de stiluri incredibil 
de armonios îmbinate: Renaștere, Baroc, 
Rococo, Clasicism, Neogotic, Modernism. 
În 1706 suedezii devastează castelul, iar în 
1772, ocupația rusească a făcut ca operele 
de artă din Palatul Nesvizh să fie însușite 
de diverși nobili ruși, totul fiind abandonat 
ajungând în mare degradare. Abia la 
sfârșitul secolului XIX s-a reușit renovarea 
castelului și a parcului. După amiază ne 
întoarcem la Minsk și ne bucurăm de timp 
liber sau vizită la Biserica Roșie, în Orașul 
de Sus și la Catedrala Sfântului Duh. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la 
același hotel din Minsk.

ZIuA 13. mInsk - lVoV (ccA. 610 km)
Astăzi părăsim orașul Minsk. după micul 
dejun, traversăm frontiera în Ucraina spre 
Lvov, orașul aflat pe ruta ce lega Marea 
Neagră de Marea Baltică, cunoscut pentru 
strânsele legături culturale și comerciale cu 
Țările Romane. Începem turul pietonal din 
fața Teatrului de Operă și ne îndreptăm spre 
inima târgurilor de odinioară: Piața Rynok. 
O zonă plină de istorie, legende și clădiri 
splendide. descoperim împreună Biserica 
Armenească, Palatul Potocki, Capela lui 
Boim, vizităm Biserica Iezuită, Catedrala 
dominicană și Biserica ortodoxă Adormirea 
Maicii domnului, cunoscută și ca Biserica 
Valahă, fiind finanțată în trecut de 

Alexandru Lăpușneanu. Seara ne îndreptăm 
spre cazarea din Lvov. 

ZIuA 14. lVoV - ceRnăuȚI (ccA. 275 km)
după micul dejun, pornim spre Cernăuți, 
unde admirăm “Complexul Mitropoliților”, 
Patrimoniul UNESCO. Proiectat în secolul 
al XIX-lea, cu diferite elemente romanice, 
bizantine, gotice și bucovinene, complexul 
funcționează astăzi ca sediul Universității 
și Bibliotecii Krayova, prima bibliotecă din 
Bucovina. Punctul forte: Steaua lui david 
de pe cupola! O privim cu admirație și 
ne îndreptăm spre alte atracții frumoase, 
printre care monumentul lui Mihai 
Eminescu, vandalizat de aproximativ 20 ori, 
dar care stă mândru în continuare, Teatrul 
Dramatic și Piața Centrală, construită din 
ordinul împăratului Iosif II, unde cea mai 
veche clădire este Hotelul Vulturul Negru 
din secolul al XVIII-lea. Le admirăm apoi 
pe unele dintre cele mai frumoase: Banca 
Națională, Muzeul de Arte Frumoase, realizat 
în stil art-nouveau și Primăria, ce ilustrează 
detaliile stilului renașterii. Vizităm apoi 
Catedrala Sfântului Nicolae, cea mai 
mare biserica ortodoxă din Cernăuți, care 
seamănă izbitor cu Biserica Mănăstirii 
Curtea de Argeș și ne bucurăm de timp 
liber pe strada Kobylyanska, principala 
artera pietonala din oraș, străjuită de clădiri 
pastelate, bogat ornamentate, numeroase 
magazine și cafenele. Noaptea de cazare 
ne-o petrecem într-un hotel de 4*.

ZIuA 15. ceRnAuTI - suceAVA - 
bucuResTI (ccA. 520 km)
după micul dejun plecăm spre București, 
cu un popas și vizită la Cetatea de Scaun 
a Sucevei. Ajungem în Capitală în jurul 
orei 23.30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților de frontieră. 

nu treBuie Să ratezi

kIEV -LAVRA PECERSkA 
“Vaticanul Ucrainei”
In anul 988 a avut loc botezul cneazului 
Vladimir, Kievul fiind in mod incontestabil 
locul in care a inceput crestinarea poporului 
rus. Pe malul Niprului, se inalta Lavra 
Pecerska, loc de pelerinaj vestit in intreaga 
lume, inscrisa in patrimoniul UNESCO, cu o 
suprafata de 28 de hectare. Aici se pot admira 
peste 100 de edificii, biserici de suprafata 
si subterane, toate acestea impregnata de 
sunetele celeste ale clopotelor si de vocile 
fantastice ale corurilor.

CRAMA CRICOVA 
“Orasul” subteran din Cartea recordurilor
Cu 120 de kilometri de tuneluri si o rezerva 
impresionanta de vinuri, de 30 de milioane de 
litrii, la doar 11 km de Chisinau, se deschidea in 
1952 cel mai mare complex subteran din lume, 
un loc in care se produce vin dupa o reteta 
veche de peste 500 de ani. Angela Merkel, 
Jose Manuel Barroso si Vladimir Putin, toti 
isi pastreaza vinurile la invechit la Cricova, in 
singurul loc in care cosmonautul Iuri Gagarin 
s-a ratacit.

CATEDRALA SFâNTA SOPHIA 
DIN NOVGOROD
Cel mai vechi lăcaș de cult din Rusia 
Biserica nu este dedicata Sfântei Sophia, așa 
cum ne-am aștepta, ci numele inseamna în 
limba greacă “înțelepciune”, referindu-se la 
Înțelepciunea Lui dumnezeu. Catedrala a fost 
jefuită de nenumărate ori și multe grupuri 
de bandiți și-au dorit să pună mâna pe aurul 
de pe cupola centrală a construcției. din 
fericire, acest lucru nu le-a reușit. Câteva 
dintre obiectele din interiorul catedralei au 
dispărut, dar cu toate acestea edificiul este 
mai înfloritor ca niciodată.

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

23.05, 15.08 718 € 761 € 803 € 845 € 395 € 815 € 825 €

Suzdal, The Golden ring Rusia 
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Țările nordice și Germania 

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Varsovia - Castelul Kalmar - Stockholm - Drottningholm - Uppsala - 
Kristinehamn - Oslo - Goteborg - Helsingor - Copenhaga - Frederiksborg - Fredensborg - Hamburg - Berlin 
- Potsdam - Dresda - Praga - Bratislava

de la 

649 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport autocar climatizat, 
excepție ziua a 5-a, contra cost 
cu transport public
• 11 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* și 4* (ca excepție de 2*) 
• o cazare pe ferry în cabine 
de 4 paturi standard cu grup 
sanitar propriu, fara ferestre 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale
• Intrari la obiective (inclusiv 
pentru optionale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)
• Traversarile cu ferry 55 € - se 
achita la inscriere.
• Supliment cabine duble pe 
ferry 39 euro / pers.

13 zile

• Vizită la Catedrala Uppsala
• Vizită opțională la Castelul 
Frederiksborg 
• Vizită opțională la Castelul 
Drottningholm
• Câte două cazări la 
Stockholm, Oslo și Copenhaga 
și timp pentru vizitarea lor.
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Potsdam

Berlin

Dresda

Hamburg

GERMANIA

Viborg

Aalborg

Vejle Copenhaga

DANEMARCA

STOCkHOLM
Nu rata Muzeul Vasa
Stockholm este un oraș plin de istorie, 
impresionant prin clădirea Primăriei, 
cu turnul din cărămidă și celebrele 
camere unde se decernează premiile 
Nobel: Sala Albastră și Sala Aurie. 
Un oraș în care poți vedea, individual, 
Muzeul Vasa, cel mai vizitat muzeu din 
Scandinavia, cu exponate valoroase, 
intacte, din secolul al XVII-lea și 
Muzeul Skansen, cel mai vechi muzeu 
în aer liber din Stockholm. 

FRDERIkSBORG
Fotografierea în interior este interzisă
Frderiksborg este cel mai vast palat renascentist 
din Scandinavia, construit pe trei mici insulițe în 
mijlocul lacului Slotsoen, în primele decenii ale 
secolului al XVII-lea. Camerele frumos decorate 
cu portrete, picturi istorice, mobilier și artă 
decorativă te invită într-o călătorie prin istoria și 
cultura daneză de la sfârșitul Evului Mediu până 
în prezent. Interioarele și camerele splendide 
dau o impresie a schimbării stilurilor și epocilor. 
Colecția de portrete este cea mai mare și cea mai 
importantă din danemarca.

Poarta Brandenburg, Berlin

Gamla Stan, Stockholm, Suedia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Pornim la ora 06:00, din parcarea de 
la Academia Militară - Carol I (acces 
dinspre metrou Eroilor), spre Arad și 
Budapesta, unde îți propunem...

 l Opțional (15€ fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. DonoVAlY - cRAcoVIA - 
VARȘoVIA (ccA. 675 km)
după micul dejun, pornim spre Polonia, 
oprindu-ne în cea mai populară stațiune 
montană slovacă, donovaly, pentru 
fotografii. Ajunși în Cracovia, vizităm 
Castelul Wawel, unde admirăm Catedrala, 
locul ceremoniilor de încoronare a regilor 
Poloniei și Castelul Regal renascentist. Ne 
continuăm drumul spre Varșovia pentru 
la cazare.

ZIuA 3. VARȘoVIA - GDnYnIA (375 km)
după micul dejun începem explorarea 
Varșoviei. descoperim zona sa istorică, 
unde admirăm Palatul Regal, Coloana 
Sigmund, Catedrala Sfântului Ioan, 
Piața Centrală, cu monumentul Sirenei 
și Barbacanul. Timp liber pe străduțele 
pitorești ale Varșoviei, apoi ne îndreptăm 
spre Gdynia - Swinoujscie. Traversăm 
Marea Baltică cu ferryboat-ul, în care 
cazarea se va face în cabine cu 4 paturi - 
vezi suplimentul pentru cameră cu două 
paturi (suplimentul pentru camera single 
neaplicându-se la cazarea pe ferryboat).

ZIuA 4. kAlskRonA - cAsTelul 
kAlmAR - sTockHolm  
(ccA. 475 km)
debarcăm în Karlskrona, amplasat pe 
30 de insule, care s-a dezvoltat datorită 
șantierului naval. Pornim spre Kalmar, al 
cărui punct de mare atracție este castelul 
Kalmar, excelent conservat, locul unde au 
fost unite regatele Norvegiei, Suediei și 
danemarcei. Fotografiază-l. Continuăm 
traseul spre Stockholm, construit pe 14 
insule. Începem explorarea lui într-un tur 
pietonal în Orașul Vechi, Gaula Stan cu 
străduțe pitorești și fațade păstrate din 
secolul XVII, admirând Palatul Regal, un 
edificiu baroc construit în secolul XVIII și 
Catedrala, locul ceremoniilor de căsătorie 
a monarhilor suedezi. Continuăm spre 
Stortorget, Piața Centrală cu vechea 
clădire a Bursei, care găzduiește Muzeul 
Nobel și Biblioteca Nobel. Urmează 
Biserica Germane, cu un interior baroc 

deosebit, Palatul Parlamentului și Opera 
Regală Suedeză. Seara ne cazăm la hotelul 
din Stockholm. 

ZIuA 5. sTockHolm - cAsTelul 
DRoTTnInGHolm
Mic dejun și o zi întreagă dedicată 
orașului Stockholm. O zi cu trasee 
pietonale și deplasări contra cost cu 
transportul public, pentru a admira 
Primăria unde se decernează premiile 
Nobel, în Sala Albastră și Sala Aurie. 
Admirăm clădirea și... 

 l Opțional (20 €), se poate rezerva un 
tur cu ghid local în Primărie
Ne bucurăm de timp liber pentru vizite 
individuale în orașul Stockholm sau...

 l Opțional (30 € fără biletul de intrare 
în castel), croazieră cu vaporașul la 
Castelul Drottningholm, supranumit 
“Versailles-ul suedez”, reședința oficială 
a Casei Regale Suedeze, unul dintre cele 
mai frumoase palate baroce ale secolului 
XVII, din nordul Europei. 
Urmează timp liber pentru vizite 
individuale. Îți recomandăm Muzeul 
Vasa, cel mai vizitat din Scandinavia 
și Muzeul Skansen, considerat Suedia 
rurală în miniatură. Seara, ne îndreptăm 
spre același hotel din Stockholm, pentru 
odihnă. 

ZIuA 6. sTockHolm - uPPsAlA - 
oslo (ccA. 565 km)
Mic dejun și o excursie la Uppsala! Ne 
așteaptă centrul ecleziastic și universitar 
al Suediei, unde vizităm Catedrala, 
Universitatea, fondată în secolul al 
XV-lea, cea mai veche din Scandinavia 
și Castelul Regal construit de regele 
Gusatv Vasa, în secolul al XVI-lea. 
Traversând Suedia, facem un ultim popas 
la Kristinehamn, pentru a admira una 
din cele mai mari sculpturi realizate de 
Pablo Picasso. Vizităm Oslo pe înserat, 

bucurându-ne de Parcul Frogner, decorat 
cu 192 de sculpturi din granit, bronz 
și fier realizate de sculptorul Gustav 
Vigeland. Pornim cu încântare spre 
cazarea din zona Oslo.

ZIuA 7. oslo 
Odihniți, după micul dejun, dedicăm 
o zi întreagă explorării orașului Oslo, 
metropola plină de viață a Norvegiei. 
Vedem Primăria, locul unde se 
decernează anual Premiul Nobel pentru 
Pace, Fortăreața și Castelul Akershus. 
de aici pornim spre Gara Centrală și 
spre Bulevardul Karl Johans Gate, zona 
turistică plină de magazine și restaurante, 
în capătul căreia se află Palatul Regal, 
construit în secolul al XIX-lea. Ne lăsăm 
fascinați de Catedrala din secolul al XVII-
lea, unde se află amvonul, orga originală 
și vitralii realizate de Emanuel Vigeland, 
Parlamentul, construit în secolul al 
XIX-lea, Teatrul Național și de clădirea 
veche a Universității. Timp liber pentru 
vizite individuale și cumpărături. Îți 
recomandăm vizita la Muzeul Corabiilor 
Vikinge, care expune 3 nave vikinge din 
secolul IX, sau „explorarea” celui mai 
popular port din Oslo, Aker Brygge, 
revenim la hotelul din zona Oslo. 

ZIuA 8. oslo - GoTeboRG - 
HelsInGoR - coPenHAGA 
(ccA. 545 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
cosmopolitul Göteborg, cel mai mare 
port și al doilea mare oraș al Suediei, 
unde ne așteaptă un tur pietonal în care 
admirăm clădirea Operei, Turnul Utkiken, 
un zgârie nori de 83 de metri înălțime, 
Piața Gustav Adolf sau Stortoget, 
cu statuia lui Gustav al II-lea Adolf - 
„Regele de Aur”, din fața Vechii Primării 
din secolul al XVII-lea. Nu ratăm nici 
Vechea Bursă, din secolul al XIX-lea, 
Catedrala din granit și plăci de cupru, cele 

 proGramziua

12

cazări
11 cazări în hoteluri 3* și 

4* (ca excepție, de 2*) și o 
cazare pe ferryboat

11 mic dejun inclus 

11
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Timp liber pentru 
cumpărături pe 

Mönckebergstraße

bonus time
Croaziere pe dunăre și la 
drottningholm. Ferry M. 

Baltică, Helsingor, Puttgarden

Ungaria, Slovacia, Polonia, 
Suedia, Norvegia, danemarca, 

Germania, Cehia

țări vizitate croaziere

5
8

Castelul Frederiksborg, danemarca
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mai vechi părți ale sale datând din 1633, 
Teatrul Stora, construit în secolul al XIX-
lea în stil renascentist și Universitatea. 
Pornim apoi spre danemarca, traversând 
cu ferryboat-ul la Helsingør și trecând 
pe lângă cel mai renumit castel din 
danemarca: Castel Kronborg, imortalizat 
de Shakespeare  ca loc al tragediei lui 
Hamlet. În această seară, ne cazăm la 
Copenhaga. 

ZIuA 9. cAsTelul FReDeRIksboRG - 
PAlATul FReDensboRG
după micul dejun, descoperim istoria 
celui mai mare oraș din Scandinavia: 
Copenhaga, vizitând Palatul 
Christiansborg, reședință regală între 
secolele XV și XVIII, Piața Nouă a 
Regelui, Canalul și Portul Nyhavn, cu 
clădiri colorate din secolele XVII și XVIII 
și Palatul Amalienborg, reședința familiei 
regale daneze. Facem apoi cunoștință 
cu Mica Sirenă - simbolul orașului, apoi 
ne îndreptăm spre Biserica de Marmură 
și Biserica Alexandr Nevski construită în 
secolul al XIX-lea, în stil rusesc. Încheiem 
turul la Palatul Rosenborg și la Primărie, 
o minune arhitectonică de secolul al XX-
lea. după amiază, ne răsfățăm cu timp 
liber în Copenhaga sau

 l Opțional (40 €), excursie la 
Castelele Frderiksborg și Fredensborg. 
Frderiksborg, cel mai vast palat 
renascentist din Scandinavia, construit 
pe trei mici insulițe, în mijlocul lacului 
Slotsoen, care găzduiește astăzi o mare 
colecție de portrete, de la picturi clasice 
până la artă modernă. De aici, pornim 
spre Palatul Fredensborg, pitoresc 
amplasat pe malul lacului Esrum. A fost 
locul în care s-a semnat tratatul de pace 
din 1720 între Danemarca, Norvegia și 
Suedia, denumirea palatului traducându-
se literal „Castelul Păcii”.
Întoarcere la același hotel din 
Copenhaga.

ZIuA 10. coPenHAGA - HAmbuRG - 
beRlIn (ccA. 615 km)
după micul dejun, ne luăm la revedere 
de la danemarca. Ne îndreptăm 
spre Hamburg, „poarta către lume a 
Germaniei”, care ne dezvăluie într-un 

tur pietonal atracții precum Biserica 
Sfântului Mihail, Camera de Comerț, 
Primăria, Biserica Petri, cea mai veche 
din centrul orașului și Biserica Sfântului 
Iacob, cu 3 altare medievale și o orgă 
din secolul al XVII-lea. Plimbarea 
noastră este urmată de timp liber pentru 
cumpărături pe Mönckebergstraße, 
apoi pornim spre Berlin, pentru un tur 
cu autocarul: Alexanderplatz, odinioară 
nucleul Berlinului, Turnul Tv, cea mai 
înaltă structură din oraș, cu o platformă 
rotitoare și o cafenea la 207 m înălțime, 
Biserica Fecioarei – Marienkirche și 
Biserica Nikolaikirche din secolul XIII.
Primăria “Rosie”, renascentistă, Piața 
Gendarmenmarkt cu fostele Catedrale 
(Franceză și Germană) și Palatul 
Concertelor. Atracțiile continuă cu 
Checkpoint Charlie, vechiul punct de 
trecere a frontierei în timpul Războiului 
Rece, Zidul Berlinului, simbol al Războiului 
Rece, Potsdamer Platz, Monumentul 
Holocaustului, Poarta Brandenburg 
- simbolul orașului, Reichstag, sediul 
Parlamentului German, Bulevardul Unter 
den Linden, Universitatea Humboldt, cea 
mai veche și mai prestigioasă universitate 
din Berlin, Domul - Catedrala Protestantă, 
cea mai mare și mai bogată biserică și 
Insula Muzeelor, cu cele 5 muzee ale sale. 
Seara, ne odihnim în hotelul de la Berlin.

ZIuA 11. PoTsDAm - DResDA, 
FloRenȚA De Pe elbA - PRAGA  
(ccA. 365 km) 
după micul dejun de la hotel, pornim 
spre Potsdam, unde vizităm Palatul și 
Grădinile Sanssouci. Pornim apoi spre 
dresda, unde admirăm într-un tur 
pietonal cea mai importantă biserică 
protestantă: Frauenkirche, Procesiunea 
Prinților, imagine murală realizată în 
porțelan în secolul al XIX-lea, Palatul 
Regal, Opera Semper și Palatul Zwinger, 
realizat într-un extravagant stil baro. 

Părăsim apoi cu nostalgie Germania, 
îndreptându-ne spre cazarea din zona 
orașului Praga.

ZIuA 12. PRAGA - bRATIslAVA - 
buDAPesTA (ccA. 515 km)
Mic dejun și frumuseți medievale. 
Vizităm castelul Hrad. În inima lui se 
află Catedrala Sfântului Vitus, care te 
uimește prin dimensiuni. Tot aici se mai 
pot vizita, contra cost, Biserica Sveti 
Jiri, astăzi Galeria Națională de Artă și 
Ulița Aurarilor, cu case din secolul XVI. 
Coborând pe lângă Biserica Sfântului 
Nicolae din cartierul Mala Strana, clădire 
barocă din secolul XVIII, ajungem la 
Podul Carol, pe care îl și traversăm. 
Admirăm Biserica Tyn, Primăria și turnul 
cu Ceasul astronomic din 1410, cel mai 
vechi din lume. La prânz, ne îndreptăm 
spre Bratislava, capitala Slovaciei, pentru 
a admira „statuile vesele”, Filarmonica, 
Teatrul National Slovac, vechea Primărie, 
Palatul Primatului, Biserica Franciscană, 
Poarta Sfântului Mihail și Catedrala 
Sfântului. Pornim apoi spre Capitala 
Ungariei, unde suntem așteptați pentru 
cazare în zona Budapesta. 

ZIuA 13. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre acasă. 
Sosim la Academia Militară din București 
după ora 23:30, în funcție de trafic și de 
durata formalităților din frontieră.

proGramele de Scandinavia S-au eFectuat de 5 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

01.07, 29.07 649 € 689 € 727 € 765 € 295 € 739 € 745 €

Copenhaga, danemarca Varsovia, Polonia
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Fiorduri scandinave

de la 

845 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport autocar climatizat
• 14 cazări cu mic dejun în 
hotel 3* și 4* (ca exceptie 2*) 
• O cazare pe ferry, cabine 
interioare 4 paturi, fara ferestre 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile opționale
• Intrarile la obiective (inclusiv 
pentru opționale) și ghizi locali
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)
• Traversare cu ferry 95€/ 
pers, se achita la inscriere
• Supliment cabine duble pe 
ferry 39 € 
• Traversarile cu ferry la 
Geiranger și Sognefjord, 35 + 
35€, se achita la inscriere

•	Vizite la Kristinehamn si 
Lilehammer
•	Parcurgerea spectaculoaselor 
trasee drumul Atlanticului, 
drumul Trolilor si drumul 
Vulturilor
•	drumetie pietonala spre 
Ghețarul  Bricksdal
•	Admiram Fiordurile Geiranger, 
Nordfjord si Sognefjord

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Varsovia - Castelul Kalmar - Stockholm - Drottningholm - Uppsala - Kristinehamn - Lilehammer 
- Drumurile Atlanticului, Trolilor, Vulturilor - Geiranger - Nordfjord - Ghețarul  Bricksdal - Sognefjord - Bergen - Hardanger - Voringsfoss - 
Oslo - Goteborg - Helsingor - Copenhaga - Frederiksborg - Fredensborg - Hamburg - Berlin - Potsdam - Dresda - Praga - Bratislava

16 zile

Fiordul Geiranger, Norvegia

Ghetarul Bricksdal, Norvegia
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Vejle Copenhaga

DANEMARCA

CASTELUL CALMAR 
Admiram o capodopera renascentista
Construit initial ca turn de aparare 
in sec. al XII-lea, datorita regelui 
Gustav Vasa si a celor trei fii ai 
sai, Castelul Kalmar din Suedia 
s-a transformat dintr-o fortareata 
austera, intr-o capodopera 
renascentista. Insa, ca urmare a unui 
mare incendiu din 1600, Castelul a 
fost devastat aproape in totalitate. 
Abia intre anii 1914 -1941, acesta 
avea sa renasca din propriile ruine, 
putand fi admirat astazi de turisti.

NORDFJORD
Paradisul activităților interesante
Munții din Nordfjord se scufundă de la 
altitudini de câteva mii de metri, drept 
în jos, în fiord și ocean și creează cascade 
uimitoare. Partea interioară a regiunii 
are ghețari strălucitori, străjuind văi 
înguste și cel mai adânc lac din Europa, 
Hornindalsvatnet. Nordfjord este o meca 
a drumețiilor, cu peste 200 de trasee 
marcate și o bogată diversitate a naturii. O 
atracție naturală de vizitat negreșit măcar o 
dată în viață.
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Pornim la ora 06:00, din parcarea de la 
Academia Militară - Carol I (acces dinspre 
metrou Eroilor), spre Arad și Budapesta, 
unde îți propunem...

 l Opțional (15€ fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. DonoVAlY - cRAcoVIA - 
VARȘoVIA (ccA. 675 km)
după micul dejun, pornim spre Polonia, 
oprindu-ne în cea mai populară stațiune 
montană slovacă, donovaly. Un prilej 
pentru fotografii și, odată ajunși în 
Cracovia, vizităm Castelul Wawel, unde 
admirăm Catedrala din secolele XI-XIV, 
locul ceremoniilor de încoronare a regilor 
Poloniei și Castelul Regal. Ne continuăm 
drumul spre Varșovia pentru cazare.

ZIuA 3. VARȘoVIA - GDnYnIA  
(ccA. 375 km)
după micul dejun începem explorarea 
Varșoviei. descoperim zona sa istorică, 
unde admirăm frumusețea Palatul Regal, 
Coloana Sigmund, Catedrala Sfântului Ioan, 
Piața Centrală, cu monumentul Sirenei și 
Barbacanul. Timp liber pe străduțele pitorești 
ale Varșoviei, apoi ne îndreptăm spre Gdynia 
- Swinoujscie. Traversăm Marea Baltică cu 
feribotul, în care cazarea se va face în cabine 
cu 4 paturi - vezi suplimentul pentru cameră 
cu două paturi (suplimentul pentru camera 
single neaplicându-se la cazarea pe ferryboat).

ZIuA 4. kAlskRonA - cAsTelul 
kAlmAR - sTockHolm  
(ccA. 475 km)
debarcăm în Karlskrona, amplasat pe 
30 de insule. Pornim  spre Kalmar, al 
cărui punct de mare atracție este castelul 
Kalmar, excelent conservat, locul unde au 
fost unite regatele Norvegiei, Suediei și 
danemarcei. Fotografiază-l. Impresionați, 

continuăm traseul spre Stockholm, 
construit pe 14 insule. Începem explorarea 
lui într-un tur pietonal în Orașul Vechi, 
Gamla Stan cu străduțe pitorești și fațade 
păstrate din secolul XVII, admirând Palatul 
Regal, un edificiu baroc construit în secolul 
XVIII și Catedrala din secolul XIV, locul 
ceremoniilor de căsătorie a monarhilor 
suedezi. Continuăm spre Stortorget, Piața 
Centrală cu vechea clădire a Bursei, care 
găzduiește Muzeul Nobel și Biblioteca Nobel. 
Urmează Biserica Germană, cu un interior 
baroc deosebit, Palatul Parlamentului și 
Opera Regală Suedeza. Seara ne cazăm la 
hotelul din Stockholm. 

ZIuA 5. sTockHolm - cAsTelul 
DRoTTnInGHolm
Mic dejun și o zi întreagă dedicată orașului 
Stockholm. O zi cu trasee pietonale și 
deplasări contra cost, cu transportul 
public, pentru a admira Primăria unde se 
decernează premiile Nobel, în Sala Albastră 
și Sala Aurie. Admirăm clădirea și... 

 l Opțional (20 €), se poate rezerva un 
tur cu ghid local în Primărie
Ne bucurăm de timp liber pentru vizite 
individuale în orașul Stockholm sau...

 l Opțional (25 € fără biletul de intrare în 
castel), croazieră cu vaporașul la Castelul 
Drottningholm, supranumit “Versailles-ul 
suedez”, reședința oficială a Casei Regale 
Suedeze, unul dintre cele mai frumoase 
palate baroce ale secolului XVII, din nordul 
Europei. 
Urmează timp liber pentru vizite 
individuale. Îți recomandăm Muzeul Vasa, 
cel mai vizitat muzeu din Scandinavia și 
Muzeul Skansen, considerat Suedia rurală 
în miniatură. Seara, ne îndreptăm spre 
același hotel din Stockholm, pentru odihnă. 

ZIuA 6. sTockHolm - uPPsAlA - 
kRIsTIeneHAm (ccA. 565 km)
Mic dejun și o excursie la Uppsala! Ne 
așteaptă centrul ecleziastic și universitar 
al Suediei, unde vizităm Catedrala, 
Universitatea, fondată în secolul al XV-lea, 
cea mai veche din Scandinavia și Castelul 
Regal construit de regele Gusatv Vasa, 
în secolul al XVI-lea. Traversând Suedia, 
facem un ultim popas la Kristinehamn, 

pentru a admira una din cele mai mari 
sculpturi realizate de Pablo Picasso. Pornim 
spre Hamar, unde, Pentru Olimpiada de 
Iarna din 1994, au fost construite Sala 
Vasul Viking și Amfiteatrul Olimpic. 
Cazare în zona Hamar.

ZIuA 7. lIlleHAmmeR - DRumul 
ATlAnTIculuI - molDe  
(ccA. 415 km)
Mic dejun, urmat de un traseu spre 
Kristiansund, cu popas la Lillehammer, 
gazda Jocurilor Olimpice de Iarna din 
1994. Ajungem în cel mai nordic punct al 
excursiei noastre, de unde ne îndreptăm 
spre faimoasele minuni ale ingineriei și 
tehnicii norvegiene: Tunelul Atlanticului 
și drumul Atlanticului, de peste 8 km 
lungime. Petrecem noaptea de cazare în 
zona Kristiansund - Molde. 

ZIuA 8. DRumul TRolIloR - DRumul 
VulTuRIloR - FIoRDul 
GeIRAnGeR - GHeȚARul 
bRIksDAl (ccA. 325 km)
Călătorim astăzi, după micul dejun, 
pe celebra “Ruta de Aur”, care deține 
drumul Trolilor și drumul Vulturilor - 
spectaculoase și pitorești, datorită “acelor 
de păr”, cascade și puncte de belvedere 
magnifice. Ajungem în Geiranger, de 
unde ne ne îmbarcăm contra cost pentru 
o croazieră de aproximativ o ora pe 
Geirangerfjord cu cascadele Voalul Miresei 
și Șapte Surori. Este cel mai frumos fiord 
din țară, iar traseul continuă cu Ghețarul 
Briksdal care coboară spectaculos de la o 
înălțime de 1200 m. Ajungem la el după o 
plimbare pe jos de circa o oră (sau contra 
cost cu troll-car, cca. 3 km, numai cu 
rezervare prealabilă). Cazare în zona Forde. 

ZIuA 9. FlAm - soGneFJoRD - beRGen 
(ccA. 235 km)
Mic dejun. Astăzi traversăm tunelul Lærdal, 
cel mai lung tunel rutier din lume, de 
aproape 25 km și ne îmbarcăm din Flam 
într-o altă croazieră de cca. 2 ore, pe cel 
mai mare și mai adânc fiord al Norvegiei - 
Sognefjord, de peste 200 km lungime și 
1300 m adâncime. Ajungem, în jurul după 
amiezii, în Bergen, “poartă către fiorduri”. 
Vizităm Turnul Rosenkrantz și Sala Haakon, 
parte a Fortăreței Bergen, cartierul medieval 
Hanseatic Bryggen, Biserica Sf. Maria și 
piața de pește.

 l Opțional, contra cost, urcare cu 
funicularul pe vârful Fløyen (399 m). 
Cazarea va fi la Bergen.

ZIuA 10. beRGen - FIoRDul HARDAnGeR 
- cAscADA VoRInGsFoss - oslo 
(ccA. 485 km)
după micul dejun, ne deplasăm cu 
autocarul de-a lungul Fiordului Hardanger, 
apoi prin Valea Måbødalen, cu tunele, 

 proGramziua

15

cazări
14 cazări în hoteluri 3* 
și 4*, 1 cazare pe ferry, 

cabine interioare 4 paturi

14 mic dejun inclus 

14
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Croazieră pe 

Geirangerfjord

bonus time
dunăre, Ferry M. Baltică, 

drottningholm, Geirangerfjord, 
Sognefjord, Helsingor, Puttgarden

Ungaria, Slovacia, Polonia, 
Suedia, Norvegia, danemarca, 

Germania, Cehia

țări vizitate croaziere

7
8

Bergen Norvegia 
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poduri și curbe “ac de par”. Facem o 
scurtă oprire pentru fotografii la Cascada 
Vøringsfoss, cu o cădere liberă de 145 
m și un scurt popas în stațiunea de schi 
Geilo. Ajungem în Oslo unde vizităm 
Parcul Frogner, decorat cu 212 sculpturi 
din granit și bronz executate de sculptorul 
Gustav Vigeland, iar apoi admirăm Primăria, 
Fortăreața și Castelul Akershus și Opera. 
Urmează Gara Centrală și traseul spre 
Bulevardul Karl Johans Gate, principala 
stradă din Oslo, în capătul căreia se află 
Palatul Regal, păzit de Gărzile Naționale. 
Nu ratăm Catedrala în stil baroc, cu 
amvonul, orga originală și vitralii realizate 
de Emanuel Vigeland, Parlamentul, Teatrul 
Național și Universitatea, cea mai veche din 
Norvegia. Cazare în zona Oslo.

ZIuA 11. oslo - GoTeboRG - HelsInGoR 
- coPenHAGA (ccA. 545 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Göteborg, cel mai mare port și al doilea 
mare oraș al Suediei, pe care îl admirăm 
pietonal. Vedem Opera, Turnul Utkiken, 
un zgârie-nori de 83 m înălțime, Piața 
Gustav Adolf sau Stortoget, cu statuia lui 
Gustav ÎI Adolf- “Regele de Aur”, din față 
Vechii Primarii, cea mai veche clădire din 
oraș. Urmează Vechea Bursă din secolul 
XIX, Catedrala, Teatrul Stora din secolul 
al XIX-lea și Universitatea. Pornim spre 
danemarca, traversând cu feribotul spre 
Helsingør și trecând pe lângă celebrul 
Castelul Kronborg, ales de Shakespeare 
că loc al tragediei lui Hamlet. Sosire la 
Copenhaga pentru cazare.

ZIuA 12. coPenHAGA - cAsTelul 
FReDeRIksboRG - PAlATul 
FReDensboRG
după micul dejun, astăzi explorăm, pietonal 
și contra cost cu transportul public, cel mai 
mare oraș din Scandinavia: Copenhaga. 
Admirăm astfel Palatul Christiansborg, Piața 
Nouă a Regelui, Canalul și Portul Nyhavn, 
cu clădiri viu colorate de secol XVII și 
Palatul Amalienborg, reședința familiei 
regale daneze. Facem cunoștință cu Mică 
Sirenă- simbolul orașului și ne îndreptăm 
spre Biserica de Marmură și spre Biserica 
Alexandr Nevski, construită în secolul XIX. 
Încheiem vizitele dimineții cu Palatul 
Rosenborg și Primăria. după amiază, ne 
bucurăm de timp liber în Copenhaga sau... 

 l Opțional (40 €), excursie la castelele 
Frderiksborg și Fredensborg. Frderiksborg, 
cel mai vast palat renascentist din 
Scandinavia, construit pe trei mici insulițe, 
în mijlocul lacului Slotsoen, care găzduiește 
astăzi o mare colecție de portrete, de la 
picturi clasice până la artă modernă. De 
aici, pornim spre Palatul Fredensborg, 
pitoresc amplasat pe malul lacului Esrum, 
locul în care s-a semnat tratatul de pace 
din 1720 între Danemarca, Norvegia și 
Suedia, denumirea palatului traducându-se 
literal „Castelul Păcii”. 
Întoarcere la același hotel de la Copenhaga.

ZIuA 13. coPenHAGA - HAmbuRG - 
beRlIn (ccA. 615 km)
după micul dejun, ne luăm la revedere de la 
danemarca. Ne îndreptăm spre Hamburg, 
“poarta către lume a Germaniei”, care 
ne dezvăluie într-un tur pietonal atracții 
precum Biserica Sf. Mihail, Camera de 
Comerț, Primăria, Biserica Petri, cea mai 
veche din centrul orașului și Biserica 
Sfântului Iacob, cu 3 altare medievale și 
o orgă din secolul al XVII-lea. Plimbarea 
noastră este urmată de timp liber pentru 
cumpărături pe Mönckebergstraße, 
apoi pornim spre Berlin, pentru un tur 
cu autocarul: Alexanderplatz, odinioară 
nucleul Berlinului, Turnul Tv, cea mai 
înaltă structură din oraș, cu o platformă 
rotitoare și o cafenea la 207 m înălțime, 
Biserica Fecioarei – Marienkirche și 
Biserica Nikolaikirche, Primăria “Rosie”, 
Piața Gendarmenmarkt cu fostele 
Catedrale (Franceză și Germană) și Palatul 
Concertelor. Continuăm cu Checkpoint 
Charlie, vechiul punct de trecere a 
frontierei în timpul Războiului Rece, Zidul 
Berlinului, Potsdamer Platz, Monumentul 
Holocaustului, Poarta Brandenburg, 
Reichstag, sediul Parlamentului German, 
Bulevardul Unter den Linden, Universitatea 
Humboldt, cea mai veche și mai prestigioasă 
universitate din Berlin, Domul - Catedrala 
Protestantă, Universitatea Humboldt și 

Insula Muzeelor, cu cele 5 muzee ale sale. 
Seara, ne odihnim în hotelul de la Berlin.

ZIuA 14. PoTsDAm - DResDA, 
FloRenȚA De Pe elbA - PRAGA 
(ccA. 365 km)
după micul dejun de la hotel, pornim spre 
Potsdam, unde vizităm Palatul și Grădinile 
Sanssouci. Pornim apoi spre orașul 
dresda. Admirăm într-un tur pietonal 
Frauenkirche, Procesiunea Prinților, 
imagine murală realizată în porțelan în 
secolul al XIX-lea, Palatul Regal care 
găzduiește un impresionant tezaur, Opera 
Semper, unul din cele mai frumoase teatre 
din secolul XIX și Palatul Zwinger, realizat 
într-un extravagant stil baroc. Părăsim apoi 
cu nostalgie Germania, îndreptându-ne 
spre cazarea din zona orașului Praga.

ZIuA 15. PRAGA - bRATIslAVA - 
buDAPesTA (ccA. 515 km)
Mic dejun și frumuseți medievale. Vizităm 
castelul Hrad, din secolul IX. În inima lui 
se află Catedrala Sfântului Vitus, care 
te uimește prin dimensiuni. Tot aici se 
mai pot vizita, contra cost, Biserica Sveti 
Jiri, astăzi Galeria Națională de Artă și 
Ulița Aurarilor, cu case din secolul XVI. 
Coborând pe lângă Biserica Sfântului 
Nicolae, ajungem la Podul Carol, pe care 
îl și traversăm. Ajungem în Piața Stare 
Mesto. Admirăm Biserica Tyn, Primăria și 
turnul cu Ceasul astronomic din 1410, cel 
mai vechi din lume. La prânz, ne îndreptăm 
spre Bratislava, capitala Slovaciei, pentru 
„statuile vesele”, Filarmonica, Teatrul 
National Slovac, vechea Primărie, Palatul 
Primatului, Biserica Franciscană, Poarta 
Sfântului Mihail și Catedrala Sfântului. 
Pornim apoi spre cazare în zona Budapesta.

ZIuA 16. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuResTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre acasă. 
Sosim în București după ora 23:30, în 
funcție de trafic și de durata formalităților 
din frontieră.

proGramele de Scandinavia S-au eFectuat de 5 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

24.06, 22.07, 12.08 845 € 896 € 945 € 995 € 425 € 959 € 969 €

drumul Atlanticului, Norvegia Aurora boreala, Norvegia
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scandinavia, Țările baltice și Germania 

• Vizite la Vilnius, Riga și 
Tallinn
• O zi întreaga pentru a explora 
Helsinki

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Donovaly - Cracovia - Czestochowa - Varsovia - Vilnius - Rundale - Riga - Tallinn - Helsinki 
- Stockholm - Drottningholm - Uppsala - Kristinehamn - Oslo - Goteborg - Helsingor - Copenhaga - 
Frederiksborg - Fredensborg - Hamburg - Berlin - Potsdam - Dresda - Praga - Bratislava

de la 

744 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
trafic international, excepție 
zilele 7 și 12, contra cost cu 
transport public
• 14 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (și ca excepție de 
2*) 
• O cazare pe ferry în cabine 
interioare de 4 paturi (vezi 
suplim. cabine duble) standard 
cu grup sanitar propriu, dar 
fara ferestre
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicală și storno 
• Excursiile optionale
• Intrarile la obiectivele 
turistice (inclusiv pentru 
optionale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achita de turiști)
• Traversarile cu ferryboat-ul 
65 euro/pers. pentru pasageri 
și autocar, se achita la inscriere.
• Supliment cabine duble pe 
ferry 39 euro / pers.

16 zile

dresda, Germania

Tivoli, Copenhaga
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UNGARIA Szeged

Kiel

München

Frankfurt Erfurt

Heidelberg

Nurnberg

Schwerin

Hannover

Bremen

Magdeburg

Stuttgart

Wiesbaden
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Hamburg

GERMANIA

Turku Helsinki

FINLANDA

Rapla

Pärnu PôlvaViljandi
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Haapsalu

Kuressaare

Kohtla-Järve

Kärdla

Volga

Jógeva

Vòru

Tartu

Paide

Tallinn

ESTONIA

Aalborg

Viborg

Vejle
Copenhagen

DANEMARCA

VILNIUS
“Ierusalimul de la nord”
Capitala Lituaniei uimește prin 
autenticitatea rară a Orașului Vechi, 
cu străzile pietruite mărginite de 
clădirile de epocă marcate de timp, 
care ascund cafenele și buticuri. 
Un oraș aparte, care nu-și ascunde 
cicatricile de luptă din al doilea 
Război Mondial, Vilnius, poreclit și 
“Ierusalimul de la nord”, prezintă 
muzeele dedicate Holocaustului, 
foste ghetouri, camere de tortură și 
cimitire KGB.

HELSINkI
Înconjurat de un mediu natural sublim
Înconjurat de golfurile și insulele Mării 
Baltice, Helsinki abundă în bulevarde 
și străzi cu o arhitectură magnifică, 
restaurante și peisaje uimitoare. Un 
oraș compact, capitala Finlandei este 
ușor de explorat la pas. În secolul XX, 
pionierii precum Alvar și Aino Aalto și-au 
cimentat aici reputația, Helsinki rămânând 
centrul creativ al Finlandei. Scena de 
design a orașului este una dintre cele mai 
electrizante din lume, fiind o influență 
majoră pe tot globul.
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Pornim la ora 06:00 din parcarea de la 
Academia Militară - Carol I (acces dinspre 
metrou Eroilor), spre Arad și Budapesta, 
unde îți propunem...

 l Opțional (15€ fără masă), croazieră 
pe Dunăre la Budapesta pentru a admira: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. DonoVAlY - cRAcoVIA - 
cZesTocHoWA - loDZ  
(ccA. 645 km) 
după micul dejun, pornim spre Polonia. 
Traversând Slovacia, ne oprim în 
donovaly, din Parcul Național Tatra Joasă. 
Imortalizează peisajul. Este magnific! Ne 
îndreptăm spre Cracovia, fosta capitală 
regală a Poloniei. Aici, vizităm Castelul 
Wawel, cu superba sa Catedrală și Castelul 
Regal. Urmează cel mai sfânt loc al Poloniei, 
Częstochowa - unde vom vizita Mănăstirea 
fortificată Jasna Gora. Continuăm traseul 
spre Lodz pentru cazare. 

ZIuA 3. loDZ - VARȘoVIA - VIlnIus  
(ccA. 585 km) 
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Varșovia, capitala Poloniei. Admirăm 
Palatul Regal, Coloana Sigmund, 
Catedrala Sfântului Ioan, Piața Centrală 
cu monumentul Sirenei și Barbacanul. 
Profităm aici timpul liber pentru plimbări 
individuale pe străduțele pitorești și mai 
bogați sufletește, plecăm spre cazarea din 
Vilnius. 

ZIuA 4. VIlnIus - RunDAle - RIGA  
(ccA. 305 km) 
Începem ziua cu un mic dejun și turul 
orașului Vilnius. Admirăm Piața Catedralei 

cu statuia ducelui Gediminas, Catedrala 
Catolică,  care a servit ca loc de încoronare 
a ducilor de Lituania și Dealul Cetății, 
unde se înălța odinioară Castelul din 
care rămas doar Turnul Gediminas. Ne 
îndreptăm apoi spre pitoreasca străduță 
Pilies, pentru a vedea Universitatea, 
Biserica Universității, transformată în 
perioada ateismului în Muzeu de Știință, 
Casa Semnatarilor. Ajungem în piața 
Vechii Primării, în apropierea căreia se află 
Poarta Zorilor. Spre finalul turului vedem 
Biserica Sfinților Petru și Pavel. Pornim 
spre Letonia unde vizităm Palatul Rundale, 
cu 138 de camere ce impresionează prin 
arhitectura și grandoare. Plecăm spre 
Riga, unde ne bucurăm de Casa Capetelor 
Negre, odinioară sediul breslei negustorilor 
germani burlaci, Biserica Sfântului Petru, 
Monumentul Libertății, Turnul Pulberăriei, 
care găzduiește Muzeul de Război, Casa 
cu Pisici, Marea și Mica Bresla, Palatul 
Parlamentului, construit în stil renascentist, 
Biserica Sfântului Iacob cel Mare, 
ansamblul “Trei Frați”, cele mai vechi clădiri 
de locuințe din Riga și Domul, catedrala 
orașului. La finalul acestei zile încărcate, ne 
bucurăm de timp liber în pitorescul Riga, 
unde ne vom petrece și noaptea de cazare.

ZIuA 5. RIGA - TAllInn - HelsInkI  
(ccA. 295 km) 
Astăzi, după micul dejun, ne îmbarcăm 
în autocar și mergem spre Tallinn, 
capitala Estoniei, unde parcurgem un 
tur pietonal. Admirăm Castelul Toompea, 
care găzduiește Parlamentul, Biserica 
Ortodoxă Rusă Alexandr Nevsky 
construită în perioada de dominație 
țaristă, Biserica dome a Maicii domnului, 
Zidurile Orașului cu Turnurile și Porțile 
sale, considerate printre cele mai bine 
conservate din Europa, Poarta daneză, 
strada Picior Scurt care datează din 
vremea vikingilor, Biserica Niguliste și 
Vechea Primărie ridicată în stil gotic. 
Ajungem și la cea mai veche Farmacie din 

Tallinn din apropiere, care funcționează 
fără întrerupere din secolul al XV-lea și 
la Biserica Sfântului Duh, admirând apoi 
celebrul Turn cu ceas. Ne bucurăm de timp 
liber în Piața Primăriei din Tallinn. Seara 
ne cazăm aici, într-un hotel din pitorescul 
oraș.

ZIuA 6. HelsInkI - FeRRY 
La 7.00 dimineața ne îmbarcăm pe 
ferryboat spre Helsinki. Vom descoperi 
capitala Finlandei într-un tur panoramic cu 
autocarul: Parcul și Monumentul Sibelius, 
cel mai mare compozitor al Finlandei, 
Templul Circular (sau Biserica Roca) 
construită într-o stâncă de granit, Stadionul 
Olimpic, Opera Națională Finlandeză, 
Muzeul Național al Finlandei, Gara Centrală 
din granit roșu, Muzeul de Artă Ateneum, 
cu cele mai valoroase colecții de pictură 
și sculptură ale artiștilor finlandezi, Teatrul 
Național și Piața Senatului dominată 
de Catedrala Luterană, înconjurată de 
Primărie, Clădirea Senatului și a Universității. 
Urmează statuia Țarului Alexandru al 
II-lea din centrul pieței, apoi ne relaxăm 
câteva minute, având timp liber pentru 
vizite individuale. La 15.30 ne îmbarcăm 
pe ferryboat și vom traversa Marea Baltică 
spre Stockholm. Noaptea de cazare ne-o 
vom petrece pe ferryboat în cabine cu 4 
paturi. Suplimentul de camere single nu se 
aplică la cazarea pe ferryboat. 

 ZIuA 7. sTockHolm 
Astăzi, ne dedicăm ziua capitalei Suediei. 
Explorăm Stockholm pietonal și contra 
cost cu transportul public, vizitând Gamla 
Stan, cu străduțe pitorești și o atmosferă 
medievală unică, unde admirăm Palatul 
Regal și Catedrala - locul ceremoniilor de 
căsătorie a monarhilor suedezi. Mergem 
în Piața Centrală (Stortorget), unde 
admirăm vechea clădire a Bursei, care 
găzduiește Muzeul Nobel și Biblioteca Nobel, 
apoi vizităm Biserica Germană, Palatul 
Parlamentului, cu frumoasa sa arhitectură 
neo-clasică și Opera Regală Suedeză. Ne 
îndreptăm apoi spre Muzeul Vasa, cel 
mai vizitat din Scandinavia, cu exponate 
valoroase, spre Primarie, cea mai cunoscuta 
clădire din Stockholm, datorita premiilor 
Nobel care se decernează în Sala Albastra 
și Sala Aurie. Urmează timp liber, în care 
te poți relaxa în atmosfera unică a orașului 
sau poți vizita, individual, Muzeul Skansen, 
un fel de Suedia rurală în miniatura. Sara 
revenim la cazarea din Stockholm. 

ZIuA 8. sTockHolm - cAsTelul 
DRoTTnInGHolm 
Mic dejun. Timp liber în Stockholm pentru 
vizite individuale sau... 

 l Opțional, croazieră la Castelul 
Drottningholm, „Versailles-ul suedez”, 
reședința oficială a Casei Regale Suedeze.

 proGramziua

15

cazări
14 cazări în hoteluri de  

3*-4* (ca excepție de 2*) 
și o cazare pe ferryboat

14 mic dejun inclus 

14
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
O experiență unică, 

vizitând Muzeul Skansen

bonus time
Croazieră pe dunăre, 

traversare Marea Baltică, 
croazieră la drottningholm, 

Helsingor, Puttgarden

Ungaria, Slovacia, Polonia, 
Lituania, Letonia, Estonia, 

Finlanda, Suedia, Norvegia, 
danemarca, Germania, Cehia

țări vizitate croaziere

5
12

Vilnius Lituania
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ZIuA 9. sTockHolm - uPPsAlA - 
kRIsTIneHAmn - oslo  
(ccA. 565 km) 
Mic dejun și o excursie la Uppsala, unde 
vizităm Catedrala, locul de încoronare a 
regilor suedezi. Admirăm Universitatea și 
Castelul Regal construit de regele Gusatv 
Vasa. Traversând Suedia, facem un ultim 
popas la Kristinehamn, pentru a admira 
una din cele mai mari sculpturi realizate 
de Pablo Picasso. Vizităm Oslo pe înserat, 
bucurându-ne de Parcul Frogner, decorat 
cu 192 de sculpturi din granit, bronz și fier 
realizate de sculptorul Gustav Vigeland. 
Noaptea de cazare ne-o vom petrece în 
zona Oslo. 

ZIuA 10. oslo 
Odihniți, după micul dejun, dedicăm o zi 
întreagă explorării orașului Oslo, metropola 
plină de viață a Norvegiei. Vedem Primăria, 
locul unde se decernează anual Premiul 
Nobel pentru Pace, Fortăreața, Castelul 
Akershus și luxoasa Operă. de aici pornim 
spre Gara Centrală și spre Bulevardul 
Karl Johans Gate, zona turistică plină de 
magazine și restaurante, în capătul căreia 
se află Palatul Regal, reședința familiei 
regale a Norvegiei. Ne lăsăm fascinați de 
Catedrală, Parlament, Teatrul Național și 
de clădirea veche a Universității. Timp liber 
pentru vizite individuale și cumpărături. Îți 
recomandăm vizita la Muzeul Corabiilor 
Vikinge, care expune 3 nave vikinge din sec 
IX, sau „explorarea” celui mai popular port 
din Oslo, Aker Brygge. Revenim la hotelul 
din zona Oslo. 

ZIuA 11. oslo - GoTeboRG - 
HelsInGoR - coPenHAGA (ccA. 
545 km) 
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Göteborg, cel mai mare port și al doilea 
mare oraș al Suediei. Ne așteaptă aici un tur 
pietonal în care admirăm clădirea Operei, 
construită în stil post-modernist, Turnul 
Utkiken, un zgârie nori de 83 de metri 
înălțime, Piața Gustav Adolf sau Stortoget, 
cu statuia lui Gustav al II-lea Adolf - 
„Regele de Aur”, din fața Vechii Primării din 
secolul al XVII-lea. Nu ratăm nici Vechea 
Bursă din secolul al XIX-lea, Catedrala din 
granit și plăci de cupru, cele mai vechi 
părți ale sale datând din 1633, Teatrul 
Stora, construit în secolul al XIX-lea în stil 
renascentist și Universitatea. Pornim apoi 
spre danemarca, traversând cu ferryboat-
ul la Helsingør și trecând pe lângă cel mai 
renumit castel din danemarca: Castelul 

Kronborg, imortalizat de Shakespeare ca loc 
al tragediei lui Hamlet. În această seară, ne 
cazăm la Copenhaga. 

ZIuA 12. coPenHAGA - cAsTelul 
FReDeRIksboRG - PAlATul 
FReDensboRG
după micul dejun, descoperim pietonal si 
contra cost, cu transportul public istoria 
celui mai mare oraș din Scandinavia: 
Copenhaga, vizitând Palatul Christiansborg, 
reședință regală între secolele XV și XVIII, 
Piața Nouă a Regelui, Canalul și Portul 
Nyhavn, cu clădiri colorate din secolele 
XVII și XVIII și Palatul Amalienborg 
reședința familiei regale daneze. Facem 
apoi cunoștință cu Mica Sirenă - simbolul 
orașului, apoi ne îndreptăm spre Biserica 
de Marmură și Biserica Alexandr Nevski. 
Încheiem turul la Palatul Rosenborg  și la 
Primărie. după amiază, ne răsfățăm cu timp 
liber în Copenhaga sau

 l Opțional (40 €), excursie la Castelele 
Frderiksborg și Fredensborg. Începem cu 
castelul Frderiksborg, construit pe trei mici 
insulițe, în mijlocul lacului Slotsoen. De aici, 
pornim spre Palatul Fredensborg, pitoresc 
amplasat pe malul lacului Esrum. A fost cea 
mai folosită clădire dintre toate reședințele 
regale daneze și locul în care s-a semnat 
tratatul de pace din 1720 între Danemarca, 
Norvegia și Suedia, denumirea palatului 
traducându-se literal „Castelul Păcii”. 
Ne întoarcem pentru cazare la același hotel 
din zona Copenhaga. 

ZIuA 13. coPenHAGA - HAmbuRG - 
beRlIn (ccA. 615 km) 
după micul dejun, ne luăm la revedere de la 
danemarca. Ne îndreptăm spre Hamburg, 
“poarta către lume a Germaniei”, care 
ne dezvăluie într-un tur pietonal atracții 
precum Biserica Sfântului Mihail, 
Camera de Comerț sau Bursa, Primăria, 
care găzduiește Senatul și Parlamentul. 
Vizităm apoi Biserica Petri și Biserica 
Sfântului Iacob, cu 3 altare medievale și 
o orgă din secolul al XVII-lea. Plimbarea 
noastră este urmată de timp liber pentru 
cumpărături pe Mönckebergstraße, 
apoi pornim spre Berlin, pentru un tur 

cu autocarul Alexanderplatz, odinioară 
nucleul Berlinului, Turnul Tv, cu o platformă 
rotitoare și o cafenea la 207 m înălțime, 
Biserica Fecioarei – Marienkirche și Biserica 
Nikolaikirche.Primăria “Rosie”, cu o 
frumoasă arhitectură renascentistă, Piața 
Gendarmenmarkt cu fostele Catedrale 
(Franceză și Germană) și Palatul Concertelor. 
Continuăm cu Checkpoint Charlie, 
vechiul punct de trecere a frontierei în 
timpul Războiului Rece, Zidul Berlinului, 
frontieră inter-germană, Potsdamer 
Platz, Monumentul Holocaustului, 
Poarta Brandenburg, Reichstag, sediul 
Parlamentului German, Bulevardul Unter 
den Linden, Universitatea Humboldt, Domul 
- Catedrala Protestantă și Insula Muzeelor, 
cu cele 5 muzee ale sale. Seara, ne odihnim 
în hotelul de la Berlin.

ZIuA 14. PoTsDAm - DResDA, 
FloRenȚA De Pe elbA - PRAGA 
(ccA. 365 km) 
după micul dejun, pornim spre Potsdam, 
unde vizităm Palatul și Grădinile Sanssouci, 
odinioară reședința de vară și locul “fără 
griji” a lui Frederic cel Mare. Pornim apoi 
spre orașul dresda. Admirăm într-un 
tur pietonal Frauenkirche, Procesiunea 
Prinților, imagine murală realizată în 
porțelan în secolul al XIX-lea, Palatul Regal, 
Opera Semper și Palatul Zwinger, care 
găzduiește impresionante colecții de artă, 
porțelanuri, colecții de arme. Părăsim apoi 
cu nostalgie Germania, îndreptându-ne 
spre cazarea din zona orașului Praga.

ZIuA 15. PRAGA - bRATIslAVA - 
buDAPesTA (ccA. 515 km) 
Mic dejun și frumuseți medievale. Vizităm 
castelul Hrad. În inima lui se află Catedrala 
Sfântului Vitus și se mai pot vizita, contra 
cost, Biserica Sveti Jiri, cea mai veche 
biserică din Hrad, care servește astăzi 
drept Galeria Națională de Artă și Ulița 
Aurarilor, cu numeroase case din secolul 
XVI. Coborând pe lângă Biserica Sfântului 
Nicolae din cartierul Mala Strana, ajungem 
la Podul Carol, pe care îl și traversăm, 
spre Piața Stare Mesto, “străjuită” de cele 
2 turnuri de 80 m înălțime ale Bisericii 
Tyn, unde admirăm Primăria și turnul 
cu Ceasul astronomic din 1410, cel mai 
vechi din lume. La prânz, ne îndreptăm 
spre Bratislava, pentru a admira „statuile 
vesele”, Filarmonica, Teatrul National 
Slovac, vechea Primărie, Palatul Primatului, 
Biserica Franciscană, Poarta Sfântului 
Mihail și Catedrala Sfântului. Pornim apoi 
spre cazare în zona Budapesta. 

ZIuA 16. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km) 
după micul dejun, pornim spre acasă. 
Sosim în București după ora 23:30, în 
funcție de trafic și de durata formalităților 
din frontieră.

proGramele de Scandinavia S-au eFectuat de 5 ori în anii precedenti.
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

21.06, 19.07, 09.08 744 € 788 € 832 € 875 € 375 € 845 € 855 €

Copenhaga, danemarca
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05 lucruri
PE CARE PROBABIL CĂ NU LE ȘTIAI 
   DESPRE ȚĂRILE BALTICE ȘI ȚĂRILE NORDICE

Ești gurmand? Hai în Peninsula scandinavă să mâncăm ca 
vikingii, locul cu bucate tradiționale istorice, pe care nu le 
vei găsi în nicio altă parte a lumii. Pe lângă clasicul hering și 
chiftele din carne tocată, în Scandinavia te poți delecta cu 
salam de ren, de elan și de balenă. da, ai văzut bine. Mâncarea 
scandinavă este unică, naturală și atât de simplă, încât simți că 
revii la era preistorică. Mai bio de atât nici că se poate.

Ca niște bărbați solizi și gata frezați, casele norvegienilor au 
propriul stil când vine vorba de design. Ridicol sau nu, de 
sute de ani, aceștia își construiesc acoperișurile din coajă de 
mesteacăn și le „ornează” cu gazon, oferindu-le aspectul 
unic al „firelor de păr”. Mai ciufulit sau atent pieptănat, 
fiecare acoperiș afișează personalitatea proprietarului. Asta 
pentru că, în timp ce unii localnici plantează doar iarbă, 
alții își creează adevărate grădini, cu diferite soiuri de flori 
și arbori mici. Rolul, însă, este același pentru toată lumea. 
Fiind foarte grele, acoperișurile ajută la stabilizarea casei, 
oferă o bună izolare și sunt de lungă durată. 

Spirtos, tare și cu aromă de chimen. dat pe 
gât rapid, ca un shot, cel mai bine păstrat 
secret al Norvegiei cucerește întreaga 
Peninsulă Scandinavă. Aquavit este un 
lichior norvegian cu o rețetă secretă de 
condimente și o aromă distinctă. Spiritul 
nordic, maturat în butoaie de sherry 
Oloroso, a reprezentat o parte intrinsecă 
a culturii nordice timp de secole. Aquavit 
distilat dintr-un cartof fermentat sau boabe 
de cereale, redistilat cu arome precum 
semințe de chimen și chimen; lamaie sau 
coaja de portocale, cardamom, anason și 
fenicul, apoi  filtrat cu cărbune și, de obicei, 
îmbuteliat fără termen limită. Trebuie să-l 
încerci.

Când ajungi în Țările Baltice, în special 
în Lituania, observi că o mare parte din 
suveniruri sunt din chihlimbar, o „rășină fosilă” 
produsă de pin acum milioane de ani. Artizanii, 
bijutierii, regii și prințesele s-au îndrăgostit de 
această piatră magică, creând opere de artă 
incredibile, precum „Salonul de chihlimbar” 
din Rusia, numit și „A opta minune a lumii”. 
Ce îl face special? Compoziția! Spre deosebire 
de alte pietre semiprețioase, chihlimbarul 
natural este viu și poate conține insecte, pene 
sau flori. Există pietre de chihlimbar în vârstă 
de 30-90 de milioane de ani, care ilustrează  
și astăzi momente înghețate de timp. Și cum 
nu poți pleca fără un suvenir, tarabele îți oferă 
o gamă variată de obiecte tradiționale, bijuterii 
de chihlimbar și picturi relativ ieftine. Fii 
pregătit să negociezi pentru că prețul poate fi 
redus cu 10% -30%, chiar și atunci când este 
scris oficial. Ai grijă, însă, că străinilor li se 
oferă inițial un preț mult mai mare. Verifică, 
deci cât mai mulți vânzători înainte de a le 
cumpăra!

Unele dintre cele mai uluitoare biserici din 
lume sunt, de asemenea, unele dintre cele 
mai simple! Bisericile “stave” sunt lăcașuri de 
cult istorice, cu sculpturi unice, care îmbină 
ca-n basme simbolurile creștine și elementele 
decorative realizate de vikingi. Ele sunt 
construite din lemn, cu baza realizată din stâlpi 
(„staver” în limba norvegiană), de unde și 
numele, fiind ornate cu sculpturi ce ilustrează 
capete de dragoni, la fel ca prorele corăbiilor 
vikingilor. destul de asemănătoare cu bisericile 
noastre din Maramureș, Bisericile “stave” 
sunt considerate printre cele mai importante 
exemple de arhitectură medievală din lemn din 
Europa. În Evul Mediu, în Norvegia au existat 
peste 1000 de biserici. Astăzi, însă, au rămas 
doar 28, printre care și biserica Urnes, inclusă 
pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Să MâNCăM 

BIJUTERIILE VII dE 11.000 dE ANI

CA VIkINGII

CHIHLIMBARUL

UN SECRET BINE PăSTRAT

AQUAVIT

BIJUTERII dIN PATRIMONIUL MONdIAL UNESCO 

BISERICILE STAVE

NU AU TOATE ȚIGLELE PE CASă

CASELE „CU PĂR”

01
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04
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Briză 
de mediterană
Italia
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arta, arhitectura, istoria, mâncarea - 
o călătorie în italia este câștigătoare 
la toate categoriile. poți spune că 

nu-i așa? Gândește-te un pic la italia și ai 
să vezi că imaginația îți zburdă la pizza, 
paste și, poate, la o bucată delicioasă de 
Gelato. apoi îți vei aminti de coloseum 
din roma, la turnul aplecat din pisa și la 
canalele romantice ale veneției. oricum o 
descrii, italia este un răsfăț pentru fiecare 
călător. o atracție irezistibilă datorită 
gastronomiei și a culturii. experimentează 
tot ce-ți poate oferi ea și regiunile 
înconjurătoare, în circuite cu briză de 
mediterană. cu itinerariile noastre 
special concepute pentru tine, pentru a 
ta curiozitate nemărginită și confort, vei 
păși în cele mai faimoase orașe din italia. 
iar dacă la acestea adăugăm și excursiile 
opționale, fii convins să vei acoperi totul:  
de la muzee de talie mondială până la 
ruinele antice romane. Să nu uităm, însă, 
de pauzele de mâncare și vin.

144   Venetia si Italia de Nord

146   Italia si Insula Capri

148    Italia, Marile Lacuri, Coasta de Azur si 

Insula Capri

152   Italia, circuit cu sejur la Rimini

154   Italia de Nord, Coasta de Azur si Elvetia

158   Circuit Spania si sejur pe Costa Brava

Sorrento

Aosta

Bolzano

Ancona

Trento

Venezia

Napoli

Capri

Assisi

Roma

ITALIA

Milano
Bergamo

Bologna

Verona
Padova

Florenta

Siena

Montecatini

Pisa

Torino

San Remo
Genova

Cinque Terre

Potenza

Bari

L'Aquila

Campobasso

Cagliari

Catanzaro

Palermo

San Marino
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Veneția și Italia de nord 

Novi Sad

Belgrad

SERBIA

Pristina

Zagreb

CROATIALjuljana

SLOVENIA Tulcea

Constanja

Galaţi

Suceava

Botoşani

Iasi

Vaslui 
Bacău

Braşov

Oradea

Zalău
Bistriţa

Târgu Mureş

Satu Mare

Giurgiu

Ploieşti

Craiova

Reşiţa

Alba Iulia

Piatra-Neamţ

Focşani

Tirgoviste

Alexandria

Călăraşi 

Slobozia

Brăila

Buzău

Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Stiniu Gheorghe

Miercurea-Ciuc

Baia Mare

Rimnicu
Vilcea

Piteşti

Deva
Arad

Bucuresti 

ROMANIA

Torino

San Remo

Aosta

Bolzano

Bergamo

L'Aquila

Assisi

Florenta

Siena

Montecatini

Pisa

BolognaGenova
Cinque Terre

Ancona

Trento

Cagliari

Venetia

Milano

Verona

Padova

Napoli

Capri Sorrento Potenza

Bari

Catanzaro

Palermo

Campobasso

Roma

ITALIA

San Marino

Székesfehérvár

Pécs

Szeged

Debrecen 

Kecskemét

Miskolc

Szolnok

Zalaegerszeg

Salgótarján

Szeksard

Kaposvár

Gyár

Nyíregyháza

Békéscsaba

Eger

Szombathely

Tatabánya

Veszprém

Budapesta

UNGARIA

de la 

225 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaţionionale
• 5 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii opționale, intrarile 
la obiective turistice (inclusiv 
pentru excursii opționale)
• Ghizii locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Turul pietonal al Veronei
• Vizita la Peștera Postojna
• Vizita la fortăreața 
kalemegdan
• Navigare cu vaporașul privat 
pe canalul Giudeca.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

MURANO
Ajuns aici, vizitează Muzeul de sticlă 
Murano este o insulă faimoasă pentru 
arta prelucrării sticlei, aici obținându-
se de sute de ani cel mai renumit 
cristal din lume. Reputația insulei ca 
centru de fabricare a sticlei s-a născut 
în 1291, când Republica Venețiană, 
temându-se de incendiu și distrugerea 
clădirilor din lemn ale orașului, a 
ordonat fabricanților de sticlă să își 
mute turnătoriile aici. 

PEȘTERA POSTOJNA
Îmbracă o ținută comodă și călduroasă
Peștera de la Postojna este unul din 
cele mai mari complexe carstice 
europene, cu peste 20 de kilometri 
de galerii dispuse pe trei nivele. Ea 
a fost electrificată încă din 1884 și 
folosită în al doilea Război Mondial 
ca depozit de carburant, sabotat 
de partizani. Peștera de la Postojna 
conține o sală cu o acustică excelentă, 
unde se țin concerte cu peste 10.000 
de spectatori.

MILANO
Este eleganță și rafinament
Milano este orașul viitor al Italiei, o 
metropolă cu ritmuri rapide, în care 
creativitatea este o afacere, aspectul 
modern este obligatoriu, iar ieșirile în 
baruri după serviciu sunt o formă de 
artă. Alături de atmosfera modernă, 
mereu surprinzătoare, Milano este 
renumit pentru bogăția de atracții 
istorice și moderne, printre care 
duomo, una dintre cele mai mari 
catedrale gotice din lume. 

zAGREB
Cel mai mare oraș croat
da, Zagreb are o istorie stufoasă și nu o 
ascunde. de fapt, are mai multe muzee 
pe cap de locuitor decât oriunde în 
lume, fiind poreclit “orașul muzeelor”. 
Iar în timp ce Berlin are ca simbol un 
urs, Zagreb are dragoni. Orașul este 
plin de statui medievale cu șerpi și 
dragoni. Se zvoneste că o regină-șarpe 
blestemată este îngropată adânc în 
tunelurile cetății medievale din Zagreb, 
Medvedgrad. Ar putea fi aceasta 
adevărata Medusa?

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Padova - Venetia - Verona - Milano - Postojna - Budapesta 

06 zile

Peștera Postojna, Slovenia

Piata San Marco, Venetia, Italia

Murano, Italia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - 
TImIȘoARA - belGRAD  
(ccA. 695 km)
La 06:00 dimineața plecăm din 
București, din parcarea de la Academia 
Militară - Carol I, acces dinspre Metrou 
Eroilor, spre Sibiu - Timișoara. Ajungem 
în Belgrad seara, când vizităm fortăreața 
Kalemegdan, pitoresc amplasată pe malul 
dunării. Ne relaxăm printre magazinele și 
terasele de pe strada Knez Mihailov, apoi 
parcurgem un tur panoramic cu autocarul 
spre Catedrala ortodoxă și Parlament. 
Finalul traseului nostru de astăzi va fi 
la hotelul de la Belgrad, unde ne vom 
petrece noaptea de cazare.

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km) 
după micul dejun, străbatem Serbia 
pentru a ajunge în Zagreb, capitala 
Croației. Ne așteaptă un tur panoramic cu 
autocarul, în care admirăm Piața Tomislav, 
cu statuia primului rege croat, Muzeul 
Mimara, cu cele mai remarcabile colecții 
de artă din întreaga țară, Universitatea și 
Teatrul Național, elegant prin stilul său 
neo-baroc de sfârșit de secol XIX. Odată 
introduși în istoria Capitalei, pornim într-
un tur pietonal care pornește din vechiul 
cartier Kaptol, mai exact, de la Catedrala 
construită în secolul al XIII-lea, spre Piața 
Ban Jelacic, apoi, contra cost, urcăm în 
Orașul de Sus (Gradec) cu funicularul din 
secolul al XIX-lea. Admirăm bisericuța 
omonimă și sediul Parlamentului Croat din 
Piața Sfântului Marcu și ne bucurăm de 
timp liber în Zagreb, lăsându-ne fascinați 
de atmosfera de pe străduțele înguste cu 
terase, cafenele și magazine de artizanat 
ale orașului. Astfel pornim spre cazarea 
din zona Padova.

ZIuA 3. PADoVA - VeneȚIA  
(ccA. 85 km)
Bucură-te de micul dejun și hai spre 
Padova, pentru a vizita Basilica Sfântului 
Anton, renumit centru de pelerinaj, 
care păstrează moaștele acestuia, apoi 
pornim cu autocarul spre Veneția 
Trochetto. Aici, ne îmbarcăm contra 
cost (se încasează la înscriere: 11+14 €) 
pe un vaporaș privat, cu care navigăm 
pe canalul Giudeca, pentru a ajunge în 
Piața San Marco, apreciat de Napoleon 
drept cel mai elegant salon al Europei. 
Pregătește-te de capodoperele lui 
Tintoretto, Veronese, Titian, Tiepolo, 
Pisanello, Carapaccio și Bellini din Palatul 
dogilor, de mozaicurile aurite din Basilica 
San Marco și de imaginea turnului 
clopotniță Campanilla, înalt de 100 de 

metri. Păstrând atmosfera venețiană, 
ne bucurăm de timp liber pentru o 
plimbare spre Podul Rialto și shopping de 
suveniruri pentru cei dragi. 

 l Opțional, poți merge cu ghid spre 
Panteonul Veneției, splendida Basilica 
San Giovanni e Paolo, apoi contra cost 
la Fondamente Nove, de unde te poți 
îmbarca spre insula Murano, (biletele 
pentru vaporaș nu sunt incluse în preț). 
Întoarcere pentru cazare, la același hotel 
din zona Padova. 

ZIuA 4. PADoVA - VeRonA - mIlAno  
(ccA. 90 + 315 km)
Astăzi, după micul dejun, te așteaptă 
un frumos tur pietonal al Veronei. 
descoperim împreună Arenele Romane, 
unde au loc spectacolele și concertele 
de operă, Casa și balconul Julietei, 
Piața del’Erbe, Palatul și Mormintele 
Scaglierilor. dacă ai mai fost în Verona, 
îți recomandăm vizite individuale la 
Muzeul Castelvecchio și Ponte dei 
Scaglieri, precum și la Basilica San Zeno 
Magiore. Cuprinși de romantism, ne 
bucurăm de timp liber în Verona sau... 

 l Opțional (20 €), excursie la Milano, 
capitala Lombardiei și totodată „capitala 
modei”, unde ne delectăm cu frumusețea 
arhitecturală a Castelului Sforzesco 
din secolul al XIV-lea, a Domului, cea 
mai mare catedrală gotica din lume, 
cu fațada sa impunătoare de marmura 
albă, a Galeriilor Vitorio Emanuel și cu 
frumusețea clădirii Operei Scala, unul 
din cele mai prestigioase teatre lirice ale 
lumii. 
Cu tolba plină de experiențe frumoase, 
revenim la același hotel din zona Padova.

ZIuA 5. PADoVA - PeȘTeRA PosToJnA 
- buDAPesTA (ccA. 690 km)
Îmbracă o ținută lejeră și puțin mai 
groasă. după micul dejun pornim spre 
Peștera de la Postojna, cu peste 20 de 
kilometri de galerii dispuse pe trei nivele, 
uimitoare prin bogăția speleotemelor și 
a faunei (creveți, miriapode și greieri de 
peșteră, și, marea atracție, olmii, o reptilă 
acvatică endemică cu piele asemănătoare 
cu cea umană). Accesul în peșteră face 
cu un trenuleț electric, care te plimbă 
mai bine de trei kilometri și jumătate. 
Continuăm drumul spre Budapesta, pe 
autostrada aflată de-a lungul malul lacului 
Balaton, cel mai mare lac din Europa 
centrală. La final de excursie ne putem 
bucura...

 l Opțional (15 € fără masă sau 33 € cu 
masă), croazieră pe Dunăre la Budapesta, 
pe parcursul căreia admirăm în liniște 
principalele obiective ale capitalei 
Ungariei: Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, 
Palatul Regal și Stânca Ghelert.
Sfârșitul zilei ne va aduce o binemeritată 
odihnă, cazându-ne în hotelul din zona 
Budapesta.

ZIuA 6. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Ne bucurăm de un ultim mic dejun 
și pornim spre România. Sosim la 
Academia Militară din București după ora 
23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

5

cazări
5 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*) 
5 mic dejun inclus și, 

opțional, o cină pe 
croazieră 

6
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Timp pentru ales 

suveniruri în Ponte Rialto, 
Veneția

bonus time
Croazieră pe dunăre la 

Budapesta și navigare pe 
canalul Giudeca

Serbia, Croația, Italia, 
Ungaria, Slovenia

țări vizitate croaziere

2
5

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 7 ori în anii precedenti. toate 
autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

24.05, 19.07, 20.09 225 € 239 € 252 € 265 € 89 € 245 € 255 €

28.04, 21.06, 09.08, 30.08 234 € 248 € 261 € 275 € 95 € 255 € 265 €

domul din Milano, Italia
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Italia și Insula capri 

Novi Sad

Belgrad

SERBIA

Zagreb

CROATIA

SLOVENIA
Liubliana

Galaţi

Suceava

Botoşani

Iasi

Vaslui 
Bacău

Oradea

Zalău
Bistriţa

Târgu Mureş

Satu Mare

Braşov

Giurgiu

Ploieşti

Craiova

Reşiţa

Alba Iulia

Piatra-Neamţ

Focşani

Tirgoviste

Alexandria

Călăraşi 

Slobozia

Brăila

Buzău

Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Stiniu Gheorghe

Miercurea-Ciuc

Baia Mare

Rm.Vilcea

Tulcea

ConstanjaPiteşti

Deva
Arad

Bucuresti 

ROMANIA

Sorrento
Potenza

Bari

L'Aquila

Campobasso

Genova
Cinque Terre

Torino

San Remo

Milano
BergamoAosta

Bolzano

Ancona

Trento

Cagliari

Venezia

Bologna

Verona
Padova

Florenta

Siena

Montecatini

Pisa

Napoli

Capri

Catanzaro

Palermo

Assisi

Roma

ITALIA

San Marino

Székesfehérvár

Pécs

Szeged

Kecskemét

Szolnok

Debrecen 

Miskolc

Zalaegerszeg

Salgótarján

Szeksard

Kaposvár

Gyár

Nyíregyháza

Békéscsaba

Eger

Szombathely

Tatabánya

Veszprém

Budapesta

UNGARIA

Zadar

Split

de la 

399 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție ziua a 5-a, 
contra cost, cu transport public
• 9 cazări cu mic dejun în hoteluri 
de 3* (ca excepție de 2*).
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile opționale
• Intrari la obiective (inclusiv 
pentru opționale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizită opțională la Tivoli
• Tur pietonal al orașului 
Verona
• 4 cazări la hotel de 4* în 
Roma

puncte Forte

• GRATUIT, opționalele 
la Padova și Tivoli pentru 
achitarea din țară a opționalei 
Napoli și a cinei festive din 
Skardalija

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

FLORENTA
Admiră fiecare statuie  
din Piazza della Signoria
Florența te cucerește cu Bazilica 
Sânta Croce, „panteon național”, 
unde sunt înmormântate 270 dintre 
cele mai ilustre personalități ale Italiei: 
Michelangelo, Machiaveli, Rossini, 
Galileo Galilei. In oras mai poți 
admira domul Santa Maria del Fiore, 
Baptisteriul și Campanilla, alături de 
„colecția” de statui din Piazza della 
Signoria și clădirile Palazzo Vecchio, 
Ponte Vecchio și Palazzo Pitti.

ROMA
Bucură-te de frumoasa colecție de 
artă din Muzeul Vatican
Roma are multe atracții turistice, pe 
care nu ai cum să le parcurgi într-o zi. 
Îți sugeram o jumătate de zi pentru 
Muzeele Vaticanului, care găzduiesc 
una din cele mai importante colectii 
de artă ale omenirii, inclusiv Capela 
Sixtină și Stanze di Raffaello. de 
asemenea, poți merge la Palazzo dei 
Conservatori, pentru cele mai bogate 
colecții din Roma.

CAPRI
Insula idilelor
Capri este frumoasă, impresionant 
de frumoasă. O insulă plină de 
romantism, un magnet pentru 
celebrități, Capri merită vizitată, 
indiferent de buget. Este insula 
cu stânci abrupte care se ridică 
maiestuos dintr-o mare imposibil 
de albastră, vile elegante și copaci 
toaletați parcă fără greșeală. 
Viziteaz-o chiar și pentru câteva clipe.

SAN MARINO
San Marino are bustul lui Abraham 
Lincoln în clădirea parlamentului
San Marino este cea mai veche 
republică din lume, situată în vârful 
Muntelui Titano. dacă ai fost, îi 
cunoști atracțiile, așa că explorează 
ceva nou și mergi spre stația 
superioară a telecabinei, de unde ai 
o priveliște uimitoare asupra întregii 
zone, pe zeci de kilometri. de aici 
se poate urca spre Basilica di San 
Marino, care te așteaptă cu moaștele 
Sf. Marinus, întemeietorul Republicii.

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Venetia - Verona - Pisa - Florenta - Napoli - Insula Capri sau Pompei - 
Roma - Vatican - Tivoli - Assisi - San Marino - Padova - Ljubljana

10 zile

Faraglioni, Insula Capri, Italia

Turnul inclinat, Pisa, Italia 



‹‹146››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹147››

ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA - 
belGRAD (ccA. 695 km)
Plecare la 06:00 din parcarea Academiei 
Militare - Carol I (metrou Eroilor). Ajungem 
în Belgrad seara și vizităm fortăreața 
Kalemegdan. Ne plimbăm printre magazinele 
și terasele de pe strada Knez Mihailov, 
apoi, în drum spre hotel, parcurgem un 
tur panoramic cu autocarul, în care privim 
Catedrala ortodoxă și Parlamentul. 

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km) 
după micul dejun străbatem Serbia pentru 
a ajunge în Zagreb, unde admirăm din 
autocar Piața Tomislav, cu statuia primului 
rege croat, Muzeul Mimara, Universitatea 
și Teatrul Național. Continuăm vizitarea 
atracțiilor din Zagreb cu un tur pietonal 
din vechiul cartier Kaptol, de la Catedrală 
construită în secolul al XIII-lea, spre Piața 
Ban Jelacic, apoi ne îndreptăm spre Italia, 
pentru cazarea din zona Padova.

ZIuA 3. VeneȚIA - VeRonA - 
monTecATInI (ccA. 395 km)
Mic dejun și timp liber la hotel sau…

 l Opțional (8 €), excursie la Padova, 
unde vizitam Basilica Sfântului Anton, 
renumitul centru de pelerinaj. 
Ziua continuă cu deplasarea cu autocarul 
în Tronchetto, unde ne îmbarcăm contra 
cost (se încasează la înscriere: 11+14 €) 
pe un vaporaș privat, cu care navigăm 
pe canalul Giudeca, pentru a ajunge în 
Piața San Marco. Pregătește-te să vezi 
capodoperele lui Tintoretto, Veronese, 
Titian, Tiepolo, Pisanello, Carapaccio și 
Bellini din Palatul dogilor, mozaicurile 
aurite din Basilica San Marco și imaginea 
turnului Campanilla. Cuprins de atmosfera 
venețiană, te bucuri de timp liber pentru 
o plimbare spre Podul Rialto. Plecăm spre 
Verona, unde ne așteaptă un tur pietonal 
de oraș în care vedem Arenele Romane, 
Casa și balconul Julietei, Piața del’Erbe, 
Palatul și Mormintele Scaglierilor. Păstrând 
atmosfera boemă, ne îndreptăm spre 
cazare, în zona Montecatini Terme.

ZIuA 4. PIsA - FloRenȚA - RomA  
(ccA. 95 + 315 km) 
Începem ziua cu un mic dejun și timp liber 
de relaxare la hotel sau…

 l Opțional (15 €), excursie la Pisa. Se 
anunță o dimineață plină de „minuni” 
arhitecturale precum Domul, Turnul 
înclinat-emblema orașului și Baptiseteriul 
- deosebit prin sculpturile și acustica sa. 
Este locul în care te încarci cu entuziasm 
și bună dispoziție. Nu degeaba zona poartă 
denumirea de Piazza dei Miracoli. 

La prânz ne așteaptă Florența, „orașul 
artelor”, unde ne lăsăm impresionați 
de Bazilica Santa Croce, de domul 
Santa Maria del Fiore, Baptisteriul și de 
Campanilla. Vom vizita și Piazza della 
Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio și 
Palazzo Pitti. Spre seară ajungem în Roma, 
unde suntem așteptați la cazare.

ZIuA 5. RomA, ceTATeA eTeRnă
O zi dedicată Romei. după micul dejun, 
parcurgem pietonal centrul istoric 
pentru a admira Santa Maria Maggiore, 
Basilica San Pietro în Vincoli, Coloseum, 
Forumurile Romane, Columna lui Traian, 
Piața Veneția, Capitoliul și Panteonul - 
păstrat intact de aproape 2000 de ani. 
Ne odihnim un pic picioarele, luând o mică 
pauză pentru servirea individuală a mesei de 
prânz, apoi continuăm explorarea orașului 
cu Piața Navona, faimoasă pentru cele trei 
fântâni, Fontana di Trevi și Piața Spaniei, 
populară pentru Treptele Spaniole, spre 
Trinita dei Monti. La finele excursiei, ne 
vom caza în același hotel din Roma.

ZIuA 6. RomA - VATIcAn - TIVolI 
Mic dejun la hotel. Astăzi te bucuri de timp 
liber pentru vizite individuale în Roma, 
îți recomandăm Muzeele Vaticanului sau 
Castelul Sant’Angelo, ori... 

 l Opțional (10 €), excursie la Vila d’Este 
din Tivoli, unde descoperim cele mai 
frumoase grădini renascentiste din lume și 
unde apa devine element de artă, creând 
un decor splendid cu cascade și fântâni. 
după frumoasa zi de explorare, ne 
întoarcem la același hotel din Roma.

ZIuA 7. nAPolI - InsulA cAPRI - 
PomPeI - RomA (ccA. 445 km)
Astăzi, după micul dejun, ne bucurăm de o 
zi liberă pentru vizite individuale sau pentru 
shopping în Roma, sau...

 l Opțional (25 €), excursie spre Napoli, 
orașul care ne așteaptă cu atracțiile din 
centrul istoric: Castelul Nuovo, Teatrul 
San Carlo, Piața Plebiscitului, delimitată 
de Biserica Sfântului Francisc de Paola 
și Palatul Regal. Ne îmbarcăm apoi 
pentru Insula Capri (58 €/pers vaporetto 
dus-întors și funicular din port în Piața 
Umberto I și ghid local), de unde pornim 
într-o plimbare spre Certosa di San 
Giacomo și spre Giardini di Augusto. Dacă 
ai mai fost pe Insula Capri, îți recomandăm 

o vizită individuală la Villa San Michele din 
Anacapri sau o plimbare cu telescaunul 
spre Monte Solaro, de unde poți privi 
stâncile Faraglioni. 
dacă nu optezi pentru croaziera la Insula 
Capri, poți merge individual la Pompei 
(fără a fi însoțit de ghid), admirând astfel 
o parte a orașului antic, a cărui istorie a 
fost curmată brusc de erupțiile Vezuviului. 
Seara, revenim la același hotel din Roma.

ZIuA 8. AssIsI - sAn mARIno - PADoVA 
(ccA. 565 km)
Astăzi părăsim Roma. după micul dejun, 
ne îndreptăm spre Assisi, unde vizităm 
Basilica Sântului Francisc cu moaștele 
acestuia și frescele realizate de Giotto și 
alți mari pictori italieni. Pornim apoi spre 
San Marino, cea mai veche republică din 
lume, aflată în vârful Muntelui Titano, unde 
turul pietonal pe străduțele înguste ne va 
familiariza cu aerul medieval al fortăreței. 
Intrăm prin Poarta San Francesco spre 
Piazza della Liberta cu Palazzo Publico și 
ne bucurăm de timp liber. La finalul zilei, 
revenim la autocar, pentru ne îndrepta spre 
cazarea din zona Padova.

ZIuA 9. PADoVA - lJublJAnA - belGRAD 
(ccA. 780 km)
după micul dejun, parcurgem turul capitalei 
Sloveniei, admirând Piața Congresului, 
Biserica Franciscană, Podul Triplu, Primăria, 
Catedrala și Podul dragonului. Ne 
continuăm traseul spre Belgrad, unde seara 
te invităm să descoperi pitorescul cartier 
Skardalija, supranumit Montmartre-ul 
belgradean. O atracție boemă, dezvoltată 
treptat începând din secolul XIX datorită 
numeroșilor artiști care au poposit aici. 
Pășim pe străduțele înguste, cu mici galerii 
cochete, expoziții în aer liber și muzicieni 
ambulanți, ce găzduiesc unele dintre cele 
mai cunoscute restaurante locale.

 l Opțional (25 €), degustare din deliciile 
bucătăriei sârbești în cartierul Skardalija. 
Încheiem ziua cu cazare în Belgrad.

ZIuA 10. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
după micul dejun, plecăm spre casă. Sosim 
la Academia Militară din București după 
ora 23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

9

cazări
9 cazări în hoteluri de 3* 

sau 4*(ca excepție, de 2*) 
9 mic dejun inclus, cină 

opțională pe croazieră pe 
dunăre, la Budapesta 

10
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
O zi întreagă dedicată 

muzeelor Romei

bonus time
Croaziere opționale în 

Insulă Capri, la Budapesta 
și pe canalul Gindeca 

Serbia, Croația, Italia, 
Slovenia, San Marino, 

Vatican

țări vizitate croaziere

3
6

proGram eFectuat de 8 ori în anii precedenti. toate autocarele utilizate 
au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent, euro 5 și euro 6

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

19.06, 24.07, 25.09 399 € 422 € 446 € 469 € 195 € 449 € 459 €

01.05, 29.05, 21.08 412 € 437 € 461 € 485 € 195 € 465 € 475 €
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Italia, marile lacuri și coasta de Azur 

de la 

497 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include
• Transport cu autocar cu 
climatizare, excepție ziua a 9-a, 
contra cost cu transport public
• 11 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție de 
2*).
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii opționale
• Intrarile la obiective (inclusiv 
pentru excursii opționale) și 
ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizite opționale la Monaco 
și Nice
• Vizite opționale la Sirmione și 
Insula Boromee
• Vizite opționale la San 
Gimignano și Siena
• Vizită la Pompei și, opțional, 
pe Insula Capri

puncte Forte

• GRATUIT, opționalele la 
Padova, Sirmione și Pisa la 
achitarea din țară a opționalelor 
pe Coasta de Azur, Sinea, Tivoli 
si  Skardalija

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

LAGO DI GARDA 
Sirmione -perla Lacului Garda
Lago di Garda este un lac glaciar, cel 
mai mare lac din Italia, cu 370 km2 
suprafata si o adancime maxima de 350 
m. Sirmione -perla Lacului Garda are 
o istorie indelungata, mergand pana in 
vremea romanilor. Cel mai impresionant 
este insa castelul medieval Rocca 
Scaligera, construit in secolul al XIII-lea, 
ale carui ziduri fortificate, cu creneluri 
si turnuri de aparare, contrasteaza cu 
stradutele inguste, intestate cu terase, 
buticuri si cafenele cochete.

POMPEI
În Patrimoniul UNESCO din 1997
Pompei este una dintre cele mai 
importante dovezi ale civilizației 
romane. Odată un oraș înfloritor și 
sofisticat, el a fost îngropat în anii 79 
sub metri de cenușă, după erupția 
catastrofală a Muntelui Vesuvius. 
Remarcabilul sit arheologic prezintă 
astăzi ruinele străzilor și a caselor pe 
care vizitatorii le pot explora liber. Ca 
o carte deschisă, el oferă informații 
uimitoare despre artă, obiceiuri, 
meserii și viața de zi cu zi a trecutului. 

SIENA
Catedrala gigantica neterminata
Amplasata pitoresc pe dealurile 
Toscanei, la mai putin de 100 km sud 
de puternica sa rivala, Florenta, Siena 
a atins apogeul dezvoltarii sale intre 
secolele XII – XIV. Catedrala Santa 
Maria Assunta, opera maestrului Nicola 
Pisano si a fiului sau Giovanni, contine 
capodopere ale lui donatello, Bernini, 
Lorenzo Ghiberti si altii, reprezentative 
fiind alternantele de marmura alba si 
neagra, care impodobesc atat interiorul 
bisericii, cat si campanila.

INSULELE BOROMEE
O atracție turistică majoră
Înconjurate de apele lacului Maggiore, 
insulele Borromee l-au cucerit pe 
Hemingway. Acest minunat arhipelag 
italian înconjurat de munți, este 
alcătuit din Isola Bella, cu Palazzo 
Borromeo din secolul al XVII-
lea, pitoreasca Isola dei Pescatori 
(Insula pescarilor) și de Isola Madre, 
cunoscută pentru grădina sa botanică, 
bogată în plante rare, insula mică 
din San Giovanni, care se află în fața 
Pallanzei. 

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Venetia - Verona - Lago di Garda - Sirmione - Lago Maggiore - Insulele 
Boromee - Milano - Monaco - Nice - Cannes - Pisa - Florenta - San Gimignano - Siena - Napoli - Insula 
Capri - Pompei - Roma - Vatican - Tivoli - Assisi - San Marino - Padova - Ljubljana

13 zile

Pristina

Novi Sad

Belgrad

SERBIA

Zagreb

CROATIA

SLOVENIA
Liubliana

Oradea

Zalău
Bistriţa

Suceava
Iasi

Satu Mare

Giurgiu

Ploieşti

Galaţi

Craiova

Reşiţa

Vaslui 
BacăuTârgu Mureş

Braşov
Alba Iulia

Piatra-Neamţ

Focşani

Tirgoviste

Alexandria

Călăraşi 

Slobozia

Brăila

Buzău

Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Stiniu Gheorghe

Miercurea-Ciuc

Baia Mare

Rimnicu Vilcea

Piteşti

Deva
Arad

Botoşani

Bucuresti 

ROMANIA

Bolzano

BergamoAosta

Torino

San Remo

Bologna
Cinque Terre

Sorrento
Potenza

Bari

Campobasso

L'Aquila

Ancona

Trento

Venetia

Milano

Verona

Insulele 
Boromee

Padova

Genova

Florenta

Siena

Montecatini
Pisa

Napoli

Insula Capri

Assisi

Trieste

Roma

ITALIA

San Marino

Szeged

Pécs

Kecskemét

Miskolc

Székesfehérvár Szolnok

Debrecen 

Zalaegerszeg

Salgótarján

Szeksard

Kaposvár

Gyár

Nyíregyháza

Békéscsaba

Eger

Szombathely

Tatabánya

Veszprém

Budapesta

UNGARIA

Ajaccio

Strasbourg

Lyon

Marseille

BesançonDijon

Nisa

Cannes

MONACO

Pizza, Napoli, Italia 
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIsoARA 
- belGRAD (ccA. 695 km)
La ora 06:00, pornim din parcarea de la 
Academia Militară - Carol I (acces dinspre 
metrou Eroilor), din București, spre 
Sibiu -Timișoara -Belgrad. Seara, vizităm 
fortăreața Kalemegdan din capitala Serbiei, 
pitoresc amplasată pe malul dunării. 
Ne oferim o “porție” de relaxare printre 
magazinele și terasele de pe strada Knez 
Mihailov, apoi parcurgem un tur panoramic 
cu autocarul spre Catedrala ortodoxă și 
Parlament și ne îndreptăm spre hotelul 
unde ne vom caza.

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km) 
după micul dejun, străbatem Serbia pentru 
a ajunge în Zagreb, capitala Croației, 
unde admirăm din autocar Piața Tomislav, 
Muzeul Mimara, ce păstrează cele mai 
remarcabile colecții de artă din întreaga 
țară, Universitatea și Teatrul Național. 
Urmează un tur pietonal ce începe din 
vechiul cartier Kaptol, de la Catedrală spre 
Piața Ban Jelacic. Ne bucurăm de timp 
liber în Zagreb, apoi pornim spre cazarea 
din zona Padova. 

ZIuA 3. VeneȚIA - PADoVA - VeRonA 
- lAGo DI GARDA - cAsTelul 
sIRmIone (ccA. 315 km)
Mic dejun și timp liber la hotel sau…

 l Opțional (8 €), excursie la Padova, 
unde vizitam Basilica Sfântului Anton, un 
renumit centru de pelerinaj, care păstrează 
moaștele sfântului.
Apoi plecăm spre Tronchetto, unde ne 
îmbarcăm contra cost (se încasează la 
înscriere: 11+14 €) pe un vaporaș privat, cu 
care navigăm pe canalul Giudeca, pentru a 
ajunge în Piața San Marco. Pregătește-te 

să admiri Palatul dogilor, ce găzduiește 
capodoperele lui Tintoretto, Veronese, 
Titian, Tiepolo, Pisanello, Carapaccio 
și Bellini, să te afli în fața Basilicii San 
Marco, renumită prin mozaicurile sale 
aurite de inspirație bizantină și să te 
lași impresionat de imaginea turnului 
clopotniță Campanilla. Te bucuri de timp 
liber pentru o plimbare spre Podul Rialto 
și shopping de suveniruri, de la tarabele 
cu artizani aflate la baza podului. dacă 
ai mai vizitat Veneția, poți opta pentru o 
plimbare individuală, neînsoțit de ghid, spre 
Panteonul Veneției, splendida Basilica San 
Giovanni e Paolo, apoi spre Fondamente 
Nove, unde te poți îmbarca pe vaporaș 
contra cost (biletele pentru vaporașul de 
Murano dus-întors nu sunt incluse în preț) 
spre insula Murano, faimoasa pentru arta 
prelucrării sticlei. Plecăm spre Verona, 
pentru un tur pietonal: Arenele Romane, un 
amfiteatru roman excelent conservat, Casa 
și balconul Julietei, Piața del’Erbe, Palatul 
și Mormintele Scaglierilor. Turiștii care 
au mai vizitat Verona pot vizita individual 
Castelvecchio, Ponte dei Scaglieri și 
Basilica San Zeno Maggiore, construită în 
secolul IX, sau... 

 l Opțional (15 €), pornim spre Sirmione, 
situat pe malul lacului Garda. Aspectul 
medieval, este amplificat de fortăreața 
construită în secolele XII-XIII. Fiind 
înconjurată de ape, accesul se făcea 
odinioară numai pe poduri mobile... 
Seara, pornim spre cazarea din zona Milano.

ZIuA 4. lAGo mAGGIoRe - Insulele 
boRomee - mIlAno - GenoVA 
(ccA. 295 km)
Mic dejun și vizită în Milano, capitala 
Lombardiei ce se impune prin 
monumentele sale. Admirăm Castelul 
Sforzesco, domul - cea mai mare catedrală 
gotică din lume, cu fațada sa impunătoare 
de marmura albă, Galeriile Vitorio 

Emanuel, cea mai veche galerie comercială 
și Opera Scala. Pornim spre lacul glaciar 
Lago Maggiore și ne îmbarcăm contra 
cost către Insulele Borromee, „perlele 
plutitioare” ale lacului Maggiore, care 
ne vor încânta cu frumusețea naturală și 
cu Palatul Borromeo, fastuos construit în 
secolul XVII cu o superbă gradină exotică. 
Josephine, soția lui Napoleon Bonaparte 
și-a dorit să cumpere insula, fiind însă 
refuzată. Încheiem ziua cu un alt obiectiv 
UNESCO, centul istoric al orașului 
Genova, care găzduiește Porta Soprana, 
cea mai veche construcție din Genova, 
aparținând secolelor X-XII, Casa lui 
Christofor Columb, Palatul Ducal, Catedrala 
San Lorenzo, Portul Vechi și Acvariul, unul 
dintre cele mai mari din Europa. Ne cazăm 
în zona Genova-Savona. 

ZIuA 5. monAco - nIce - cAnnes - 
GenoVA (ccA. 390 km)
Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau... 

 l Opțional (35 €), excursie pe Coasta de 
Azur, cu o primă oprire în Monaco, micul 
stat cunoscut în lume drept paradis fiscal. 
Admirăm Muzeul Oceanografic, Catedrala 
Sfântului Nicolae și Palatul Princiar, apoi 
parcurgem traseul Circuitului de “Formula 
1” spre faimosul Cazino. Simțim apoi 
atmosfera orașului Nice printr-o plimbare 
pe Promenades des Anglais și admirăm cel 
mai stilat hotel de pe întreaga Coastă de 
Azur: Hotel Negresco, construit de romanul 
Henri Negrescu. Încheiem ziua în luxosul 
Cannes, considerat astăzi cel mai elegant și 
exclusivist oraș de pe Riviera Franceză. La 
Palais des Festivals et Congres în luna mai, 
are loc faimosul Festival Internațional de 
Film. Pornim spre cazare, la același hotel 
din zona Genova-Savona.

ZIuA 6. PIsA - FloRenTA - 
monTecATInI TeRme (345 km)
Mic dejun. Plecare spre Toscana. Turiștii 
care nu optează pentru excursia la Pisa 
se vor bucura de shopping la un centru 
comercial.  

 l Opțional (15 €), excursie la Pisa, unde 
admirăm adevărate „minuni” arhitecturale: 
Domul din secolul XI, Turnul înclinat, 
emblema orașului și Baptiseteriul, deosebit 
prin sculpturile și acustica sa. 
după amiaza este dedicată „orașului 
artelor” - Florența, unde ne lăsăm 
impresionați de Bazilica Santa Croce, 
„panteon național”, unde sunt 
înmormântați 270 personalități ale 
Italiei. Admirăm domul Santa Maria del 
Fiore, cel mai mare dom din cărămidă 
construit de Brunelleschi, Baptisteriul, cu 
renumitele porți de bronz ale lui Ghilberti 
și Campanilla. Vom vizita Piazza della 
Signoria, impresionanta prin colecția de 

 proGramziua

12

cazări
12 cazări în hoteluri de 3* 
sau 4* (ca excepție, de 2*) 

12 mic dejun inclus, 
opțional, o cină opțională 

în Skardalija, Belgrad

13
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Vizită la San Marino, 

un paradis fiscal pentru 
iubitorii de shopping

bonus time
Croazieră Insula Capri 
și vaporaș pe canalul 

Giudeca

Serbia, Croația,  
Italia, Franța, Slovenia, 
Monaco, San Marino

țări vizitate croaziere

2
7

Florenta, Italia
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statui și clădirile monumentale, printre 
care și Palazzo Vecchio. Admirăm apoi 
Ponte Vecchio, cel mai vechi pod peste 
râul Arno și Palazzo Pitti, fosta reședință a 
conducătorilor Florenței. Cazarea va fi în 
zona Montecatini Terme. 

ZIuA 7. sAn GImIGnAno - sIenA - 
nAPolI (ccA. 545 km)
Mic dejun. Începem șirul vizitelor cu San 
Gimignano, renumit pentru arhitectura sa 
unică, ce păstrează aproximativ o duzină 
de case turn și zidurile înconjurătoare din 
secolul al XIII-lea, Patrimoniul uNESCO, 
unde admirăm Piazza de la Cisterna și 
Piazza del duomo, cu Biserica Collegiate 
decorată cu fresce de o frumusețe 
deosebită. Profităm apoi de timp liber sau… 

 l Opțional (15 €), excursie spre Siena 
- rivala de odinioară a orașelor Florența și 
Pisa, unde pietonal vom descoperi Piazza 
del Campo, strajuită de Palazzo Publico 
și este dominată de Torre de Mangia și 
Fontana Gaia, apoi vedem Piazza del 
Duomo cu una dintre cele mai mari și mai 
frumoase catedrale din lume. 
Ne continuăm călătoria spre Napoli, „orașul 
contrastelor”, unde vom parcurge un tur 
în centrul istoric, admirând Castelul Nuovo, 
fostă reședință regală, Teatrul San Carlo, 
Piața Plebiscitului, delimitată de Biserica 
Sfântului Francisc de Paola - „Panteonul 
din Napoli” și Palatul Regal, fosta reședință 
cu apartamentele regale și sălile consiliului 
perfect conservate, decorate cu mobilier 
și opere de artă valoroase. Încheiem ziua 
pornind spre cazarea din zona Napoli-
Pompei.

ZIuA 8. InsulA cAPRI - PomPeI - RomA 
(ccA. 215 km)
Mic dejun. Ne îmbarcăm apoi contra-cost 
pentru Insula Capri (58 €/pers. Vaporetto 
dus-întors și funicular din port în Piața 
Umberto I și ghid), de unde pornim într-o 
plimbare spre Certosa di San Giacomo și 
spre Giardini di Augusto. dacă ai mai vizitat 
Capri, îți recomandăm o vizită individuală 
la Villa San Michele din Ana Capri sau 
o plimbare cu telescaunul spre Monte 
Solaro, unde vei fi răsplătit de o priveliște 
de vis către stâncile Faraglioni. după 
amiază continuăm vizitele cu Pompei, 
unde vom străbate o parte a orașului antic 
excepțional conservat, a cărui istorie a fost 

curmată brusc în anul 79 d.Hr. de erupțiile 
Vezuviului, urmând să pornim spre Roma, 
unde ne vom caza. 

ZIuA 9. RomA - ceTATeA eTeRnă
după micul dejun, ne dedicăm întreaga 
zi „Cetății Eterne”. Parcurgem pietonal 
centrul istoric al Romei, admirând bazilica 
Santa Maria Maggiore, Basilica San 
Pietro în Vincoli, Colosseum, cel mai mare 
amfitearu roman din lume, Forumurile 
Romane, Columna lui Traian, care 
amintește de victoriile lui Traian în dacia, 
Piața Veneția, cu monumentul dedicat lui 
Vitorio Emanuele al II-lea, Capitoliul și 
Panteonul, impresionantul edificiu păstrat 
intact de aproape 2000 de ani. Luăm o 
mică pauză pentru servirea individuală a 
mesei de prânz, apoi continuăm explorarea 
orașului cu Piața Navona - faimoasă pentru 
cele trei fântâni. Nu putem rata nici 
frumusețea celebrelor Fontana di Trevi, cea 
mai mare și mai impresionantă fântână din 
oraș și Piața Spaniei, foarte populară printre 
turiști, pentru Treptele Spaniole care duc 
spre Trinita dei Monti. Revenim la hotelul 
din Roma, pentru cazare.

ZIuA 10. RomA - VATIcAn - TIVolI
Mic dejun și timp liber în Roma pentru 
vizite individuale. Îți recomandăm vizita la 
Muzeul Vatican, care găzduiește una din 
cele mai importante colecții de arta ale 
omenirii, inclusiv Capela Sixtina și Stanze 
di Rafaello, la Castelul Sant`Angelo și la 
Palazzo dei Conservatori cu cele mai bogate 
colecții din Roma, sau... 

 l Opțional (10 €), excursie la Vila 
d’Este din Tivoli, unde descoperim cele 
mai frumoase grădini renascentiste din 
lume. Locul unde apa devine element de 
artă, creând un decor splendid cu cascade, 
fântâni și piscine.
după ziua de explorare, ne întoarcem la 
același hotel din Roma.

ZIuA 11. AssIsI - sAn mARIno - PADoVA 
(ccA. 565 km)
după micul dejun părăsim Roma și ne 
îndreptăm spre Assisi, orașul natal al 
protectorului spiritual al Italiei și fondatorul 
Ordinului Franciscan, Sfântul Francisc 
de Assisi. Vizităm Basilica Sfântului 
Francisc cu frescele realizate de Giotto 
și alți mari pictori italieni care au pus 
aici bazele unui stil naturalist, culminând 
cu gloria Renașterii. dacă ai mai fost 
aici, îți recomandăm o vizită individuală 
(neînsoțit de ghid) spre Piazza del Comune, 
construită pe ruinele vechiului For Roman, 
unde sunt conservate inclusiv părți ale 
apeductului roman și către Basilica Santa 
Chiara (fondatoare a Ordinului Clariselor), 
construită în secolul XIII. Pornim cu toții 
spre San Marino, cea mai veche republică 
din lume, situată în vârful Muntelui Titano. 
Intrăm prin Poarta San Francesco spre 
Piazza della Liberta cu Palazzo Publico, 
sediul instituțiilor administrative ale 
Republicii și ne bucurăm de timp liber 
pentru shopping în acest paradis taxfree. 
dacă ai mai vizitat orașul, îți recomandăm 
o vizita individuală (neînsoțit de ghid) spre 
Stația superioară a telecabinei, de unde 
vei avea o priveliște asupra întregii zone 
pe zeci de km. Poți urca spre Basilica 
di San Marino, cu moștele Sf. Marinus 
întemeietorul Republicii, Torre Guaita, unul 
dintre cele 3 turnuri care străjuiesc orașul 
și poți străbate Pasul Vrăjitoarelor, un drum 
spectaculos de secol XIV care duce spre 
Torre Cesta, aflat la cea mai înaltă altitudine. 
Ne adunăm apoi cu toții la autocar și 
pornim spre zona Padova, unde ne vom 
caza.

ZIuA 12. PADoVA - lJublJAnA - 
belGRAD (ccA. 565 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Ljubljana, pentru a parcurge turul capitalei 
Sloveniei. Admirăm Piața Congresului, 
Biserica Franciscană, Podul Triplu, 
Primăria, Catedrala și Podul dragonului. 
Ne continuăm drumul spre Belgrad, unde 
descoperim pitorescul cartier Skardalija, 
supranumit Montmartre-ul belgradean. Ne 
bucurăm de atmosfera boemă a cartierului, 
care s-a dezvoltat datorită numeroșilor 
artiști ce și-au stabilit atelierele de creație. 

 l Opțional (25 €), program de degustare 
a deliciilor bucătăriei sârbești, la unul dintre 
localurile cartierului Skardalija. 
Încheiem ziua cu cazare la Belgrad. 

ZIuA 13. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
după micul dejun, pornim spre acasă. 
Sosim la Academia Militară din București 
în jurul orei 23:30, în funcție de trafic și de 
durata formalităților din frontieră.

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 5 ori în anii precedenti. toate cele 
cinci autocare au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2019 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

14.05, 09.07 497 € 527 € 556 € 585 € 225 € 559 € 569 €
11.06, 13.06, 11.08, 13.08, 05.09, 
10.09 506 € 536 € 565 € 595 € 225 € 569 € 579 €

Castelul Sirmione, Italia
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05 lucruri
PE CARE PROBABIL CĂ NU LE ȘTIAI 
   DESPRE ITALIA

Turnul din Pisa își reduce treptat înclinarea iconică. din 
2001, turnul clopotniță, unul dintre cele mai faimoase 
monumente din lume, a devenit mai drept cu circa 4 cm 
datorită lucrărilor de consolidare realizate de un comitet 
internațional, în anii 1990. Lucrările au constat într-un 
sistem de țevi și șanțuri care au scos pământul de pe partea 
opusă a înclinării, determinând turnul să se îndrepte.

Știai că din 2019 plătești o taxă pentru intrarea în 
Veneția? Guvernului italian și al orașului venețian au luat 
această măsură cu scopul ca fiecare turist să contribuie 
la conservarea patrimoniului cultural, a mediului și la 
finanțarea serviciilor publice. Potrivit autorităților, 
aceasta ar fi o modalitate de a stimula turismul pe 
termen lung, fiecare turist ajutând la acoperirea 
costurilor considerabile de menținere a monumentelor 
orașului. Taxa se plătește până la maxim cinci nopți, iar 
copiii sub vârsta de 14 ani sunt scutiți de aceasta. 

Stanze di Raffaello sunt patru camere, 
ce formează o suită de săli de recepție în 
palat, partea publică a apartamentelor 
papale din Palatul Vaticanului. Ele au fost 
apartamentele Papei Iulius al II-lea (1503-
1513), numite astfel datorită frescelor 
realizate de marele pictor Raffaello Sanzio și 
de studenții săi, la cererea Papei. Împreună 
cu frescele de pe tavan ale lui Michelangelo, 
din Capela Sixtină, acestea marchează 
Renașterea italiană. Stanze di Raffaello 
se află chiar deasupra apartamentului lui 
Alexandru Borgia, la etajul al treilea și oferă 
o priveliște frumoasă spre partea de sud a 
curții Belvedere.

Știai că pizza clasică, așa cum o știm astăzi 
(aluat acoperit cu roșii și brânză) a fost 
inventată în Napoli? A existat aluat și 
înainte de anii 1700, dar niciodată nu a fost 
acoperit cu roșii, caracteristica definitorie 
a pizzei. Roșiile au fost aduse în Europa în 
secolul al XVI-lea de exploratorii reveniți 
din Peru. Cu toate acestea, până când 
țăranii săraci din Napoli nu au uns aluatul 
cu sos de roșii (sfârșitul secolului XVIII), 
mulți europeni au crezut că acestea sunt 
otrăvitoare. din dragoste pentru preparatul 
lor, 1984, locuitorii din Napoli au fondat 
Associazione Verace Pizza Napoletana 
(VPN), menită să certifice pizzerii care 
folosesc tradiția artizanală adecvată a pizzei 
autentice napolitane. Rețeta originală 
conține ingrediente simple și proaspete: un 
aluat de bază, roșii brute, brânză proaspătă 
de mozzarella, busuioc proaspăt și ulei de 
măsline. Nimic altceva! Găsești varianta 
originală a acestei specialități în cartierele 
sărace din Napoli.

Verona sau „orașul iubirii” se mândrește 
și astăzi cu moștenirea sa shakespeariană, 
reamintind momentele minunate și tragice 
ale povestii de iubire atemporală cu Romeo 
și Julieta. desi William Shakespeare a mai 
realizat o piesă aici, „The Two Gentlemen 
în Verona”, Verona este considerat orașul 
natal al lui Romeo și Julieta, mai multe 
locuri de aici insuflându-ți romantismul și 
istoria acestei povești. Cel mai faimos loc 
este casa Julietei, care datează din secolul 
al XIII-lea și pe fațada căreia îndrăgostiții 
din întreaga lume își lasă mesajele. Nu 
departe de ea, este casa iubitului ei Romeo 
- casa Montagues, o clădire medievală 
maiestuoasă, cu o curte largă și o colonadă, 
protejată de un perete de cărămidă. 

TURNUL dIN 

PIZZA

PISA

NAPOLETANĂ

STANZE dI 

RAFFAELLO

ORAȘUL IUBIRII

VERONA

PLăTIM PENTRU

VENEȚIA

01

02

04

05

03
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Italia, circuit cu sejur la Rimini

de la 

405 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
• Transport autocar climatizat, 
clasificat internațional
• 9 cazări cu mic dejun în hoteluri 
de 3* (ca excepție de 2*).
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale, intrari 
la obiective turistice (inclusiv 
pentru optionale), ghizii locali
• Locuri preferentiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

RIMINI 
doua mii cinci sute de ani de istorie
Chiar daca Florenta, Bologna sau Ravena 
sunt mai cunoscute, Rimini are un centru 
istoric fascinant, cu o istorie care coboara 
pana in timpurile colonistilor greci. 
Romanii au infiintat aici orasul Ariminium, 
din care s-au pastrat Amfiteatrul, 
Podul lui Tiberius si Arcul lui Augustus. 
Mostenirea medievala este reprezentata 
de Fortareata Sismondo, Piata Cavour si 
Templul Malatesta, mausoleul in care sunt 
inmormantati Sigismondo Malatesta si 
sotia sa.

RAVENA
Mausoleul Galla Placidia
Fațade austere ale multor clădiri creștine 
timpurii ale Ravennei, ascund bogăția 
mozaicurilor rafinate. Trei în special - 
Mausoleul Galla Placidia, Baptisteria 
Ariană și Biserica San Vitale sunt opere de 
artă din cele mai grandioase perioade din 
istoria Ravennei: Imperiul Roman de Vest, 
domnia Ostrogotilor și Exarcatul Bizantin. 
O capelă minusculă, austeră din cărămidă, 
mausoleul Gallei Placidia onoreaza o 
femeie care a fost o împărăteasă faimoasa 
in acele vremuri.

PADOVA 
Miracole, stiinta, arta
Renumele orasului este datorat 
Sfantului Anton, calugar franciscan 
nascut la Lisabona in 1195, care a 
murit langa Padova, la numai 36 de 
ani. Padova isi mai datoreaza faima si 
datorita universitatii sale, intemeiate 
in 1222, cea mai veche din Italia 
dupa cea din Bologna. Aici a invatat 
Copernic si a predat Galileo Galilei. 
Orasul pastreaza opere nepieritoare 
semnate Giotto, donatello si Andrea 
Mategna.

ASSISI 
Admira frescele lui Giotto
Cochetul orasel din Umbria, 
inconjurat de vechi fortificatii, este 
intrinsec legat de viata si minunile 
Sfantului Francis, fiind inclus in 
Patrimoniul Mondial UNESCO si 
vizitat anual de milioane de turisti si 
pelerini. Cea mai vizitata este fara 
indoiala Basilica de San Francesco, 
unde se afla mormantul Sfantului, 
dar si 28 de fresce pictate de Giotto, 
infatisand scene din viata Sfantului 
Francisc.

top atracȚii: Cazanele Dunarii - Belgrad - Zagreb - Padova - Rimini - Assisi - Siena - Ravena - Bologna - 
Florenta - Venetia - Ljubljana

10 zile

Torre Guaita - San Marino 

Florenta, Italia

• Excursie opțională dedicată 
atracțiilor din Florența
• Excursie opțională de 
jumătate de zi la San Marino
• Vizita în Ljubljana

puncte Forte

• 6 CINE GRATUIT pentru 
achitarea din țară a celor 
4 opționale organizate din 
Rimini și 50% reducere pentru 
suplimentul de cazare la 4*

BonuS
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Novi Sad
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ZIuA 1. bucuReȘTI - PoRȚIle De FIeR - 
belGRAD - ZAGReb (ccA. 955 km)
Plecăm la ora 05:00 dimineața din 
parcarea de la Academia Militară - Carol 
I (acces dinspre stația de metrou Eroilor), 
spre Croația, pe traseul Pitești-Craiova. 
Traversăm barajul Porțile de Fier, urmăm 
malul sârbesc al defileului dunării prin 
Cazanele Mari și Cazanele Mici și trecem 
prin apropierea Cetății Golubac. La Belgrad, 
ne bucurăm de un tur panoramic cu 
autocarul, în care vedem Catedrala Sf. Sava, 
Primăria, Piața Slavia, Parlamentul, Teatrul 
Național, Muzeul Național și fortăreața 
Kalemegdan, de pe malul dunării. 
Străbatem apoi Serbia pentru a ajunge la 
cazarea din Zagreb.

ZIuA 2. ZAGReb - PADoVA - RImInI  
(ccA. 605 km) 
după micul dejun, ne încântăm privirile 
cu Piața Tomislav din Zagreb, Muzeul 
Mimara, Universitatea și Teatrul Național. 
Aprofundăm frumusețile acestei capitale, 
într-un tur pietonal de la Catedrala din 
vechiul cartier Kaptol, spre Piața Ban 
Jelacic. Traseul nostru continuă spre 
Slovenia și Italia, pentru cazare la hotelul de 
3* sau 4* ales, din zona Rimini.

 l Opțional, cazare la hotel 4* în Rimini 
(72 € = 12 € x 6 zile). Alegerea pentru 
hotelul de 4 stele se face doar la înscriere, 
neacceptându-se solicitări ulterioare.

 l BONUS: Pentru achitarea din tara a 
celor 4 optionale organizate din Rimini, 
GRATUIT 6 CINE (se servesc la un hotel 
din apropiere) și 50% REdUCERE la 
achitarea suplimentului pentru cazarea la 
4 stele (se achita doar 36 €/ pers., adică 6 
€ x 6 zile).

zILELE 3-7. RIMINI, PLAJĂ, MARE, 
RELAxARE 
Ne așteaptă zile frumoase de sejur, cu 
mic dejun inclus, pe care le putem alterna 
cu zile mai antrenante, alegând excursiile 
opționale unde vom vizita splendori ale 
arhitecturii și artei încărcate de secole sau 
chiar milenii de istorie. Cazarea se va face 
în Rimini, la hotelul ales.

 l Opțional (15 €), excursie de jumătate 
de zi la San Marino, unde ne așteaptă un 
tur pietonal de la Poarta San Francesco 
spre Piazza della Liberta, cu vizită la Palazzo 
Publico și timp liber pentru cumpărături, 
înainte de întoarcerea la hotel.

zIUA 4. ASSISI - SIENA - RIMINI  
(CCA. 525 kM) 
Mic dejun și timp liber sau...

 l Opțional (39 €), excursie la Siena 
- rivala de odinioară a orașelor Florența 

și Pisa. O zi de explorare a frumuseților 
istorice, pe care o începem cu un tur 
pietonal, descoperind Piazza del Campo, 
străjuită de monumentele: Palazzo Publico și 
Torre de Mangia și Fontana Gaia, una dintre 
cele mai frumoase din Italia. Continuam 
excursia optionala cu vizita in Assisi unde 
admirăm Basilica Sfântului Francisc. dacă 
ai mai fost aici, îți sugerăm vizita individuală 
(neînsoțit de ghid) la Piazza del Comune și 
la Basilica Santa Chiara. La finele zilei, ne 
întoarcem pentru cazare, la același hotel 
din zona Rimini. 

ZIuA 5. RAVenA - boloGnA - RImInI  
(ccA. 275 km)
Mic dejun și timp liber pentru vizite 
individuale în stațiune sau…

 l Opțional (25 €), excursie la Ravena și 
Bologna. Prima parte a zilei este dedicată 
atracțiilor orașului Ravena. Vedem aici 
cea mai veche biserică a sa: San Giovanni 
Evangelista, ce datează din secolul al 
V-lea, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, 
o biserică paleocreștină ariană ridicată de 
Teodoric între 493-526 d.Hr. Urmează 
vizită la mormântul lui dante (Tomba di 
dante), lângă care se află Museo Dantesco, 
Piazza Garibaldi cu statuia celebrului Teatro 
Alighieri, Piazza del Popolo, mărginită de 
Primăria orașului din Palazzo Comunale, 
biserica Santa Maria del Suffragio (1728), 
Basilica di San Vitale și mausoleul Galla 
Placidia. după amiază vizităm Bologna. 
Pornim de la Basilica Sfântului Francisc, din 
secolul al XIII-lea, spre Piazza Maggiore, 
unde se află Basilica San Petronio, a 
cincea cea mai grandioasa biserică din 
lume. Vedem Fontana di Nettuno, Palazzo 
Communale, Palazzo del Podesta și 
Catedrala Metropolitana San Pietro, de 
unde pornim spre cazare, la hotelul din zona 
Rimini.

ZIuA 6. FloRenȚA - RImInI (ccA. 330 km) 
Mic dejun și timp liber sau 

 l Opțional (39 €), excursie la Florența, 
faimoasă pentru numeroasele sale atracții: 
Bazilica Santa Croce, domul Santa Maria 
del Fiore - cel mai mare dom din cărămidă 
construit de Bruneleschi, Baptisteriul 
și Campanilla; Ne așteaptă aici clădirea 
monumentală Palazzo Vecchio și Piazza 
della Signoria ornată cu numeroase statui. 
Urmează Ponte Vecchio și Palazzo Pitti, 

pe care le admirăm împreună înainte de 
întoarcerea la hotelul din zona Rimini. 

ZIuA 7. RImInI, PlAJă, mARe, RelAXARe 
O zi în care, după micul dejun, te bucuri de 
timp liber pentru a te relaxa pe plaja Mării 
Adriatice. Ne vom petrece zilele de cazare 
în același hotel din zona Rimini.

ZIuA 8. RImInI - VeneȚIA - PADoVA  
(ccA. 235 km)
Te așteaptă o zi plină. după micul dejun, 
transfer spre aeroportul din Bologna, la ora 
09:00, de unde continuăm spre Trochetto. 
Aici suntem așteptați de un vaporaș privat, 
în care ne îmbarcăm contra cost (11+14 € 
încasați la înscriere) și navigăm pe canalul 
Giudeca pentru a ajunge în Piața San 
Marco, unde admirăm Palatul dogilor, 
Basilica San Marco și Campanilla. după 
traseul uimitor străbătut, luăm o mică 
pauză - timp liber pentru o plimbare agale 
spre Podul Rialto, în căutarea de suveniruri 
de la artizani. Pornim spre cazare în zona 
Padova, unde ne așeaptă o binemeritată 
odihnă.

ZIuA 9. PADoVA - lJublJAnA - belGRAD 
(ccA. 790 km)
după micul dejun, îți poți petrece 
dimineața la hotel sau...

 l Opțional (8 €), excursie la Padova, 
pentru a vizita Basilica Sfântului Anton, 
renumit centru de pelerinaj, unde sunt 
venerate moaștele sfântului. 
Pornim apoi spre Ljubljana pentru a face 
cunoștință cu Piața Congresului, Biserica 
Franciscană, Podul Triplu, Primăria, 
Catedrala și Podul dragonului, unde ne 
relaxăm câteva minute sau...

 l Opțional, urcăm cu funicularul până la 
Castelul care domină orașul din secolul al 
XII-lea. 
Ne îmbarcăm apoi în autocar, urmând 
traseul spre Belgrad pentru cazare.

ZIuA 10. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
după micul dejun, ne întoarcem la 
Academia Militară din București, unde 
ajungem după ora 23:30, în funcție 
de trafic și de durata formalităților din 
frontieră.

 proGramziua

09

cazări
9 cazări în hoteluri 

de 3* sau 4* 
(ca excepție, de 2*) 

9 mic dejun inclus 
și, opțional, 6 cine la 

Rimini

15
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Shopping în San Marino, 

un paradis tax free 

bonus time
Vaporaș privat 

pe canalul Giudeca
România, Serbia, Italia, 
Slovenia, Croația, San 

Marino

țări vizitate croaziere

1
6

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 4 ori în anii precedenti. autocarele 
utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent euro 5 și 6.

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2019 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

13.06, 02.09 344 € 365 € 385 € 405 € 145 € 379 € 389 €

15.08 356 € 377 € 398 € 419 € 155 € 395€ 405 €
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Italia de nord, coasta de Azur și elveția 

de la 

373 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 8 cazări cu mic dejun în hoteluri 
de 3* (ca excepție de 2*).
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale
• Intrari la obiective turistice 
(inclusiv pentru excursiile 
opționale), ghizii locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizitarea opțională a orașelor 
Monaco și Nisa
• Vizită opțională Cinque Terre
• Vicită opțională la Chamonix

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CASTELUL SFORzESCO
Construit pe ruinele unei fortificații 
din secolul al XIV-lea 
Castelul Sforza din Milano a fost 
construit în secolul al XV-lea de 
Francesco Sforza, ducele de Milano, 
pe rămășitele unei fortificații din 
secolul al XIV-lea. El a fost renovat 
și extins în secolele XVI și XVII, când 
a fost considerată una dintre cele 
mai mari cetăți din Europa. Astăzi, 
frumosul castel italian găzduiește 
câteva muzee și colecții de artă ale 
orașului. 

GENOVA
Locul de naștere al lui Columb
Genova este un oraș istoric din 
nordul Italiei, cu o istorie îndelungată, 
desemnat Capitala Europeană a 
Culturii în 2004. Se remarcă prin 
bisericile artistice, buticurile de lux, 
portul vechi și gastronomia delicioasă. 
O mare atracție turistică umbrită 
adesea de orașe precum Roma sau 
Veneția, Genova este un oraș portuar 
plin de viață în care vacanța poate fi 
un real răsfăț.

NICE 
O plimbare pe Promenades des Anglais
In sec al XVIII-lea, englezii obisnuiau sa 
vina in sudul Frantei pentru a scapa de 
frigul de la ei din tara. La un moment 
dat, fiind o iarna grea, numerosi cersetori 
britanici au ajuns la Nisa. Englezii cu bani 
s-au gandit sa le dea acestora de lucru si 
i-au pus sa construiasca o promenada: de 
aici numele de “promenada englezilor”. 
Parcul Carol de Roumanie se intinde 
pe cateva hectare si a fost construit de 
municipalitate pe terenul vandut orasului 
de Carol al II-lea.

CINQUE TERRE 
Fii punctual, trenul nu te va astepta
Una dintre cele mai pitorești zone de pe 
Riviera italienă, inclusa in patrimoniul 
UNESCO, este compusă din cinci sate 
pescărești si cunoscuta datorită peisajelor 
cu orășele desprinse parcă din basme, 
cu case multicolore ridicate printre 
pereții abrupți ai coastei. Odată ajuns 
aici, trebuie este să explorezi străduțele 
înguste pe unde te poți pierde cu ușurință, 
în căutarea restaurantelor autentice și 
urmărind localnicii trăindu-și viața liniștită 
de zi cu zi.

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Verona - Milano - Monaco - Nice - Cannes - Genova - Cinque Terre 
- Aosta - Chamonix - Aiguille du Midi - Annecy - Geneva - Montreux - Berna - Zurich - St. Gallen - 
Liechtenstein - Innsbruck - Melk 

09 zile
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Annency, “Palais de L`Ile, Franta

Cinque Terre, Italia 
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA - 
belGRAD (ccA. 695 km)
La ora 06:00 dimineața, plecăm din 
parcarea de la Academia Militară - Carol I, 
acces dinspre Metrou Eroilor, din București, 
spre Belgrad, pe traseul Sibiu - Timișoara. 
Ajungem în capitala Serbiei seara, când 
vizităm fortăreața Kalemegdan, ne relaxăm 
printre magazinele și terasele de pe strada 
Knez Mihailov, apoi, în drum spre hotel, 
parcurgem un tur panoramic cu autocarul 
spre Catedrala ortodoxă și Parlament.

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km) 
după micul dejun, străbatem Serbia pentru 
a ajunge în Zagreb, capitala Croației, unde 
admirăm din autocar Piața Tomislav, Muzeul 
Mimara, Universitatea și Teatrul Național. 
din vechiul cartier Kaptol, de la Catedrala 
construită în secolul al XIII-lea, începem un 
tur pietonal spre Piața Ban Jelacic, patriot 
croat pașoptist, apoi profităm de timp liber 
în Zagreb, pe străduțe înguste pline de 
terase, cafenele și magazine de artizanat. 
Traseul continuă spre Slovenia și Italia, 
pentru cazarea din zona Padova.

ZIuA 3. PADoVA - VeRonA - mIlAno - 
GenoVA (ccA. 395 km)
Astăzi, după micul dejun, te așteaptă un 
frumos tur pietonal al Veronei. descoperim 
împreună Arenele Romane, Casa și 
balconul Julietei, Piața del’Erbe, Palatul 
și Mormintele Scaglierilor. după amiază 
ne îndreptăm spre Milano pentru a vizita 
Castelul Sforzesco din secolul al XIV-lea, 
domul, cea mai mare catedrală gotică din 
lume, Galeriile Vitorio Emanuel și Opera 
Scala, unul din cele mai prestigioase teatre 
lirice ale lumii. Seara, ne vom caza în zona 
Genova-Savona.

ZIuA 4. monAco - nIce - cAnnes - 
GenoVA (ccA. 390 km)
Mic dejun. Astăzi de bucuri de timp liber 
sau...

 l Opțional (35 €), excursie pe Coasta 
de Azur, cu o primă oprire în Monaco. 
Admirăm arhitectura exterioară a Muzeului 
Oceanografic, Catedrala Sf. Nicolae și 
Palatul Princiar, apoi parcurgem traseul 
Circuitului de “Formula 1” spre Cazino. 
Ne îndreptăm spre orașul Nice, unde 
ne așteaptă o plimbare pe Promenades 
des Anglais. Admirăm Hotelul Negresco, 
construit de românul Henri Negrescu. 
Încheiem ziua în luxosul Cannes, cândva 
un simplu sat de pescari,  devenit cunoscut 
datorită Palais des Festivals et Congres, de 
unde ne întoarcem spre cazarea din zona 
Genova-Savona.

ZIuA 5. GenoVA - PARcul nAȚIonAl 
cInQue TeRRe - AosTA  
(ccA. 200 + 195 km)
după micul dejun, urmează timp liber sau… 

 l Opțional (15+ 20 €), excursie la la 
Genova și Parcul Național Cinque Terre. 
Prima atracție a excursiei noastre este 
centrul istoric al orașului Genova, cu 
Porta Soprana - cea mai veche construcție 
din Genova (secolele X și XII), Casa 
lui Christofor Columb, Palatul Ducal, 
Catedrala San Lorenzo, Portul Vechi și 
Acvariul, unul dintre cele mai mari din 
Europa. Pornim apoi spre Sestri Levante, 
unde luăm trenulețul (contra-cost) și 
vizităm Cinque Terre inclus în Patrimoniul 
UNESCO. Într-o plimbare pe străduțele 
pitorești cu mici cafene, ateliere ale 
artizanilor și artiștilor, admirăm Vernazza 
și Manarola, ajungând la autocar în zona 
La Spezia. Pornim spre Genova, apoi 
continuăm spre nord, pe traseul către 
Valea Aosta. Seara, ne cazăm în zona 
Aosta.
Turiștii care rămân la hotel vor elibera 
camerele până la oră 11:00 și vor lăsa 
bagajele în camera de depozitare de la 
recepție. 

ZIuA 6. cHAmonIX - monT blAnc 
- AIGuIlle Du mIDI - AnnecY - 
GeneVA (ccA. 235 km)
după micul dejun, traversăm Alpii spre 
Franța, prin tunelul Mont Blanc, spre 
stațiunea St. Gervais les Bains. Aici, 
profităm de timpul liber pentru relaxare sau

 l Opțional (25€), excursie la Chamonix-
Mont Blanc, capitala mondială sporturilor 
de iarnă, unde putem încerca o experiență 
de neuitat urcând (în funcție de vreme) cu 
cea mai modernă telecabină din Europa, 
către stația Aiguille du Midi (3.842m), 
de pe a cărei terasă cu deschidere de 360 
de grade putem vedea vârful Mont Blanc, 
stăpânul absolut al Alpilor.
după amiază, ajungem în Annecy, sau 
„mica Veneție”, cel mai romantic oraș din 
Apli și vom vizita partea veche a acestuia, 
cu pitoreasca “împletire” a numeroaselor 
canale și străduțe pietonale: Palatul Insulei 
din secolul al XII-lea, o fostă închisoare 
de maximă securitate, Castelul Medieval, 
reședința Conților de Geneva și a ducilor de 
Savoya și Catedrala St. Pierre, considerată 
monument național. Ne îndreptăm spre 
Geneva pentru un tur cu autocarul, în 

care admirăm Jet d`eau, L’horologe Fleurie 
- Ceasul cu flori și Podul Mont Blanc. 
Parcurgem pietonal Orașul Vechi, așezat 
pitoresc în jurul colinei Catedralei St. 
Pierre, spre Maison Tavel, Primărie și Place 
Neuve, dominată de clădirile: Conservatorul 
de Muzică, Grand Theatre și Muzeul Rath. 
Ne îndreptăm spre cazarea din Bellegarde.

ZIuA 7. monTReuX - beRnA - ZuRIcH 
- sT. GAllen - lIecHTensTeIn 
(ccA. 505 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Țara Cantoanelor, unde admirăm Castelul 
Chilon din secolul al XIII-lea din Montreux, 
apoi spre Berna, capitala Elveției, unde 
ne așteaptă centrul istoric, cu străduțe 
pitorești flancate cu arcade - Marktgasse 
și Kramgasse și cu numeroase fântâni 
decorate cu statui. Începem turul pietonal 
de la Barengraben - Groapa cu Ursi, vedem 
Primăria, Turnul cu Ceas “Zytglogge” și 
Catedrala Sf. Vicentiu, construită în stilul 
goticului târziu. În continuare, admirăm 
Zurich, unul dintre cele mai bogate și 
mai curate orașe din lume, cu Biserica 
Mare (Grossmunster), Fraumünster, 
impresionantă datorită vitraliilor semnate 
de Marc Chagall și Primăria - Rathaus. 
Spre seară ne vom opri la Sankt Gallen 
pentru a vizita Abația Benedictină, inclusă 
în patrimoniul UNESCO, a cărei bibliotecă 
este una dintre cele mai bogate din lume. 
Ne încheiem ziua cu Vaduz, capitala 
micului stat Liechtenstein, urmat de 
cazarea în Tyrol.

ZIuA 8. InnsbRuck - AbAȚIA melk - 
buDAPesTA (ccA. 770 km)
după micul dejun, ne așteaptă un tur 
pietonal în Innsbruck, pentru a ne bucura 
de atracțiile centrului vechi: Teatrul de Stat 
- Landstheater, Hofkirche, Palatul Hofburg, 
domul Sfântului Jabob și Acoperișul de aur 
- Goldenes dachl. Continuăm traseul spre 
Abația Benedictina Melk, ce adăpostește o 
faimoasă Bibliotecă, apoi părăsim Austria, 
pentru a ajunge la cazarea din zona 
Budapesta.

ZIuA 9. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Micul dejun. Cu tolba plină de amintiri 
frumoase, ne întoarcem acasă. Ajungem 
la Academia Militară din București după 
23:30, în funcție de trafic și de durata 
formalităților din frontieră.

 proGramziua

8

cazări
8 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*) 
8 mic dejun inclus 

8
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Admirăm priveliștea de la 

Aiguille du Midi

bonus time
Serbia, Croația, Slovenia, Italia, 

Franța, Elveția, Germania, 
Ungaria, Monaco, Liechtenstein

țări vizitate

10

proGramul a FoSt eFectuat de 4 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

20.06, 01.08 387 € 410 € 432 € 455 € 165 € 435 € 445 €

11.07 373 € 385 € 417 € 439 € 155 € 419 € 429 €
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pe ritmuri iberice
Spania și Portugalia
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planiFicarea unei călătorii durează 
întotdeauna cel mai mult. unde să 

mergi, cât să stai, ce oraș e mai bine 
să vizitezi? pentru asta există circuitele 
gândite de noi, pentru tine! 

îmbogățite de tapas, artă avangardistă, 
triumfuri arhitecturale și o cultura 
veche de secole, treseele spre Spania și 
portugalia te duc spre ritmuri de bachata 
și merengue, metropole cosmopolite, sate 
leneșe de litoral, orașe așezate pe dealuri 
verzi și citadele medievale cum rar găsești 
în europa. te duc în lumea artei, unde să 
admiri capodopere semnate de picasso, 
dali și Gaudi, să experimentezi pasiunea 
flamenco și să-ți răsfeți papilele gustative 
cu chorizo, paella și tamboril, delicioasa 
supă de creveți. 

așteaptă-te la o aventură în istorie, 
gastronomie și cultură, care cuprinde tot 
ce este mai bun din Spania și portugalia. 
ce spui, mergi cu noi? 

158   Circuit Spania si sejur pe Costa Brava

160   Spania Clasica

163   Spania, culorile Andaluziei

166   Spania, Portugalia si Tara Bascilor

Oviedo

Mérida

Aranjuez

Murcia

Valencia

PortAventura

Pamplona

Toledo

Cordoba

BilbaoLeon

Burgos

Santiago 
de Compostela

Zaragoza

Barcelona

Montserrat 

Palma de Mallorca

Sevilla

Madrid

SPANIA

Algeciras   
Gibraltar

Marbella

Malaga

Granada

Faro

Braga

Viseu

Castelo Branco

PORTUGALIA

Lisabona

Évora

Fatima
Tomar

Alcobaça

Cabo 
da Roca 

Coimbra

Viana do Castelo

Porto

Aveiro

Santarém

ANDORRA
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circuit spania și sejur pe costa brava

de la 

484 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
• Transport autocar climatizat
• 12 cazări cu mic dejun în 
hotel de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu, iar 
intre zilele 5- 9 beneficiati de 
Asistenta Turistica.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
excursii optionale), ghizii locali
• Locuri preferentiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Cinci zile de relaxare, cu mic 
dejun, în Costa Brava
• Traseu pe „Riviera Florilor” 
și Riviera Franceză - Coasta 
de Azur
• Oprire pe malul Lago di 
Garda, din Italia
• Supliment pentru 6 cine pe 
Costa Brava. 6 euro x 6 cine= 
36 euro, de persoană.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

MONTSERRAT
Ia-ți aparatul foto în plimbarea cu 
furnicularul
Montserrat sau „Muntele Sfânt” este 
format din gresii și se află în ținutul 
deluros al Cataloniei. Sub vârful său 
estic se află Mănăstirea benedictină 
Montserrat, care păstrează statuia 
Maicii domnului („La Moreneta”) 
- cel mai venerat obiect de cult 
din regiune. Construită în 1025, 
mănăstirea a atras mii de pelerini, care 
au asistat și au proclamat miracolele 
făcute de Fecioara de Montserrat.

GIRONA
Găsești aici cafenele de top
Cunoscut pentru arhitectura 
medievală, cartierul vechi (Barri Vell) 
și rămășițele romane ale fortăreței 
Força Vella, orașul Girona te așteaptă 
cu muzee de artă, biserici gotice și 
o atmosferă medievală captivantă, 
întâmpinându-te cu o serie de clădiri 
Art Nouveau, inclusiv galerii Farinera 
Teixidor de Rafael Masó. Admiră 
întreaga zona, savurând o cafea bună 
la una dintre cafenelele de top.

PORTAVENTURA 
Cremă de soare, pălărie și umbrelă
Parcul de distracții PortAventura 
este unul dintre parcurile tematice 
cele mai spectaculoase din Europa. 
Locul în care poți explora 5 zone 
(Mediterrania, Far West, Mexico, 
China, Polinezia), cu grade diferite 
de „dificultate”, transformându-ți 
fiecare moment petrecut aici, în clipe 
de neuitat. 

AVIGNON
Plin de istorie și plin de viață
Odinioară reședința papilor, Avignon a 
devenit parte a Franței în 1791. În iulie 
a fiecărui an, el poate fi considerat 
centru al artelor, datorită celui mai 
mare festival de dramă din Europa. 
Un festival cu sute de spectacole 
desfășurate zilnic, în 133 de locuri 
diferite - teatru, muzică și artă. 
Centrul istoric al orașului, Palatul 
Papal, toate clădirile episcopale și 
Podul Saint Bénézet sunt patrimoniu 
mondial UNESCO.

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Monaco - Avignon - Costa Brava - Cannes - Genova - Sirmione - Padova 
- Ljubljana

13 zile

Costa Brava, Spania

Tossa de Mar, Costa Brava, Spania

Parc Guell, Barcelona, Spania
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA - 
belGRAD (ccA.695 km)
Părăsim parcarea Academiei Militare - 
Carol I, acces dinspre stația de metrou 
Eroilor la 06:00 dimineața. Străbatem 
traseul Sibiu - Timișoara pentru a ajunge 
în Belgrad, orașul alb care ne așteaptă 
pe înserat cu invitație la fortăreața 
Kalemegdan, pitoresc amplasata pe malul 
dunării și pe strada Knez Mihailov pentru o 
“porție” de relaxare. În drum spre cazarea 
din capitala Serbiei, turul panoramic cu 
autocarul ne introduce în frumusețea 
arhitecturală belgrădeană, oferindu-ne 
primele priveliști cu Catedrala ortodoxă și 
Parlament. 

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km)
Ne bucurăm de micul dejun și pornim 
spre Zagreb, capitala Croației, a cărei 
priveliște de ansamblu ne este prezentată 
din autocar. Admirăm Piața Tomislav, cu 
statuia primului rege Croat, Muzeul Mimara, 
ce păstrează colecții de artă din întreaga 
țară, Universitatea și eleganta clădire a 
Teatrului National. Intrăm în atmosfera 
croată printr-un tur pietonal din vechiul 
cartier Kaptol, de la Catedrala gotică spre 
Piața Ban Jelacic, apoi revenim la autocar. 
Pornim spre Slovenia și Italia, pentru 
cazarea din zona Padova.

ZIuA 3. PADoVA - monAco - AIX-en - 
PRoVence (ccA.725 km)
Pornim spre romantica Franța. Străbatem 
„Riviera Florilor” și Riviera Franceză - 
Coasta de Azur și facem cunoștință cu 
Monaco. Ne lăsăm fascinați de Muzeul 
Oceanografic, Catedrala Sfântului Nicolae 
și de Palatul Princiar, urmând traseul 
circuitului de Formula 1 spre celebrul 
Cazino, iar spre finele zilei, ajungem în 
zona Aix-en-Province, așezată pe fundalul 
Muntele alb de calcar. Ne cazăm aici.

ZIuA 4. AIX-en-PRoVence - cosTA 
bRAVA - monTseRRAT (420 km)
Trecem de la romantismul franțuzesc la 
ritmul de flamenco. da, după micul dejun, 
pornim spre Spania. Mai exact spre una 
dintre cele mai renumite stațiuni de pe 
Costa Brava, unde ne și cazăm. Profităm o 
după amiază liberă pentru plajă sau...

 l Opțional (20 €), excursie la „Muntele 
Sfânt” al Cataloniei - Montserrat, pe 
vârfurile căruia, în jurul anului 1000, 
au fost ridicate primele lăcașuri și de 
rugăciune. Vizităm abația benedictină 
Santa Maria de Montserrat și biserica sa, 
unde se află statuia Maicii Domnului („La 
Moreneta”). 
Revenim la hotelul de pe Costa Brava. 

ZIlele 5-9. cosTA bRAVA - soARe, 
PlAJă, VAluRI ȘI RelAXARe! 
Cinci zile de răsfăț. Cinci zile cu mic dejun 
la hotel, Flamenco, plajă, istorie și excursii 
opționale organizate de partenerii locali 
din stațiune, menite să-ți bucure simțurile. 
Îți recomandăm excursiile în Principatul 
Andorra, unul dintre cele mai mici state 
ale lumii, un paradis tax free, la Girona și 
în Parcul de distracții PortAventura. În 
zilele petrecute aici, nu rata spectacolul 
de Flamenco, organizat la un „Castel 
Medieval”- este cea mai originală metodă 
de a descoperi acest gen muzical tipic 
spaniol declarat de UNESCO drept 
„patrimoniu al omenirii”. Petrece o seară 
distractivă, cu show live în stil medieval, 
muzică, dans și călărie. Vei cunoaște stilul 
spaniol, îl vei adopta iar după cinci zile vei 
vrea și mai mult. Așa că rezervă-ți ultima 
noapte pentru odihnă. Mâine va fi o zi plină.

ZIuA 09. cosTA bRAVA - bARcelonA 
(ccA. 150 km) 
Astăzi ne așteaptă o zi plină de relaxare. 
după micul dejun, profităm de timp liber 
pe Costa Brava sau, dacă ești dornic 
de explorare, pornim în descoperirea 
Barcelonei cu transportul în comun (contra 
cost), însoțiți de ghid. deplasarea se face 
cu tren direct: Costa Brava -Barcelona 
(aprox. 6 €/sens), a cărui stație finală este 
chiar în Piaţa Catalunya. de aici, pornim 
spre pitorescul bulevard Las Ramblas, 
cu numeroase magazine și cafenele. 
descoperim Barri Gotic, centrul vechi al 
orașului, cu clădiri din timpuri medievale, 
unde admirăm ruine ale zidului de apărare 
și ale Templului lui Augustus, Catedrala 
Gotică La Seu din secolul al XIII-lea, ale 
cărei turnuri cu ceas depășesc 50 metri 
înălțime. Seara ne întoarcem la același 
hotel de pe Costa Brava.

ZIuA 10. cosTA bRAVA - AVIGnon - 
cAnnes (ccA. 580 km)
Astăzi părăsim Spania. după micul dejun, 
traversăm Franța, cu destinația: Avignon, 
unde te poți bucura de timp liber la 
shopping într-un centru comercial sau...

 l Opțional (10 €), vizită la Avignon 
- capitala regiunii Provence, unde vom 
descoperi fostul Palat Papal, construit 
în secolul al XIII-lea, care a servit 72 de 

ani drept reședință pontificală, centrul 
medieval din Avignon, aflat în patrimoniul 
UNESCO și podul Saint-Benézet de peste 
Rhone, de aproape 1.000 de ani vechime. 
La finalul explorării noastre, ne continuăm 
traseul pentru noaptea de cazare la hotelul 
din zona Cannes.

ZIuA 11. cAnnes - GenoVA - sIRmIone - 
PADoVA (ccA. 550 km)
după micul dejun, pășim pe tărâmul magic 
al Italiei, unde vizităm capitala Liguriei, 
centrul istoric al orașului Genova, cu Porta 
Soprana, Casa lui Christofor Columb, Palatul 
ducal, Catedrala San Lorenzo, Portul 
Vechi și Acvariul. Pornim la drum spre 
Padova, străbătând nordul Italiei, oprindu-
ne să admirăm Sirmione, amplasat pe malul  
Lago di Garda. Aici, aspectul medieval 
cu străduțe înguste și case pitorești, este 
amplificat de fortăreața construită în 
secolele XII și XIII, la care accesul obișnuia 
să se facă pe poduri mobile, aceasta 
fiind înconjurată de ape. În interiorul 
misteriosului Castel se află un mic muzeu 
cu artefacte medievale. Seara, suntem 
așteptați la cazare, în zona Padova. 

ZIuA 12. PADoVA - lJublJAnA - 
belGRAD (ccA.565 km)
Relaxați după micul dejun, pornim 
spre Ljubljana. Capitala Sloveniei ni se 
dezvăluie prin Piața Congresului, Biserica 
Franciscană, Podul Triplu, Primărie, 
Catedrala și Podul dragonului. Îi păstrăm 
farmecul în drumul spre Belgrad, unde ne 
încărcăm cu romantism. Atmosfera boemă 
ne cuprinde pe înserat în pitorescul cartier 
Skardalija, unde artiștii și atelierele lor de 
creație ne introduc într-o lume caldă, prin 
mici galerii cochete, expoziții în aer liber și 
muzicieni ambulanți. Suntem lângă unele 
dintre cele mai cunoscute restaurante 
locale.

 l Opțional (30 €), program de degustare 
din deliciile bucătăriei sârbești.

ZIuA 13. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
Astăzi se încheie frumoasa noastră 
călătorie. după micul dejun, plecăm spre 
Academia Militară din București, unde 
ajungem după ora 23.30, în funcție de 
trafic de formalitățile de frontieră.

 proGramziua

12

cazări
12 cazări în hoteluri de 3*  

(ca excepție, de 2*) 
12 mic dejun inclus, 

opțional, 6 cine 
pe Costa Brava

18
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional 

autocar inclus
5 zile de plajă la Marea 

Mediterană

bonus time
Serbia, Croația, 

Slovenia, Italia, Monaco, 
Spania, Franța

țări vizitate

7

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2019 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

03.06 489 € 518 € 549 € 575 € 245 € 545 € 555 €

26.08 509 € 539 € 569 € 599 € 245 € 569 € 579 €

19.09 484 € 512 € 541 € 569 € 245 € 539 € 549 €

SUPLIMENT pentru 6 cine pe Costa Brava 5 € x 6 = 30 €/ pers.



‹‹160››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹161››

spania clasică 

SLOVENIA

Ljuljana

Valladolid

Santander
Oviedo

Vitoria

Logroño

Pamplona

Toledo

El Escorial

Aranjuez

Zaragoza

Barcelona
Costa Brava

Montserrat 

Palma de MallorcaValencia

Port Aventura

Mérida

Madrid SPANIA

Châlons-en-Champagne MetzRennes

Nantes

Besançon
Dijon

Poitiers

Reims
Paris

Orléans

Rouen
Caen

Bordeaux

Limoges

Clermont-Ferrand

Lyon
Annecy

Toulouse

Marseille

Avignon

Chamonix

Ajaccio

Montpellier

FRANTA
Călăraşi 

Giurgiu

Piteşti

Craiova Slatina

Tirgu Jiu
Reşiţa

Miercurea-Ciuc
Stiniu Gheorghe

Tirgoviste

Brăila

PloieştiBuzău

Slobozia

Galaţi
Focşani

Baia Mare

Zalău Bistriţa

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

BacăuTârgu Mureş

Satu Mare

Drobeta Turnu-Severin

Alexandria

Oradea

Alba Iulia

Rimnicu
Vilcea

BraşovDeva
Arad

Bucuresti 

ROMANIA

Torino

Aosta

Trento

Milano
Bergamo

Verona

Bolzano

Bologna

Firenze

L'Aquila

Napoli

Potenza

Bari

Campobasso

Perugia

Ancona

Roma

Trieste

San Remo
Nice

Cannes
Saint Tropez

Cagliari

Venezia

Padova

Genova
ITALIA

Debrecen 

Miskolc

Gyár

Eger

Nyíregyháza

KecskemétZalaegerszeg

Szombathely

Salgótarján

Pécs

Kaposvár

Szeksard

Békéscsaba

Tatabánya
Szolnok

Budapesta

UNGARIA Szeged

Veszprém

Székesfehérvár

MONACO

ANDORRA

de la 

582 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
trafic internațional, excepție 
ziua a 6-a, contra cost cu 
transport public
• 12 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție, 
de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurările medicală și storno
• Excursiile opționale
• Intrări la obiective, inclusiv 
pentru opționale, ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar 
• Taxa de oraș, unde este 
solicitată. Se va achita cash, de 
fiecare turist.

• Tur pietonal în Aranjuez și Valencia
• Plimbare în Barri Gotic, cartierul vechi al Barcelonei

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

VALENCIA
Frumusețe pur science fiction
Există puține orașe precum Valencia, 
capabile să combine armonios 
rămășițele celui mai îndepărtat 
trecut, datând din anul 138 î.Hr., cu 
cele mai inovatoare și avangardiste 
clădiri din noul mileniu. Valencia este 
comerț și cultură, cinema, teatru, 
muzee și afaceri. Este centrul de 
design internațional și avangardist 
și unul dintre cele mai active orașe 
din Europa privind târgurile și 
conferințele. 

ARANJUEz 
Familia regală, primăvara la Aranjuez
Felipe al II-lea va fi unul dintre 
monarhii cei mai legați de Aranjuez, 
întrucât nu numai că îi acordă titlul 
de Site Royal și construiește palatul 
pe care îl cunoaștem astăzi, dar în 
acest pământ soția sa, Isabel de Valois 
moare. Palatul regal atrage atenția 
prin fațada sa este roșie și alba, unde 
se află trei statui ale regilor care au 
impulsionat construcția: Felipe al 
II-lea, Felipe al V-lea și Fernando al 
VI-lea.

EL ESCORIAL
Imensa fortăreață a lui Filip al II-lea
El Escorial este un complex 
arhitectonic, construit de Filip al 
II-lea, unul dintre cei mai puternici 
și influenți regi ai Spaniei. Ansamblul 
pare o imensă fortăreață cu un 
aer sever, care adăpostește o serie 
de atracții impresionante precum 
Biserica Sfântului Laurențiu, Sala 
Bătăliilor, Apartamentele regale și 
Galerii de Arta cu bogății ale secolelor 
XV și XVII.

BARCELONA 
Bucura-te de orasul lui Gaudi
Barcelona este al doilea oras ca 
marime din Spania si capitala regiunii 
Catalunia. Orasul are o istorie 
arhitecturala bogata, incepand de la 
ramasitele antice ale asezarilor romane 
peste care a “crescut” orasul modern, 
pana la noua arhitectura datorata 
genialului Gaudi. Capodopera a sa este 
Sagrada Familia, avand o arhitectura 
nonconformista, care dupa mai bine de 
o suta de ani de la inceperea sa, nu este 
inca terminata. 

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Monaco - Avignon - Costa Brava - Montserrat - Barcelona - Zaragoza - 
Madrid - El Escorial - Toledo - Aranjuez - Valencia - Cannes - Genova - Sirmione - Padova - Ljubljana

13 zile

Valencia, Spania

Montserrat, Spania
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA 
- belGRAD (ccA. 695 km)
La ora 06:00, părăsim parcarea Academiei 
Militare - Carol I, acces dinspre metrou 
Eroilor. Trecem de Sibiu și de Timișoara 
pentru a ajunge în Belgrad. Capitala 
Serbiei ne așteaptă pe înserat cu fortăreața 
Kalemegdan, pitoresc amplasata pe malul 
dunării și cu strada Knez Mihailov pentru 
o “porție” de relaxare. În drum spre cazare, 
turul panoramic cu autocarul ne oferă 
primele priveliști cu Catedrala ortodoxă și 
Parlament.

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km)
după micul dejun, ne îmbarcăm în autocar. 
Prima destinație: Zagreb, capitala Croației. 
Admirăm din autocar Piața Tomislav, 
cu statuia primului rege Croat, Muzeul 
Mimara, ce păstrează colecții de artă 
din întreaga țară, Universitatea și Teatrul 
National, cea mai elegantă clădire din oraș, 
prin stilul sau neo-baroc de sfârșit de secol 
XIX. Tur pietonal din vechiul cartier Kaptol, 
de la Catedrala gotică spre Ban Jelacic, o 
zonă pietonală, unde localnicii se adună la 
evenimente mari, precum meciuri de fotbal 
sau concerte. Revenim la autocar, pentru 
a porni spre Slovenia și Italia. Suntem 
așteptați la cazare în zona Padova.

ZIuA 3. PADoVA - monAco - AIX-en-
PRoVence (ccA. 725 km)
O zi cu parfum franțuzesc... Pornim 
spre romantica Franța după micul dejun. 
Străbatem „Riviera Florilor” și Riviera 
Franceză - Coasta de Azur și facem 
cunoștință cu Monaco, luxosul oraș cu 
cele mai bune cazinouri din lume. Ne 
lăsăm fascinați de Muzeul Oceanografic, 
Catedrala Sfântului Nicolae și de Palatul 
Princiar, reședința oficială a prințului de 

Monaco, construită în 1191 ca o fortăreață 
genoveză, urmând traseul circuitului de 
Formula 1 spre celebrul Cazino. Spre finele 
zilei, ajungem în zona Aix-en-Province. Ne 
cazăm aici. 

ZIuA 4. AIX-en-PRoVence - cosTA 
bRAVA - monTseRRAT  
(ccA. 420 km) 
Trecem de la parfumul franțuzesc la ritmul 
de flamenco. după micul dejun, pornim 
spre Spania și ne cazăm în una dintre 
renumitele stațiuni de pe Costa Brava. 
Profităm de timpul liber de după amiază 
pentru plajă sau...

 l Opțional (20 €), excursie la „Muntele 
Sfânt” al Cataloniei - Montserrat, simbol 
al libertății și identității naționale ale 
catalanilor. Pe vârfurile ca niște degete 
uriașe din gresie au fost ridicate, în jurul 
anului 1000, primele lăcașuri de rugăciune. 
Vizităm abația benedictină Santa Maria 
de Montserrat și biserica sa unde se află 
statuia Maicii Domnului („La Moreneta”). 
Lemnul din care s-a realizat statuia 
prezinta fața neagră a Fecioarei, o imagine 
diferită față de tot ce ai văzut până acum, 
considerată stranie. Mănăstirea a suferit 
de-a lungul anilor din cauza mai multor 
calamități, dar statuia a rămas, ca prin 
minune, neatinsa, Montserrat devenind un 
important loc de pelerinaj. 
Revenim apoi la hotelul din Costa Brava.

ZIuA 5. cosTA bRAVA - ZARAGoZA - 
mADRID (ccA. 665 km)
după micul dejun, pornim spre Zaragoza, 
capitala Aragonului, cu o istorie de peste 
două milenii evidențiată de monumentele 
istorice și religioase aflate aici: Podul de 
Piatră din secolul XV, Catedrala Nuestra 
Seńora del Pillar, un impresionant 
monument baroc din secolul al XVII-lea, 
Catedrala La Seo, monument UNESCO, 
La Lonja, astăzi Sala de Expoziții - cea mai 
importantă construcție civilă renascentistă 

din secolul al XVI-lea. Pornim spre Madrid, 
unde ne bucurăm de un tur de oraș cu 
autocarul spre Stadionul Santiago Bernabéu, 
Piața Colon cu monumentul dedicat lui 
Christofor Columb, Piața și Fântâna 
Cibele, care poartă numele zeiței romane 
a naturii și a fertilității. Traseul nostru 
continuă spre Gran Via, cel mai frumos 
bulevard al Madridului și spre Piața Spania 
cu monumentul lui Miguel de Cervantes, 
de unde pornim spre hotelul din zona 
Madrid.

ZIuA 6. mADRID - el escoRIAl 
Micul dejun este urmat astăzi de o plimbare 
pietonală și contra cost, cu transportul 
în comun pentru a explora frumusețea 
Madridului. Vedem astfel Palatul Regal, 
cu interioare remarcabile, ce păstrează 
importante colecții de pictură, mobilier, 
ceasuri și argintărie. Urmează Catedrala 
Almudena, închinată protectoarei spirituale 
a orașului, Calle Mayor - principala stradă 
din timpul domniei habsburgice și Plaza 
Mayor construită în secolul al XVII-lea de 
regele Filip al III-lea. Ajungem la Puerta 
del Sol, kilometrul zero al Madridului, unde 
admirăm simbolul orașului: statuia ursului 
care mănâncă din copac. Ne bucurăm apoi 
de timp liber în Madrid sau... 

 l Opțional (15 €), excursie la El Escorial, 
un complex arhitectonic somptuos cu 
triplă funcție: palat, mănăstire și mausoleu, 
construit de Filip al II-lea, unul dintre cei 
mai puternici și influenți regi ai Spaniei. 
Acesta adăpostește Biserica Sfântului 
Laurentiu, Biblioteca, Sala Bătăliilor, 
Apartamentele regale surprinzător de 
austere, Gradini, Relicvariile, Panteonul 
Regal aflat sub capelă, ce găzduiește 
mormintele majorității regilor spanioli), 
Galerii de Arta cu lucrări aparținând 
școlilor spaniole, italiene, lombarde, 
realizate între secolele XV-XVII.
La finalul zilei, revenim la hotelul din zona 
Madrid pentru cazare. 

ZIuA 7. mADRID - ToleDo - ARAnJueZ - 
VAlencIA (ccA. 440 km) 
după micul dejun, ne îndreptăm 
spre Aranjuez, pentru a vizita Palatul 
Regal, construit în secolul al XVI-lea, 
care impresionează prin arhitectura, 
decorațiunile interioare fantastice, 
mobilierul exotic și grădinile ornate cu 
fântâni. Optăm aici pentru timp liber sau 
pentru...

 l Opțional (10 €), excursie în Toledo, 
vechea capitală a Spaniei, un adevărat 
muzeu în aer liber, care păstrează 
influentele celor 3 culturi: creștină, 
evreiască și maură. Este un oraș fascinant 
care conservă zidurile medievale și câteva 
dintre porțile de odinioară, Podul San 

 proGramziua

12

cazări
12 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*) 
12 mic dejun inclus și 

opțional, cină 
în Skardalija, Belgrad

13
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional 

autocar inclus
O zi întreagă în 

Barcelona, sau plajă 
pe Costa Brava

bonus time
Serbia, Croația, 

Slovenia, Italia, Franța, 
Spania și Monaco

țări vizitate

7

Costa Brava, Spania
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Martin, Biserica Regilor, construită de 
„regii catolici” Izabela I și Ferdinand al 
II-lea și cartierul evreiesc ce datează 
din secolul al XII-lea. Excursia noastră 
continuă cu vizite la vechea Primărie, 
Palatul Arhiepiscopal și Catedrala San 
Ildefonso, construită în secolul XIII și cu 
adevărat monumentală, care impresionează 
prin arhitectura sa gotică și prin altarele 
sale, adevărate capodopere baroce. 
Urmează Piața arabă Zocodover din 
apropierea Castelului Alcazar, vechea 
fortăreață, astăzi Biblioteca și Muzeul 
Armatei. Ne întoarcem apoi în Aranjuez, 
unde ne întâlnim cu turiștii care au optat 
pentru timp liber. 
Mai poposim aici câteva minute, având 
timp liber pentru o vizită la Catedrală sau 
pentru shopping, după preferințe. Pornim 
spre cazarea din zona Valencia. 

ZIuA 8. VAlencIA - bARcelonA - 
cosTA bRAVA (ccA. 345 km) 
după micul dejun, descoperim Valencia, al 
treilea mare oraș al Spaniei, cu arhitectura 
avangardistă, grădini luxuriante și o mulțime 
de repere istorice. Vizităm Turnurile 
Serranos din secolul al XIV-lea, Palau de 
la Generalitat, Plaza de la Virgen (Piața 
Fecioarei), aflată în centrul orașului și 
dominată de biserica Nuestra Seniora de los 
desamparados și de Catedrala construită în 
secolul XIII, unde se spune că este păstrat 
Sfântul Graal. Traseul nostru continuă cu 
Plaza de la Reina (km 0 al orașului), spre 
Palatul Marchizului Dos Aguas, construit 
în secolul al XV-lea, ce găzduiește Muzeul 
de Ceramică. Autocarul ne așteaptă apoi 
pentru deplasarea în Orașul Științelor și al 
Artelor din Valencia, un proiect futurist din 
anii `90 al arhitectului Santiago Calatrava. 
Ne îndreptăm apoi spre Barcelona, unde 
ne bucurăm de un tur panoramic în care 
admirăm Sagrada Familia, catedrala 
gotică “îmbrăcată” architectural într-un 
complex de coloane elicoidale, bolți și 
pereți laterali ce copleșesc mintea și întrec 
orice imaginație. Continuăm cu Parcul 
Güell, un loc unic, cu forme curioase și 
combinații de culori îndrăznețe ieșite 
parcă dintr-un basm, Casa Batllo, Casa 

Mila, Piața Catalunya, Piața Spania cu 
Palatul Național, Parc Montjuic cu Grădina 
Botanică, ce oferă priveliști superbe asupra 
portului. Ne îndreptăm spre cazare, la 
hotelul de pe Costa Brava. 

ZIuA 9. cosTA bRAVA - bARcelonA 
(ccA. 150 km) 
după micul dejun, profităm de timp liber 
pe Costa Brava, unde nisipul auriu, apele 
cristaline și vegetația mediteraneană 
abundenta îți vor oferi amintiri de neuitat. 
dacă, însă, ești dornic de explorare, pornim 
în descoperirea Barcelonei cu transportul 
în comun (contra cost), însoțiți de ghid. 
deplasarea se face cu tren direct: Costa 
Brava -Barcelona (aprox. 6 €/sens), a cărui 
stație finală este chiar în Piața Catalunya. 
de aici, pornim spre pitorescul bulevard Las 
Ramblas, unde magazinele cu suveniruri, 
terasele restaurantelor, cafenelele și 
multitudinea de artiști ambulanți ne 
umplu sufletele de entuziasm și bucurie. 
descoperim Barri Gotic, centrul vechi al 
orașului, un labirint de străduțe înguste 
pline de istorie, majoritatea clădirilor 
datând din timpuri medievale. Admirăm 
ruine ale zidului de apărare și ale Templului 
lui Augustus și Catedrala Gotică La Seu, din 
secolul al XIII-lea, dar care a fost finalizată 
abia la începutul secolul XX și ale cărei 
turnuri cu ceas depășesc 50 metri înălțime. 
Catedrala are 93 metri lungime și 40 
metri lățime, iar curtea sa interioară este o 
adevărată oază de verdeață în jurul Fântânii 
Gâștelor (Font de les Oques). Toate aceste 
atracții ne induc o stare de bine, pe care o 
păstrăm și noaptea, petrecută la la același 
hotel de pe Costa Brava.

ZIuA 10. cosTA bRAVA - AVIGnon - 
cAnnes (ccA. 580 km)
Astăzi părăsim Spania. după micul dejun, 
traversăm Franța, cu destinația: Avignon, 

unde te poți bucura de timp liber la 
shopping într-un centru comercial sau...

 l Opțional (10 €), vizită la Avignon 
- capitala regiunii Provence, unde vom 
descoperi fostul Palat Papal, construit 
în secolul al XIII-lea, cea mai mare și 
mai importantă clădire gotică medievală 
din Europa, care a servit 72 de ani drept 
reședință pontificală. Imaginează-ți 
cele mai mari patru catedrale gotice din 
lume una lângă alta și obții imaginea 
acestui grandios palat. Admirăm centrul 
medieval Avignon, înscris din 1995 pe 
lista patrimoniului UNESCO, faimosul 
Pod peste Rhone Saint-Benézet, vechi de 
aproape 1000 de ani, care avea în acele 
vremuri peste 900 de metri lungime.
La finalul explorării noastre, ne continuăm 
traseul pentru noaptea de cazare la hotelul 
din zona Cannes.

ZIuA 11. cAnnes - GenoVA - sIRmIone 
- PADoVA (ccA. 550 km)
după micul dejun, pășim pe tărâmul magic 
al Italiei, unde vizităm capitala Liguriei, 
centrul istoric al orașului Genova, cu 
Porta Soprana, cea mai veche construcție 
din Genova ce aparține secolelor X-XII, 
Casa lui Christofor Columb, Palatul ducal, 
Catedrala San Lorenzo, Portul Vechi și 
Acvariul, unul dintre cele mai mari din 
Europa. Pornim la drum spre Padova, 
străbătând nordul Italiei, oprindu-ne să 
admirăm Lago di Garda din Sirmione. Aici, 
aspectul medieval cu străduțe înguste și 
case pitorești, este amplificat de fortăreața 
construită în secolele XII și XIII, la care 
accesul obișnuia să se facă pe poduri 
mobile, aceasta fiind înconjurată de ape. 
Seara, suntem așteptați la cazare, în zona 
Padova. 

ZIuA 12. PADoVA - lJublJAnA - 
belGRAD (ccA. 565 km)
după micul dejun, pornim spre Ljubljana. 
Capitala Sloveniei ni se dezvăluie prin 
Piața Congresului, Biserica Franciscană, 
Podul Triplu, Primărie, Catedrala și Podul 
dragonului. Îi păstrăm farmecul în drumul 
spre Belgrad. Atmosfera boemă ne 
cuprinde pe înserat în pitorescul cartier 
Skardalija, prin mici galerii cochete, 
expoziții în aer liber și muzicieni ambulanți. 
Suntem lângă unele dintre cele mai 
cunoscute restaurante locale, așa că...

 l Opțional (25 €), program de degustare 
din deliciile bucătăriei sârbești.

ZIuA 13. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
după micul dejun, pornim spre București, 
unde ajungem după ora 23.30, în funcție 
de trafic și de formalitățile de frontieră.

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

03.06 582 € 617 € 651 € 685 € 259 € 655 € 665 €

26.08, 19.09 603 € 638 € 674 € 709 € 275 € 679 € 689 €

Cazinoul din Monte Carlo
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spania, culorile Andaluziei

• Vizită în Toledo, vechea 
capitală a Spaniei
• Excursie opțională la 
Gibraltar
• La Mezquita, una dintre cele 
mai mari moschei din lume.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TOLEDO
Traditia fauririi armelor 
Prima atestare a sabiilor de Toledo 
dateaza din sec. al IV-lea iHr, gratie 
renumelui lor Hannibal a ales sa-si 
inarmeze soldatii cu celebrele arme. 
Armatele musulmane, ajungand sa 
cunoasca taisul lamei de Toledo, au 
adoptat tehnica dupa care erau realizate 
prin transmiterea secretul din tata in 
fiu. Pana si samuraii din Japonia au 
preferat otelul din Toledo, introdus de 
comerciantii spanioli, misterul fabricatiei 
ramanand secret pana in sec. al XX-lea.

ALHAMBRA 
Admiră fortăreața Alcazaba 
Alhambra, unul dintre cele mai 
prestigioase monumente de 
arhitectură islamică din Spania, a 
fost construită ca un ansamblu de 
clădiri: o fortăreață (alcazaba), un 
palat (alcázar) și o zonă rezidențială 
(medina), dintre care cea mai veche 
parte este alcazaba. din vechea 
fortăreață mai există rămășițe 
ale zidurilor masive, turnurile și 
meterezele.

CATEDRALA DIN VALENCIA 
Păstratoarea Sfântului Graal ?
Catedrala din Valencia se presupune 
ca ar adaposti cupa din care a baut Iisus 
la Cina cea de taina. Este demonstrata 
vechimea cupei de peste 2000 de ani 
si ca provine din Iudeea , deci, această 
cupă ar putea fi Sfîntul Graal, despre 
care sunt totuși două legend: Una 
afirma că din această cupă a băut Iisus la 
Cina cea de taină, altă legendă spunînd 
că în această cupă s-a adunat sîngele lui 
Iisus după ce acesta a fost străpuns cu 
sulița de un soldat roman.

MADRID- PALATUL REGAL 
Simbolul rafinamentului şi al bunului gust
Originea castelului dateaza din secolul al 
IX-lea, din vremea regatului musulman 
de la Toledo. A fost distrus de un 
incendiu in 1734 si refacut din piatra si 
caramida, devenind resedinta lui Filip 
al V-lea. Pentru decoratiuni interioare 
s-au folosit: marmura spaniola, stuc, 
usile si ferestrele sunt de mahon, iar 
fresce sunt pictate de artisti de frunte 
ai timpului. Astazi este resedinta oficiala 
a Maiestatii Sale Regele Spaniei si este 
folosit doar pentru ceremoniile de stat.

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Monaco - Avignon - Costa Brava - Montserrat - Barcelona - Zaragoza 
- Madrid - El Escorial - Toledo - Cordoba - Sevilla - Gibraltar - Costa del Sol - Granda - Valencia - Cannes - 
Genova - Sirmione - Padova - Ljubljana

de la 

675 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
trafic internațional, excepție 
zilele a 6-a și a 11-a, contra cost 
cu transport public
• 14 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție, 
de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurările de călătorie: 
medicală și storno
• Excursiile și vizitele opționale
• Intrările la obiectivele 
turistice, inclusiv pentru 
excursiile opționale și serviciile 
de ghizi locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș, unde este 
solicitată. Se va achita cash, de 
fiecare turist.

15 zile

Mérida

Valladolid

Oviedo

Santiago de Compostela

Santander

Vitoria
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Toledo Aranjuez

Cordoba

Zaragoza
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Palma de Mallorca
Valencia

PortAventura

Murcia
Sevilla

Madrid

SPANIA
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Gibraltar
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Suceava

Botoşani
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Satu Mare

Drobeta Turnu-Severin
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Arad

Bucuresti 

ROMANIA

L'Aquila

Napoli
Potenza

Bari
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Palermo
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Perugia
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Roma
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Torino
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Trento
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Bolzano

Trieste

San Remo
Nice
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Saint Tropez

Venezia

Padova
Milano
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Verona

Genova
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El Escorial

Cordoba, Spania
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA 
- belGRAD (ccA. 695 km)
La 06:00 dimineața Pornim la drum. 
Părăsim parcarea Academiei Militare - 
Carol I, acces dinspre stația de metrou 
Eroilor, urmând traseul spre Belgrad, pe 
ruta Sibiu - Timișoara. Capitala Serbiei ne 
așteaptă pe înserat cu invitație la fortăreața 
Kalemegdan, pitoresc amplasata pe malul 
dunării și pe strada Knez Mihailov pentru 
o “porție” de relaxare. Turul panoramic 
cu autocarul ne introduce în frumusețea 
arhitecturală belgrădeană, oferindu-ne, 
în drum spre cazare, primele priveliști cu 
Catedrala ortodoxă și Parlament.

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km)
după micul dejun, ne îmbarcăm în autocar. 
Prima destinație: Zagreb, capitala Croației, 
a cărei priveliște de ansamblu ne este 
prezentată din autocar. Admirăm Piața 
Tomislav, cu statuia primului rege Croat, 
Muzeul Mimara, ce păstrează colecții de 
artă din întreaga țară, Universitatea și 
eleganta clădire a Teatrului National. Intrăm 
în atmosfera croată printr-un tur pietonal 
din vechiul cartier Kaptol, de la Catedrala 
gotică spre Piața Ban Jelacic, apoi revenim 
la autocar. Pornim spre Slovenia și Italia, 
pentru cazarea din zona Padova. 

ZIuA 3. PADoVA - monAco - AIX-en-
PRoVence (ccA. 725 km)
O zi cu parfum franțuzesc... după 
micul dejun, ne dăm întâlnire cu Franța. 
Străbatem „Riviera Florilor” și Riviera 
Franceză - Coasta de Azur și facem 
cunoștință cu Monaco. Ne lăsăm fascinați 
de Muzeul Oceanografic, Catedrala 
Sfântului Nicolae și de Palatul Princiar, 
urmând traseul circuitului de Formula 1 
spre celebrul Cazino, iar spre finele zilei, 
ajungem în zona Aix-en-Province, unde ne 
și cazăm.

ZIuA 4. AIX-en-PRoVence - cosTA 
bRAVA - monTseRRAT  
(ccA. 420 km) 
Trecem de la parfumul franțuzesc la ritmul 
de flamenco. după micul dejun, pornim 
spre Spania și ne cazăm în una dintre cele 
mai renumite stațiuni de pe Costa Brava. 
Profităm de timpul liber de după amiază 
pentru plajă sau...

 l Opțional (20 €), excursie la „„Muntele 
Sfânt” al Cataloniei - Montserrat, simbol 
al libertății și identității naționale ale 
catalanilor. Pe vârfurile ca niște degete 
uriașe din gresie au fost ridicate, în 
jurul anului 1000, primele lăcașuri și de 
rugăciune. Vizităm abația benedictină 
Santa Maria de Montserrat și biserica sa 
unde se află statuia Maicii Domnului („La 
Moreneta”). Lemnul din care s-a realizat 
statuia prezinta fața neagră a Fecioarei, 
o imagine diferită față de tot ce ai văzut 
până acum, considerată stranie. Mănăstirea 
a suferit de-a lungul anilor din cauza mai 
multor calamități, dar statuia a rămas, 
ca prin minune, neatinsa, Montserrat 
devenind un important loc de pelerinaj, cu 
vizitatori ce străbat mii de kilometri doar 
pentru a o admira și a se închina ei.
Revenim apoi la hotelul din Costa Brava.

ZIuA 5. cosTA bRAVA - ZARAGoZA - 
mADRID (ccA. 665 km)
după micul dejun, pornim spre Zaragoza, 
capitala Aragonului, cu o istorie de peste 
două milenii evidențiată de monumentele 
istorice și religioase aflate aici: Podul de 
Piatră din secolul XV, Catedrala Nuestra 
Seńora del Pillar, un impresionant 
monument baroc din secolul al XVII-lea, 
Catedrala La Seo, monument UNESCO, 
La Lonja, astăzi Sala de Expoziții - cea mai 
importantă construcție civilă renascentistă 
din secolul al XVI-lea. Pornim spre 
Madrid, unde ne bucurăm de un tur de 
oraș cu autocarul ce ne oferă priveliști spre 
Stadionul Santiago Bernabéu, Piața Colon cu 
monumentul dedicat lui Christofor Columb, 

Piața și Fântâna Cibele, care poartă numele 
zeiței romane a naturii și a fertilității. Traseul 
nostru continuă spre Gran Via, cel mai 
frumos bulevard al Madridului descris adesea 
drept o expoziție arhitectonică în aer liber și 
spre Piața Spania cu monumentul lui Miguel 
de Cervantes, de unde pornim spre hotelul 
din Madrid. 

ZIuA 6. mADRID - el escoRIAl 
Micul dejun este urmat astăzi de o plimbare 
pietonală și contra cost cu transportul 
în comun pentru a explora frumusețea 
Madridului. Vedem astfel Palatul Regal, 
cu interioare remarcabile, ce păstrează 
importante colecții de pictură, mobilier, 
ceasuri și argintărie. Urmează Catedrala 
Almudena, închinată protectoarei spirituale 
a orașului, Calle Mayor - principala stradă 
din timpul domniei habsburgice, Plaza 
Mayor construită în secolul al XVII-lea 
de regele Filip al III-lea și Puerta del 
Sol, kilometrul zero al Madridului unde 
admirămstatuia ursului care mănâncă din 
copac - simbolul orașului. Ne bucurăm apoi 
de timp liber în Madrid sau... 

 l Opțional (15 €), excursie la El Escorial, 
un complex arhitectonic somptuos cu triplă 
funcție: palat, mănăstire și mausoleum, 
construit de Filip al II-lea, unul dintre cei 
mai puternici și influenți regi ai Spaniei. 
Ansamblul pare o imensa fortăreață cu 
un aer sever, care adăpostește Biserica 
Sfântului Laurențiu, Biblioteca, Sala 
Bătăliilor, Apartamentele regale surprinzător 
de austere, Grădini, Relicvariile, Panteonul 
Regal aflat sub capelă, ce găzduiește 
mormintele majorității regilor spanioli), 
Galerii de Arta cu lucrări aparținând școlilor 
spaniole, italiene, lombarde, realizate între 
secolele XV-XVII. 
La finalul zilei, revenim la hotelul din 
Madrid pentru cazare. 

ZIuA 7. mADRID - ToleDo - coRDobA 
(ccA. 375 km) 
Ne bucurăm de micul dejun, urmat de 
Toledo. Vechea capitală a Spaniei, un 
adevărat muzeu în are liber, păstrează 
influențele culturilor creștină, evreiască 
și maură, redându-ne un oraș mândru de 
zidurile medievale și câteva dintre porțile de 
odinioară, de Podul San Martin, Biserica 
Regilor și cartierul evreiesc din secolul al 
XII-lea. Vizităm vechea Primărie, Palatul 
Arhiepiscopal și Catedrala San Ildefonso, 
din secolul XIII. Ajungem în Piața arabă 
Zocodover, aflată în apropierea Castelului 
Alcazar - odinioară fortăreață, astăzi 
Biblioteca și apoi la Muzeul Armatei. Aici 
ne bucurăm de timp liber pentru a vizita 
individual Catedrala sau pentru o partidă 
de shopping. după relaxare, încheiem șirul 
vizitelor în Cordoba - „Perla Andaluziei”, 
unde vizităm Mezquita, Moscheea-

 proGramziua

14

cazări
14 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*) 
14 mic dejun inclus și 

opțional, cină 
în Skardalija, Belgrad

15
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Opțional, shopping în 
Gibraltar sau vizită la 

colonia de macaci

bonus time
Serbia, Croația, Slovenia, 

Franța, Spania, Italia, 
Monaco, Gibraltar (UK)

țări vizitate

8

Plaza de Espana, Sevilla, Spania
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Catedrală care găzduiește Biserica Sfintei 
Fecioare, o importantă relicvă a istoriei 
spaniole. Admirăm Podul Roman, primul 
construit peste râul Guadalquivir, în 
secolul I și vechea fortăreață Alcazar, astăzi 
Biblioteca și Muzeul Armatei. Pășim pe 
străduțele vechiului cartier evreiesc Juderia, 
îndreptându-ne spre Plaza del Porto, unde 
Cervantes a scris o parte din „don Quijote 
de la Mancha”. Urmează timp liber și 
drumul spre cazarea din Cordoba.

ZIuA 8. seVIllA - GIbRAlTAR - 
AlGecIRAs (ccA. 345 km) 
Mic dejun și vizite în Sevilla, al patrulea 
oraș ca mărime al Spaniei. Începem cu 
Catedrala din secolul al XV-llea, a treia din 
lume ca mărime și continuăm cu Turnul 
Minareta Giralda, construit în secolul al XII-
lea. Străbatem fostul cartier evreiesc Bario 
Santa Cruz spre Real Alcázar, dezvoltat pe 
o veche fortificație maură, apoi pornim spre 
Algeciras, de unde...

 l Opțional (20 €), excursie la Gibraltar, 
cu momente hazlii și vizita la Upper 
Rock, unde vom urca (contra cost) cu 
microbuzele locale și vom întâlni colonia de 
macaci. Iar dacă ești pasionat de shopping, 
aici este Raiul tău! Un adevărat paradis 
al prețurilor tax-free. Cu noi experiențe 
frumoase, revenim la Algeciras pentru 
cazare.

ZIuA 9. AlGecIRAs - cosTA Del sol - 
GRAnADA - muRcIA  
(ccA. 520 km) 
după micul dejun, străbatem Costa del Sol 
spre Torremolinos. Ajungem în Malaga, de 
unde părăsim zona coastei spre nord, spre 
orașul Granada unde se află impresionantul 
complex Alhambra, unul dintre cele mai 
importante monumente de arhitectură 
islamică.

 l Opțional (15 €/ persoană, fără Palatul 
Nazrid, se încasează din agenție, la 
înscriere), vizitarea complexului Alhambra, 
unde admirăm vechea fortăreață militară, 
Alcazaba, palatul de vara Generalife, Palatul 
renascentist al lui Carol al V-lea și gradina 
paradisiacă dintre acestea. 
Revenind în Granada, parcurgem pietonal 
centrul orașului spre Catedrală și Capela 
Regală, construită în secolul al XVI-lea, 
locul de înmormântare a regilor catolici, 
apoi părăsim Andaluzia, pornind spre 
cazarea din Murcia. 

ZIuA 10. muRcIA - VAlencIA - 
bARcelonA - cosTA bRAVA 
(ccA. 590 km) 
de dimineață, după micul dejun din hotel, 
pornim spre Valencia, al treilea oraș ca 
mărime din Spania, unde vizităm Turnurile 
Serranos din secolul al XIV-lea, Palau de 
la Generalitat, Plaza de la Virgen (Piața 
Fecioarei), aflată în centrul orașului și 
dominată de biserica Nuestra Seniora de 
los desamparados (secolul al XVII-lea) 
și de Catedrala construită în secolul XIII, 
unde se spune că este păstrat Sfântul 
Graal. Traseul nostru continuă cu Plaza 
de la Reina (kilometrul 0 al orașului), spre 
Palatul Marchizului Dos Aguas, construit în 
secolul al XV-lea, care găzduiește Muzeul de 
Ceramică. Ne deplasăm apoi cu autocarul în 
Orașul Științelor și al Artelor din Valencia, 
după care pornim spre Barcelona, unde 
ne așteaptă un tur panoramic al orașului, 
în care admirăm Sagrada Familia, Parcul 
Güell, uimitor datorită formelor și al culorilor 
îndrăznețe, Casa Batllo, Casa Mila, Piața 
Catalunya, Piața Spania cu Palatul Național 
și Parcul Montjuic cu Grădina Botanică 
ce oferă priveliști superbe asupra portului. 
Cu bucuria noilor atracții descoperite, ne 
îndreptăm spre cazarea de pe Costa Brava. 

ZIuA 11. cosTA bRAVA - bARcelonA 
(ccA. 150 km) 
O zi cu activități pentru suflet. după micul 
dejun, profităm de timp liber pe Costa Brava 
sau, dacă ești dornic de explorare, pornim 
în descoperirea Barcelonei cu transportul 
în comun (contra cost), însoțiți de ghid. 
deplasarea se face cu tren direct: Costa 
Brava -Barcelona (aprox. 6 €/sens), a cărui 
stație finală este chiar în Piaţa Catalunya. 
de aici, pornim spre pitorescul bulevard 
Las Ramblas, cu numeroase magazine și 
cafenele. descoperim Barri Gotic, centrul 
vechi al orașului, cu clădiri din timpuri 
medievale, unde admirăm ruine ale zidului 
de apărare și ale Templului lui Augustus, 
Catedrala Gotică La Seu, din secolul al XIII-
lea,  ale cărei turnuri cu ceas depășesc 50 

metri înălțime. Seara ne întoarcem la același 
hotel de pe Costa Brava.

ZIuA 12. cosTA bRAVA - AVIGnon - 
cAnnes (ccA. 580 km)
Astăzi ne luăm la revedere de la Spania. 
după micul dejun, traversăm Franța. Prima 
oprire: Avignon, capitala regiunii Provence, 
unde ne bucurăm de timp liber la shopping 
într-un centru comercial sau...

 l Opțional (10 €), vizită la Avignon, înscrisă 
din 1995 pe lista patrimoniului UNESCO. 
Vom descoperi fostul Palat Papal, construit 
în secolul al XIII-lea, care a servit 72 de ani 
drept reședință pontificală, centrul medieval 
din Avignon, aflat în patrimoniul UNESCO 
și podul Saint-Benézet de peste Rhone, vechi 
de aproape 1000 de ani. 
La finalul explorării, ne continuăm traseul 
spre cazarea din zona Cannes.

ZIuA 13. cAnnes - GenoVA - sIRmIone 
- PADoVA  
(ccA. 550 km)
după micul dejun, pășim pe tărâmul magic 
al Italiei, unde vizităm capitala Liguriei, 
centrul istoric al orașului Genova, cu Porta 
Soprana, Casa lui Christofor Columb, Palatul 
ducal, Catedrala San Lorenzo, Portul 
Vechi și Acvariul. Pornim la drum spre 
Padova, străbătând nordul Italiei, oprindu-
ne să admirăm Lago di Garda la Sirmione. 
Aici, aspectul medieval cu străduțe 
înguste și case pitorești, este amplificat de 
fortăreața construită în secolele XII și XIII, 
la care accesul obișnuia să se facă pe poduri 
mobile, aceasta fiind înconjurată de ape. 
În interiorul misteriosului Castel se află un 
mic muzeu cu artefacte medievale. Seara, 
suntem așteptați la cazare, în zona Padova. 

ZIuA 14. PADoVA - lJublJAnA - 
belGRAD (ccA. 565 km)
Relaxați după micul dejun, pornim 
spre Ljubljana. Capitala Sloveniei ni 
se dezvăluie prin Piața Congresului, 
Biserica Franciscană, Podul Triplu, 
Primărie, Catedrala și Podul dragonului. Îi 
păstrăm farmecul în drumul spre Belgrad. 
Atmosfera boemă ne cuprinde pe înserat 
în pitorescul cartier Skardalija, unde artiștii 
și atelierele lor de creație ne introduc 
într-o lume caldă, prin mici galerii cochete, 
expoziții în aer liber și muzicieni ambulanți. 
Suntem lângă unele dintre cele mai 
cunoscute restaurante locale, așa că...

 l Opțional (30 €), program de degustare 
din deliciile bucătăriei sârbești.

ZIuA 15. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
după micul dejun, plecăm spre Academia 
Militară din București, unde ajungem în 
după ora 23.30, în funcție de trafic de 
formalitățile de frontieră.

Mezquita-Catedral, Cordoba, Spania

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2019 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

08.06, 12.09 675 € 716 € 755 € 795 € 295 € 759 € 769 €

19.08 693 € 734 € 774 € 815 € 295 € 779 € 789 €
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spania, Portugalia și Țara bascilor 

de la 

883 € 
Tip circuit: amplu

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale
• 19 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție, 
de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurările medicală și storno
• Intrările la obiectivele 
turistice, inclusiv pentru 
excursiile opționale și serviciile 
de ghizi locali
• Taxa de oraș. Se va achita 
cash, în euro, de fiecare turist

• Vizite la Lourdes, Andorra și 
Barcelona
• Vizite la Fatima și Evora și, 
opțional, la Sintra, Cabo da 
Roca, Alcobaca, Batalha și 
Tomar.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

LOURDES
Unul dintre marile situri de pelerinaj 
ale lumii
Orașul francez Lourdes, aflat la 
poalele Munților Pirinei, a fost unul 
dintre cele mai importante situri de 
pelerinaj din lume încă din 1858, 
când Bernadette Soubirous (1844-
79), a fost vizitat la vârsta de 14 ani, 
de Fecioara Maria, într-o grotă. 
Cunoscută acum drept Sanctuarul 
Notre dame de Lourdes, grota este 
considerată unul dintre cele mai sfinte 
locații din creștinătate. 

BILBAO 
A altă perspectivă asupra artei
O arhitectură încântătoare, o 
scenă nocturnă uimitoare și o serie 
de peisaje fascinante, Bilbao este 
una dintre marile comori ale Țării 
Bascilor. La peste două decenii de la 
inaugurare, muzeul strălucitor al lui 
Greggenheim, acoperit de titanul lui 
Frank Gehry, continue să capteze 
atenția trecătorilor. Alte construcții 
din apropiere sunt Zubizuri, un pod 
realizat de Santiago Calatrava și 
depozitul de vinuri Azkuna Zentroa.

SINTRA
din fila unui basm portughez
Cu munții săi înalți, pădurile bogate 
în ferigi, grădini exotice și palate 
strălucitoare, Sintra este ca o pagină 
ruptă dintr-un basm. Centrul său 
cultural Unesco, Sintra-Vila, este 
dotat cu conacuri pastelate, pliate în 
dealuri luxuriante, care se rostogolesc 
până la Atlanticul albastru. Celții 
s-au închinat aici la zeul lunii, maurii 
au construit un castel abrupt, iar 
regii portughezi s-au plimbat în jurul 
grădinilor sale de vis. 

TOMAR
Orașul cavalerilor templieri
Fost sediu al Ordinului Cavalerilor 
Templieri, Tomar este cunoscut pentru 
bogăția artistică și culturală, a cărei cea 
mai mare expresie este în Convento 
de Cristo (Mănăstirea Ordinului lui 
Hristos). Contribuţia acestora la 
istoria Portugaliei, a fost esenţială nu 
numai pentru extinderea graniţelor şi 
apărarea lor, ci şi prin participarea lor 
la economia regatului, la ştiinţe şi arte, 
lăsând posteritatii castele de la Tomar, 
Almourol, Soure, Pombal sau Sintra.

top atracȚii: Belgrad - Zagreb - Monaco - Barcelona - Andorra - Lourdes - Biaritz - Bilbao - Burgos - Leon - Santiago de Compostella - Porto 
- Coimbra - Fatima - Alcobaca - Batalha - Tomar - Lisabona - Sintra - Cabo da Roca - Evora - Sevilla - Gibraltar - Granada - Costa del Sol - 
Cordoba - Toledo - El Escorial - Vale de los Caidos - Segovia - Madrid - Zaragoza - Avignon - Genova - Sirmione - Lubljana

20 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA 
- belGRAD (ccA. 695 km)
La ora 06:00, părăsim parcarea 
Academiei Militare - Carol I, acces 
dinspre metrou Eroilor, urmând traseul 
Sibiu - Timișoara - Belgrad. Seara vizităm 
fortăreața Kalemegdan. Ne relaxăm printre 
magazinele și terasele de pe strada Knez 
Mihailov. În drum spre cazare, admirăm din 
autocar Catedrala ortodoxă și Parlamentul. 

ZIuA 2. belGRAD - ZAGReb - PADoVA 
(ccA. 785 km)
după micul dejun, pornim spre Zagreb, 
pentru un tur de autocar. Admirăm Piața 
Tomislav, Muzeul Mimara, Universitatea 
și eleganta clădire a Teatrului National. 
Urmează un tur pietonal din vechiul cartier 
Kaptol, de la Catedrala gotică spre Piața 
Ban Jelacic. Pornim spre Slovenia și Italia, 
pentru cazarea din zona Padova. 

ZIuA 3. PADoVA - monAco - AIX-en-
PRoVence (ccA. 725 km)
după micul dejun,  străbatem „Riviera 
Florilor” și Riviera Franceză - Coasta de 
Azur și facem cunoștință cu Monaco. Ne 
lăsăm fascinați de Muzeul Oceanografic, 
Catedrala Sfântului Nicolae și de Palatul 
Princiar, urmând traseul circuitului de 
Formula 1 spre celebrul Cazino, iar spre 
finele zilei, ajungem în zona Aix-en-
Province, pentru cazare. 

ZIuA 4. AIX-en-PRoVence - 
bARcelonA - cosTA bRAVA 
(ccA. 470 km) 
Olé! Pornim spre Spania, imediat după 
micul dejun. Admirăm atracțiile orașului 
Barcelona din autocar: Sagrada Familia, 
Parcul Güell, Casa Batllo, Casa Mila, Piața 
Catalunya, Piața Spania cu Palatul Național 
și Parcul Montjuic cu Grădina Botanică. 
descoperim apoi centrul istoric al orașului: 

Barri Gotic, cu faimoasele ruine ale 
zidului de apărare, Templul lui Augustus și 
Catedrala Gotică La Seu cu celebra grădină 
care găzduiește Fântâna Gâștelor (Font de 
les Oques). Ne vom petrece noaptea de 
cazare într-un hotel de pe Costa Brava. 

ZIuA 5. cosTA bRAVA - AnDoRRA - 
louRDes (ccA. 455 km)
după micul dejun, traversăm Pirineii spre 
Andorra - paradis tax free unde vom face 
un popas pentru cumparaturi. Pornim 
spre Lourdes, unde vom admira Esplanada 
Rozariului, statuia incoronata a Maicii 
domnului și Catedrala Rozariului. Noapte 
de cazare în Lourdes. 

ZIuA 6. louRDes - bIARITZ - bIlbAo - 
buRGos (ccA. 435 km)
Micul dejun este urmat astăzi de o călătorie 
în Tara Bascilor, unde vizitam Biaritz, 
stațiune exclusivistă de pe coasta franceză 
a Atlanticului. Așteaptă-te la imaginea 
elegantei clădiri în stil art-deco a Cazinoului. 
Continuăm spre Bilbao, unde admirăm 
din autocar inedita arhitectură a Muzeului 
Guggenheim, apoi facem apoi o plimbare pe 
eleganta esplanadă Paseo del Arenal către 
Plaza Nueva. Încheiem ziua în Burgos, unde 
ne vom caza, nu înainte însă de a admira 
Catedrala gotică, construită timp de 3 
secole, unde își duce somnul de veci eroul 
național El Cid. 

ZIuA 7. buRGos - leon - sAnTIAGo De 
comPosTelA (ccA. 505 km)
Mic dejun și mult entuziasm. Pornim spre 
centrul istoric al orașului Leon: Plaza Mayor 
din secolul XVII, Plaza Real, Catedrala 
secolului XIII) și Casa Botines, operă 
a lui Gaudi. Seara ne prinde în “orașul 
pelerinilor”, Santiago de Compostella. 
Vizităm Catedrala din secolul XI - 
monument UNESCO, ce adăpostește 
mormântul Sf. Apostol Iacob, admirăm 
Palatul Episcopal și Universitatea și ne cazăm 
în Santiago de Compostella. 

ZIuA 8. sAnTIAGo -PoRTo -coImbRA 
(ccA. 335 km)
Traversam în Portugalia, spre Porto, după 
micul dejun. Ajungem în al 2-lea mare oraș 
al țării, care ne încântă cu piața Ribeira 
din centrul istoric, monument UNESCO, 
cu Catedrala din secolul XII, Biserica 
Sao Francisco și Podul d. Luis, emblema 
orașului. după amiază pornim spre 
Coimbra, fosta capitală a Portugaliei, unde 
vizităm universitatea, una dintre cele mai 
vechi din Europa, Catedrala, cea mai veche 
din Portugalia și cartierul Baixa. Ne vom 
caza într-un hotel din zona Coimbra. 

ZIuA 9. coImbRA - FATImA - bATAlHA - 
AlcobAÇA - TomAR - lIsAbonA 
(ccA. 215 + 150 km)
după micul dejun, plecăm spre Fatima, 
unde vizităm Sanctuarul Fecioarei de la 
Fatima, Bazilica da Nossa Senhora de 
Rosario și Capela Aparițiilor, după care ne 
bucurăm de timp liber sau...  

 l Opțional (25 €), excursie la cele 
trei perle UNESCO: Alcobaça, Batalha 
și Tomar. Începem cu vizita Mănăstirii 
Alcobaça și a Panteonului Regal, urmată 
de Mănăstirea Batalha din secolul XIV și 
cel mai important obiectiv al zilei: Tomar, 
cunoscut pentru Castelul și Mănăstirea 
“Convento de Christo”- fosta reședință a 
Cavalerilor Templieri. Revenim la Fatima, 
de unde îi preluăm pe cei care nu au 
participat la excursia opțională și... 
Pornim spre cazarea din zona Lisabona. 

ZIuA 10. lIsAbonA - sInTRA - cAbo DA 
RocA 
Micul dejun este urmat de explorarea 
Lisabonei, folosind transportul în 
comun, contra cost. Așteaptă-te la 
clădiri impresionate precum Mănăstirea 
Jeronymus, cu mormântul lui Vasco da 
Gama și Turnul Belem din secolul al XVI-lea. 
Admirăm apoi Piața Comerțului, încadrată 
de frumoase arcade și cartierul Baixa, cu 
rețeaua de străzi a secolului XVIII. după 
amiază, timp liber în Lisabona sau... 

 l Opțional (20 €), excursie la Sintra 
și Cabo da Roca. În timp ce Sintra ne 
așteaptă cu palatele și castelele sale: 
Castelo dos Mouros (Castelul Maurilor), 
Palacio de Sintra și Palatul Pena, Cabo da 
Roca - cel mai vestic punct al Europei, îți 
oferă (contra cost) o diplomă care să-ți 
ateste vizita aici. 
Seara, cazare la hotelul din zona Lisabona. 

ZIuA 11. lIsAbonA - eVoRA - seVIllA - 
AlGecIRAs (ccA. 595 km) 
după micul dejun pornim spre Evora, 
patrimoniu UNESCO, un adevărat muzeu 
în aer liber, unde admirăm Templul Dianei, 
construit în secolul I și Catedrala da Sé, care 
păstrează o sculptura a Maicii domnului 

 proGramziua

19

cazări
19 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*) 
19 mic dejun inclus  

și opțional, cină 
în Skardalija, Belgrad

20
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional 

autocar inclus
degustarea unui autentic 

vin de Porto

bonus time
Serbia, Croația, Slovenia, Italia, 

Spania, Portugalia, Monaco, Franța, 
Andorra și Regatul Unit (Gibraltar) 

țări vizitate

10

Muzeul Guggenheim, Bilbao, Spania
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însărcinată. Ne îndreptăm spre Termele 
romane din secolul al II-lea și apeductul, cel 
mai mare proiect de inginerie din Peninsula 
Iberică. Încheiem turul la Capela oaselor, 
cu decorațiuni ingenioase, „croite” din cca 
5.000 de oase și “turnate” în pereți, de la 
tavan până la podea. Părăsim apoi Portugalia, 
cu dor de Sevilla - capitala Andaluziei și al 
4-lea mare oraș al Spaniei. Vizităm Catedrala 
din secolul XV, cea mai mare construcție 
gotica și a 3-a biserica din lume ca mărime. 
Admiram apoi Minareta Giralda și străbatem 
Bario Santa Cruz spre Palatul Real, fosta 
reședință a regilor spanioli timp de 700 de 
ani. Seara, cazare în zona Algeciras. 

ZIuA 12. AlGecIRAs - GIbRAlTAR - 
cosTA Del sol - GRAnADA  
(ccA. 275 km) 
Mic dejun și timp liber la hotel, sau

 l Opțional (20 €) excursie la Gibraltar, 
colonia britanică, ce domină strâmtoarea 
omonimă. Urcăm contra cost la Upper 
Rock. Așa că pregătește-te de momente 
hazlii... cu macaci. Dacă ești fan shopping, 
Gibraltarul este un paradis al preturilor 
tax-free. Revenim la Algeciras pentru a ne 
lua bagajele. 
Pornim spre Costa del Sol, admirând 
Torremolinos și Marbella, cea mai selectă 
stațiune din Spania. Ne continuăm drumul 
spre Granada pentru a parcurge pietonal 
traseul spre Catedrala și Capela Regala, 
locul de înmormântare a regilor catolici.  

 l Opțional (15 €/ pers., fără Palatul 
Nazrid, se încasează din agenție, la 
înscriere) vizitarea complexului Alhambra, 
unde admiram vechea fortăreață militară 
Alcazaba, palatul de vară Generalife, Palatul 
renascentist al lui Carol al V-lea și gradina 
paradisiacă, la care biletul de intrare este 
inclus. 
Cazare la Granada. 

ZIuA 13. GRAnADA - coRDobA - ToleDo 
- mADRID (ccA. 545 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Cordoba - “Perla Andaluziei”. Începem 
vizitele cu Mezquita-Catedral, “bijuteria 
Cordobei”,  singura rămasă din timpul 
dominației maure, în mijlocul căreia se 
află Biserica Sf. Fecioare. În apropiere, 
admirăm Podul Roman din secolul I, 
Alcazar, reședința “regilor catolici” Isabela 
și Ferdinand, apoi străbatem străduțele 

întortocheate din vechiul cartier evreiesc 
Juderia până la Plaza del Porto, unde 
Cervantes a scris “don Quijote de la 
Mancha”. Continuăm spre Toledo, vechea 
capitala a Spaniei, care conservă zidurile 
medievale, Podul San Martin, Biserica 
Regilor, cartierul evreiesc, vechea Primărie, 
Palatul Arhiepiscopal, Catedrala San 
Ildefonso, cu adevărat monumentală și 
Piața Zocodover, vechea piață arabă, din 
apropierea Castelului Alcazar. Noaptea de 
cazare ne-o petrecem în zona Madrid. 

ZIuA 14. mADRID - el escoRIAl - VAle 
De los cAIDos - seGoVIA
după micul dejun, pornim spre Madrid 
pentru un tur de oraș cu autocarul. 
Admirăm astfel Stadionul Santiago 
Bernabéu, Piața Colon cu monumentul 
dedicat lui Christofor Columb, Piața și 
Fântâna Cibele. Continuam spre Gran 
Via, cel mai frumos bulevard al Madridului, 
Piața Spania cu monumentul lui Miguel de 
Cervantes și timp liber în Madrid, sau...

 l Opțional (39 €) excursie la El Escorial 
- Valle de los Caídos și Segovia. El Escorial, 
construit de Filip II, adăpostește Biserica 
Sf. Laurentiu, Biblioteca, Sala Bătăliilor, 
Apartamentele regale, Grădini, Relicvariile 
și Galerii de Arta. La doar câțiva kilometri 
se află gigantica cruce de 150 m înălțime 
a mausoleului, comandat de dictatorul 
Franco, pentru a adăposti eroii războiului 
civil. Excursia opțională se încheie la 
amiază, în Segovia, oraș al cărui centru 
este înscris în Patrimoniul UNESCO cu 3 
atracții majore: apeductul roman, Alcazarul 
și Catedrala, o adevărată capodoperă. 
Revenim în zona Madrid pentru cazare. 

ZIuA 15. mADRID - muZeul PRADo
Mic dejun. Pornim, contra cost, cu 
transportul public și pietonal în explorarea 
orașului Madrid. Admirăm Palatul Regal, 
Catedrala Almudena, Calle Mayor, 
principala stradă din timpul habsburgilor, 
Plaza Mayor, construită de regele Filip III, 

Puerta del Sol - km zero al orașului și, ceva 
mai departe, simbolul lui: ursul mâncând 
dintr-un copac. Ne bucurăm de timp liber 
în Madrid, în care îți recomandam vizita 
faimosului Muzeu Prado. Urmează cazarea 
la același hotel din zona Madrid. 

ZIuA 16. mADRID - ZARAGoZA - cosTA 
bRAVA (ccA. 665 km)
după micul dejun, pornim spre Zaragoza, 
capitala Aragonului, cu o istorie de peste 
două milenii: Podul de Piatră din secolul 
XV, Catedrala Nuestra Seńora del Pillar, 
Catedrala La Seo, monument UNESCO, 
La Lonja, astăzi Sala de Expoziții. Cazare în 
zona Costa Brava. 

ZIuA 17. cosTA bRAVA - AVIGnon - 
cAnnes (ccA. 580 km)
Astăzi părăsim Spania. după micul dejun, 
traversăm Franța, cu destinația: Avignon, 
unde te poți bucura de timp liber la 
shopping într-un centru comercial sau... 

 l Opțional (10 €), vizită la Avignon, unde 
vom descoperi fostul Palat Papal, construit 
în secolul al XIII-lea, folosit 72 de ani drept 
reședință pontificală, centrul medieval din 
Avignon, aflat în patrimoniul UNESCO și 
podul Saint-Benézet de peste Rhone, cu o 
vârstă de aproape 1.000 de ani. 
Ne continuăm apoi traseul pentru noaptea 
de cazare la hotelul din zona Cannes. 

ZIuA 18. cAnnes - GenoVA - sIRmIone 
- PADoVA (ccA. 550 km)
după micul dejun pornim spre Italia, unde 
vizităm centrul istoric al orașului Genova, 
cu Porta Soprana, Casa lui Christofor 
Columb, Palatul Ducal, Catedrala San 
Lorenzo, Portul Vechi și Acvariul. 
Continuăm spre Padova, oprindu-ne să 
admirăm Sirmione aflat pe malul Lago 
di Garda, cu fortăreața la care accesul 
obișnuia să se facă pe poduri mobile, 
aceasta fiind înconjurată de ape. Seara, 
suntem așteptați la cazare, în zona Padova. 

ZIuA 19. PADoVA - lJublJAnA - 
belGRAD (ccA. 565 km)
după micul dejun, pornim spre Ljubljana, 
care ni se dezvăluie prin Piața Congresului, 
Biserica Franciscană, Podul Triplu, 
Primărie, Catedrala și Podul dragonului. Îi 
păstrăm farmecul în drumul spre Belgrad. 
Atmosfera boemă ne cuprinde pe înserat în 
pitorescul cartier Skardalija, unde... 

 l Opțional (30 €), program de degustare 
din deliciile bucătăriei sârbești. 

ZIuA 20. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu 
- bucuReȘTI (ccA. 695 km)
după micul dejun, pornim spre casă. 
Ajungem în București în jurul orei 23.30, 
în funcție de trafic și de formalitățile din 
frontieră.

proGramele de Spania S-au realizat de 8 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2019 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

15.06 897 € 950 € 1003 € 1055 € 405 € 1015 € 1025 €

31.08 883 € 935 € 987 € 1039 € 399 € 999 € 1009 €

Avignon, Franta
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05 lucruri
PE CARE PROBABIL CĂ NU LE ȘTIAI 
   DESPRE SPANIA ȘI PORTUGALIA

Podul a fost inaugurat pentru Expoziția Mondială de la 
Lisabona din 1998 și este atât de lung (peste 17 km - cel mai 
lung din Europa) încât în zilele cu ceață este imposibil să îi vezi 
celălalt capăt! deschis publicului la 29 martie 1998, el a fost 
numit după Vasco da Gama, primul european care a ajuns în 
India pe mare, din Oceanul Atlantic. Pentru finalizarea lui a 
fost nevoie de 18 luni și de 3.300 de muncitori. 

Paella este una dintre cele mai populare și renumite 
mâncăruri globale. Un preparat născut în Valencia, una 
dintre cele mai importante zone producătoare de orez 
din Spania. Ea a fost inițial mâncarea agricultorilor, 
gătită de muncitori pe foc de lemn, pentru masa de 
prânz. Există peste 200 de rețete, însă cea originală 
conține orez, roșii, ceapă, și câteva boabe de fasole de 
anghilă pentru aromă și textură. 

Fado este sufletul muzicii portugheze! 
Muzica Fado este renumită pentru 
caracterul său expresiv și profund 
melancolic, regăsindu-se în mod tradițional 
în pub-uri și cafenele. Muzica este 
interpretată fie de o femeie, fie de un 
vocalist, în mod obișnuit însoțit de una sau 
două chitare (10 sau 12 chitare) și una sau 
două viole, și vorbește despre realitatea 
adesea dură din viața de zi cu zi. Există două 
stiluri distincte de fado, cea mai veche, 
asociată cu orașul Lisabona, și una tânără, 
asociată cu orașul portughez nord-central 
Coimbra. Până la mijlocul secolului al 
XX-lea, multe spectacole fado aveau un 
element semnificativ: improvizația.

Sagrada Família este una dintre cele 
mai faimoase lucrări ale lui Gaudi din 
Barcelona. Este o bazilică uriașă care se află 
în construcție încă din 1882. Știai, însă, că 
Gaudí nu este arhitectul original al Sagrada 
Família? Planurile au fost concepute prima 
oară când Gaudi avea 30 de ani și abia își 
începuse cariera de arhitect. Proiectul a fost 
lansat în 1874 de Josep Maria Bocabella i 
Verdaguer, un catolic devotat și vânzător 
de cărți religioase, care își dorea un templu 
dedicat Sfintei Familii din Barcelona. În 
1877, Francisco de Paula del Villar y Lozano, 
arhitectul oficial al Arhiepiscopiei Romano-
Catolice din Barcelona, a început elaborarea 
primelor planuri. del Villar a propus o clădire 
neo-gotică, iar în 1882, în ziua sărbătorii 
Sfântului Iosif, a fost pusă prima piatră din 
Sagrada Família a lui Villar. Un an mai târziu, 
proiectul a fost preluat de Antoni Gaudi, 
arhitectul modernist care și-a dedicat întreaga 
viață proiectului, schimbând aproape forma 
clădirii. 

Calea Sfântului Iacob a fost unul dintre 
cele mai importante pelerinaje creștine din 
Evul Mediu, împreună cu cele de la Roma 
și Ierusalim. Ea este o rețea vastă de trasee 
antice de pelerinaj care se întind pe toată 
Europa și se reunesc la mormântul Sfântului 
Iacob (Santiago în spaniolă) din Santiago de 
Compostela, nord-vestul Spaniei. Anual, 
sute de mii de oameni parcurg Camino de 
Santiago, fie pe cont propriu, fie în grupuri 
organizate, ca o formă de regăsire spirituală. 
Cea mai populară rută (foarte aglomerată 
la mijlocul verii) este Camino Francés, care 
se întinde pe o distanță de 780 km de la St 
Jean-Pied-du-Port, lângă Biarritz, în Franța, 
până la Santiago. Calea Franceză (Camino 
Francés) și Rutele din nordul Spaniei 
sunt traseele aflate pe Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO. 

POdUL 

SAGRAdA 

VASCO DA GAMA 

FAMILIA

RITMURI

FADO

CAMINO dE

SANTIAGO

UN dRAM dE SAVOARE

PAELLA

01

02

04

05

03
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Bijuterii 
germanice 
Austria, Cehia, Germania
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entuziasm, zâmbete, cunoaştere şi relaxare. 
ia drumul austriei, republicii cehe şi a 
Germaniei pentru a descoperi istoria şi 

particularităţile acestora, pentru a trăi bucuria 
unor noi prietenii şi plăcerea de a traversa 
graniţa imaginară dintre modern şi medieval, 
lăsându-te fascinat de schimbare. călătoreşte 
cu ghizii noştri şi descoperă atracţiile de vârf ale 
acestor destinaţii, cum ar fi Hrad-ul - castelul din 
inima fascinantei praga, sau Bavaria - frumoasa 
regiune a Germaniei, sau descoperă de ce 
dunărea a inspirat generaţii de artişti, poeţi şi 
muzicieni.
Ţara lui mozart, a lui Freud, a faimosului Wiener 
Schnitzel, a tafelspitz-ului preferat de împăraţi, 
dar şi a dulciurilor delicioase precum ştrudelul 
cu mere şi prăjitura linzer, austria este locul 
perfect pentru a-ţi încărca sufletul, fie că îi vizitaţi 
oraşele încărcate de istorie, sau că vă petreceţi 
timpul în mijlocul naturii tiroleze.
cunoscută pentru festivalul oktoberfest, 
îndrăgită pentru valea rinului şi Stânca lui 
lorelei, renumită pentru castelele gotice şi 
oraşele medievale, Germania este mereu 
încântătoare şi misterioasă prin peisajele de vis 
şi încărcătura istorică.
lasă-ne să-ţi înfrumuseţăm vacanţele, 
plimbându-te de la o bijuterie la alta, intr-o 
călătorie regală prin timp, descoperind 
arhitectura frumoasă a clădirilor vechi, bine 
conservate din cehia. dupa ce vă petreceţi 
timpul trecând în revistă monumentele istorice, 
oraşul vechi şi ceasul astronomic, puteţi să vă 
bucuraţi de una dintre cele mai bune beri din 
europa, sau de un excelent vin de moravia.

172   Budapesta si Viena

173   Viena, Capitala Imperiala

174   Austria si Castelele Bavariei

176   Praga si Comorile Moraviei

178   Viena, Praga si Castelele Boemiei
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PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

proGramele BudapeSta-viena au FoSt eFectuate de 16 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

30.04, 09.08, 10.09, 28.11 152 € 161 € 170 € 179 € 55 € 165 € 169 €

budapesta și Viena 

de la 

152 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internationale
• 3 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale și ghizii locali
• Intrarile la obiectivele turistice 
(inclusiv pentru optionale)
• Locuri preferentiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achita de turisti)

• Vizita în Defieleul Dunarii la 
Esztergom
• Tur de oraș în Viena

puncte Forte

top atracȚii: Viena - Bratislava - Esztergom - Visegrad - Szentendre - Budapesta

ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Ne așteaptă zile de romantism. Ne întâlnim 
în parcarea de la Academia Militară Carol 
I, cu acces dinspre stația de Metrou Eroilor 
și la ora 06:00 pornim spre Budapesta, 
orașul în care se află a treia cea mai mare 
clădire a Parlamentului din lume și a doua 
cea mai mare sinagogă din lume. 

 l Opțional, (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre, pentru a admira principalele 
obiective ale capitalei Ungariei: 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul 
Regal, Stanca Ghelert.
Noaptea de cazare o vom petrece în zona 
Budapesta.

ZIuA 2. VIenA - bRATIslAVA  
(ccA. 315 km)
Astăzi, Viena ne așteaptă pentru a-i 
descoperi atracțiile și pentru a păși pe 
urmele lui Mozart, Beethoven, Haydn sau 
Schubert. Cum să nu arzi de nerăbdare ca 
să pornești la drum? după micul dejun, 
părăsim Budapesta, tranzitând Ungaria, 
urmând să ne dedicăm capitalei Austriei. 
Pregătește-ți ținuta pentru zeci de 
fotografii. Ne începem explorarea cu 
vizita Palatului Schonbrunn și a grădinilor 
sale. Construit în stilul Rococo, cu 1.441 

de camere, Palatul Schonbrunn este unul 
dintre cele mai importante monumente 
arhitecturale, culturale și istorice din 
Austria. Istoria palatului și a vastelor sale 
grădini se întinde pe parcursul a peste 300 
de ani, reflectând gusturile, interesele și 
aspirațiile în schimbare ale monarhilor 
habsburgici succesivi, acesta fiind o atracție 
turistică majoră încă de la mijlocul anilor 
50. Îl admirăm și noi, apoi pornim într-un 
tur panoramic cu autocarul, pentru a 
admira Prater, parcul de divertisment 
care îmbină aventura, tradiția și farmecul 
vienez în același timp, Sediul ONU, Turnul 
Dunării, cea mai înaltă clădire din Austria 
și Ringstrasse, Palatul Hofburg, Muzeul de 
Istorie Naturală, Primăria, Parlamentul, 
Teatrul și Piața Maria Tereza. Urmează un 
tur pietonal, în care admirăm Monumentul 
Ciumei, Catedrala Sfântului Stefan și 
Opera. Ne lăsăm cuprinși de farmecul 
medieval al centrului istoric profitând de 
timp liber. Fructifică-l printre multitudinea 
de magazine de pe Mariahilfer Strasse, un 
rai al pasionaților de shopping. Noaptea 
de cazare ne-o vom petrece la Bratislava, 
capitala Slovaciei.

ZIuA 3. bRATIslAVA - esZTeRGom 
- VIseGRAD - sZenTenDRe - 
buDAPesTA (ccA. 250 km)
Micul dejun și un tur pietonal în Bratislava, 
în care să admirăm Teatrul Național, 
Primăria, Palatul Primatului, Biserica 
Franciscană, cea mai veche clădire 
religioasă (sacră) existentă în Orașul 
Vechi și Poarta Sfântului Mihai, clădirea 
Universității și Catedrală, traversând 
frontiera în Ungaria și urmând Valea 
dunării, pentru a vizita trei orașele 
pitorești. Ne așteaptă Esztergom, faimos 
pentru Catedrala încoronării regilor 
Ungariei, Visegrad, cu Castelul lui Matyas 
Corvin străjuind întreaga regiune și 
Szentendre, cu multitudinea sa de artizani 
și comercianți de produse tradiționale. 
Noaptea de cazare ne-o petrecem în zona 
Budapesta.

ZIuA 4. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre casă. 
Ajungem în București în jurul orei 23.30, în 
funcție de trafic și de durata formalităților 
din frontieră.

 proGramziua

04 zile

Parlamentul, Budapesta, Ungaria

3

cazări
3 cazări 

în hotel de 3* și de 2*
3 mic dejun inclus

3
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional 

autocar inclus
Shopping pe Mariahilfer 

Strasse

bonus time
Ungaria, Austria și 

Slovacia

țări vizitate

3

Croazieră pe dunăre la 
Budapesta

croaziere

1
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PLECARI 2019 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

aceSt proGram a FoSt eFectuate de 15 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de 
PLECARE

Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

17.04, 04.06, 27.08 189 € 203 € 214 € 225 € 75 € 209 € 215 €

4

cazări
4 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
4 mic dejun inclus, 

opțional, 2 cine 
tradiționale

6
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

transport
Shopping 

la SCS Wiena

bonus time
Ungaria și Austria
țări vizitate

2

Croazieră pe dunăre, 
plimbare cu barca în 
Peștera Seegrotte

croaziere

2

Viena, capitala Imperială 

de la 

189 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale
• 4 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii opționale, intrarile 
la obiective (inclusiv pentru 
excursii opționale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achita de turiști)

• Cină opțională la la Crama 
Borkatakomba
• Vizită la Abația din Melk

puncte Forte

top atracȚii: Szentendre - Visegrad - Esztergom - Viena - Palatul Schönbrunn - Wachau - Durnstein - Melk - Peștera 
Seegrotte - Budapesta.

ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
La ora 6.00, plecăm din București, 
Academia Militară - Carol I, spre 
Budapesta, orașul cu cea mai veche linie 
de metrou din Europa. Ajungem seara în 
frumoasa capitală a Ungariei, unde... 

 l Opțional (15 € fără masă), pornim 
într-o croazieră pe Dunăre, pentru a 
admira Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Basilica Matyas, 
Palatul Regal și Stânca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. sZenTenDRe - VIseGRAD - 
esZTeRGom - VIenA (ccA. 65 km) 
după micul dejun, pornim spre Austria, 
urmând traseul pe Valea dunării. Nu 
putem, însă, părăsi ungaria fără a vizita 
trei orășele pitorești: Szentendre, cu 
multitudinea de artizani și piața centrală cu 
galerii de artă și muzee, Visegrad, faimos 
pentru cetatea medievală și Castelul lui 
Matyas Corvin și Esztergom, locul de 

încoronare al primului rege ungar, vizitat 
adesea pentru Catedrala sa. Trecem 
frontiera în Austria, unde ne așteaptă 
un tur panoramic cu autocarul în Viena. 
Admirăm Prater, Sediul ONU, Turnul 
Dunării, Ringstrasse, Piața Maria Tereza, 
Palatul Hofburg, Primăria, Parlamentul și 
Teatrul. Continuăm cu un tur pietonal prin 
centrul istoric, spre Monumentul Ciumei, 
Catedrala Sfântului Ștefan și Opera. Timp 
liber printre multitudinea de magazine de 
pe Mariahilfer Strasse. Urmează cazarea în 
zona Viena. 

 l Opțional (26 €), cină tradițională în 
pitorescul cartier Grinzing. 

ZIuA 3. WAcHAu - DuRnsTeIn - melk - 
VIenA (ccA. 265 km)
Mic dejun și timp liber în Viena sau...

 l Opțional (20 €), excursie în Defileul 
Dunării. Admirăm ruinele Castelului 
Durnstein, în care regele Angliei, Richard 
- Inimă de Leu, a fost ținut captiv. Ne 
îndreptăm spre Abația Benedictină din 
Melk, construită în secolul al XI-lea. 
Revenim la cazarea din zona Vienei. 

ZIuA 4. PAlATul scHonbRunn 
- PeȘTeRA seeGRoTTe - scs - 
buDAPesTA (ccA. 290 km)
după micul dejun, pornim spre Palatul 
Schonbrunn, reședința de vară a familiei 
Habsburg. Ne bucurăm de timp liber în 
centrul comercial Shopping City Süd sau... 

 l Opțional (10 €), excursie la Peștera 
Seegrotte, care a fost folosită, în cel 
de-al doilea Război Mondial, ca fabrică 
de avioane. Ne vom bucura de o plimbare 
pietonală, cât și de o plimbare cu barca pe 
lac. 
după experiențele frumoase trăite aici, 
pornim spre Ungaria unde… 

 l Opțional (25 €), cină tradițională cu 
program folcloric la Crama Borkatakomba, 
un adevărat muzeu al vinului. 
Noapte de cazare în zona Budapesta. 

ZIuA 5. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Astăzi, după micul dejun, pornim spre 
România. Ajungem la Academia Militară din 
București în jurul orei 23.30, în funcție de 
trafic și de formalitățile de frontieră.

 proGramziua

Viena, Austria 

05 zile
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Austria și castelele bavariei 

de la 

293 € 
Tip circuit: compact

preȚul include
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 6 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*). 
• Ghid însoțitor pe traseu
• Deplasări pentru vizite la 
Viena, Palatul Schonbrunn, 
Wachau, Durnstein, Melk, St. 
Gilgen, Munchen, Linderhof, 
Neuschwanstein, Innsbruck, 
Wattens, kitzbuhel, zell am 
See, Salzburg, Budapesta.

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile opționale
• Intrari la obiectivele turistice 
(inclusiv pentru opționale) 
• Serviciile de ghizi locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști) • Vizită opțională la Peștera 

Seegrotte
• Centrul Swarovski și Casa lui 
Mozart
• Vizită opțională la Linderhof.

puncte Forte

PLECARI 2019 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

SWAROVSkI
O capodoperă la a 100-a aniversare 
de la deschiderea sa din 1995, 
Swarovski Crystal Worlds se află 
pe lista celor mai vizitate atracții 
ale Austriei. Lumea orbitoare a fost 
creată de artistul André Heller pentru 
a marca cea de-a 100-a aniversare 
a companiei. Piesa de rezistență 
este Norul de Cristal care plutește 
deasupra unei piscine deasupra Mirror 
Pool - o capodoperă acoperită cu 
800.000 de cristale.

NEUSCHWANSTEIN
„Castelul Frumoasei Adormite”
Cel mai vizitat obiectiv turistic din 
Germania, sursa de inspirație a 
companiei disney pentru „Castelul 
Frumoasei Adormite”, Castelul 
Neuschwanstein a fost inclus în lista 
cu „Cele 7 noi minuni ale lumii” 
prin arhitectura sa extravagantă ce 
reflecta pasiunea regelui Ludwig al 
II-lea pentru basm. Castelul a fost 
construit în stil neoclasic, iar numele 
lui se traduce „noua lebădă de piatră”.

PALATUL SCHONBRUNN
1.441 camere pentru Joseph și „Sisi”
Fosta reședință de vară a Habsburgilor 
impresionează cu săli de ceremonii 
imperiale și grădini magnifice. Palatul 
Schönbrunn este unul dintre cele 
mai frumoase complexe în stil baroc 
din Europa. Creat după 1696 după 
asediul Vienei și reproiectat sub Maria 
Theresa după 1743, el este astăzi un 
sit al Patrimoniului UNESCO.

SALzBURG
Locul de naștere al lui Mozart
Zona a fost locuita de iliri, cam din anul 
1000 idHr., apoi de celti, acestia fiind 
si primii care au exploatat zacamintele 
de sare din apropiere. Abia in secolul al 
VII-lea dHr., misionarul Rupert pune 
bazele orasului, care sub conducerea 
puternicilor arhiepiscopi, devine prosper 
din comertul cu sare. Considerat 
„Orașul muzicii”, Salzburg este locul 
de naștere al lui Mozart, cu arhitectura 
barocă, pentru care  a fost inclus în 
Patrimoniul Mondial UNESCO.

top atracȚii: Viena - Palatul Schönbrunn - Wachau - Durnstein - Melk - St Gilgen - Slazkammergut - 
Munchen - Palatul Linderhof - Castelul Neuschwanstein - Innsbruck - Wattens - Kitzbuhel - Zell am See - 
Salzburg - Peștera Seegrotte - Budapesta

07 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - buDAPesTA  
(ccA. 815 km)
Plecăm din București la ora 6:00, de 
la Academia Militară (Universitatea de 
Apărare Carol I - acces dinspre stația de 
metrou Eroilor), spre Capitala Ungariei, 
pe ruta Sibiu - Arad. Cazare în zona 
Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - VIenA  
(ccA. 235 km)
după micul dejun, traversăm Ungaria, 
pentru a ne dedica întreaga zi explorării 
Vienei, capitala Austriei, în care nostalgia 
vechiului imperiu împletește cu eleganță 
stilul și arhitectura sa admirabilă. Prima 
vizită: Palatul Schönbrunn și grădinile 
acestuia. Urmează un tur panoramic cu 
autocarul, în care admirăm Prater, Sediul 
ONU, Turnul Dunării și Ringstrasse: 
clădirea fostului Minister de Război, cu 
statuia Mareșalului Radetzky, Piața 
Schwarzenberg, ce are deschidere spre 
Palatele Belvedere, Opera de Stat, Piața 
Maria Tereza, Palatul Imperial Hofburg, 
Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. după ce ne 
delectăm privirile cu arhitectura acestor 
clădiri impresionante, descoperim și 
atmosfera vieneză printr-un tur pietonal, 
traversând strada Graben, cu Monumentul 
Ciumei, spre domul Sfântului Stefan. Ne 
răsfățăm apoi cu timp liber pentru shopping 
pe strada Kärntner Straße sau pentru vizite 
individuale, după care ne îndreptăm spre 
cazarea din zona Viena. 

 l Opțional (26 €), cina tradițională în 
cartierul Grinzing. 

ZIuA 3. WAcHAu - DuRnsTeIn - melk - 
sAlZkAmmeRRGuT (sT. GIlGen) 
- muncHen (ccA. 475 km)
Astăzi, după micul dejun, părăsim Viena, 
și străbatem Austria de la est spre vest. 
Va fi o zi plină, în care vom trece mai întâi 
prin defileul dunării din regiunea Wachau, 
patrimoniu UNESCO, unde se află ruinele 
Castelului Dürnstein. Admirăm Mănăstirea 
Benedictina Melk din apropiere, construită 
în secolul XI pe o stâncă înaltă de pe 
malul dunării și considerată un nucleu 
de cultura. Construcția actuală, un 
baroc opulent de început de secol XVIII, 
adăpostește și o faimoasă Bibliotecă, cu o 
colecție impresionantă de manuscrise rare. 
Impresionați de peisaje, ne îndreptăm spre 
regiunea Salzkammergut. Așteaptă-te la 
tablouri naturale aparte, cu piscuri semețe, 
lacuri glaciare (Mondsee și Attersee) și 
la Sankt Gilgen sau „satul lui Mozart”, 
unde vom face un popas. Încheiem ziua 
în inima orașului München, vizitând cele 

mai importante repere istorice ale sale: 
Marienplatz, cu Noua Primărie și coloana 
Fecioarei Maria și catedrala Frauenkirche. 
după o plimbare pe strada pietonală 
Kaufinger Straße, până la Karlplatz, pornim 
spre cazarea din zona München, pentru o 
binemeritată noapte de odihnă. Mâine ne 
așteaptă multe alte vizite și noi experiențe 
frumoase.

ZIuA 4. lInDeRHoF - 
neuscHWAnsTeIn - InnsbRuck 
(ccA. 240 km)
după micul dejun, ne luăm la revedere 
de la München. Pornim spre sud, unde 
vizităm castelele lui Ludwig II - “regele 
visător” al Bavariei: Palatul Linderhof, 
unde trăia retras în lumea fanteziei sale și 
Neuschwanstein, ce reflecta pasiunea lui 
pentru basm și decoruri teatrale, castelul 
inspirându-l pe Walt disney să creioneze 
palatul Frumoasei din Pădurea Adormită. 
Peisajele de basm continuă spre Austria, 
unde turul pietonal din Innsbruck ne 
dezvăluie Centrul Vechi, cu o istorie de 
opt secole: Teatrul de Stat Landstheater, 
biserica gotică Hofkirche, Palatul Hofburg, 
domul Sfântului Jacob, frumoasa biserică 
barocă din secolul XVIII și Acoperișul de aur 
- Goldenes dachl, simbolul orașului, ornat 
cu 2500 placi de cupru aurite. La finalul 
zilei, suntem așteptați la cazare, într-un 
hotel din zona Innsbruck.

ZIuA 5. WATTens - kITZbuHel - Zell Am 
see - sAlZbuRG (ccA. 225 km)
O zi în care ne lăsăm ispitiți de bijuterii 
unice. după micul dejun, pornim spre 
Centrul Swarovski, un gigant al cristalelor, 
unde admirăm bijuterii unice. Ne 
îndreptăm apoi spre Salzburg, cu opriri în 

celebrele stațiuni de iarnă Kitzbuhel și Zell 
am See. „Orașul muzicii” ne va dezvălui 
grădinile și palatul Mirabell, ridicat de 
printul arhiepiscop Wolf dietrich Raitenau 
ca reședință pentru amanta sa Salome Alt, 
Casa lui Mozart, locul în care a copilărit 
geniul muzicii și Domul în stil baroc, unde 
acesta a fost botezat. Aici luăm o mică 
pauză, cu timp liber pentru o plimbare 
prin Orașul Vechi, protejat de Fortăreața 
Hohensalzburg. Noaptea de cazare ne-o 
vom petrece în zona Salzburg.

 ZIuA 6. VIenA - PeȘTeRA seeGRoTTe - 
buDAPesTA (ccA. 550 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Viena, unde ne bucurăm de timp liber la 
centrul comercial Shopping City Süd sau... 

 l Opțional (10 €), excursie la Peștera 
Seegrotte, unde ne vom bucura atât de o 
plimbare pietonală, cât și de o plimbare cu 
barca. Vom păși în adâncul pământului, 
unde descoperim peștera cu cel mai mare 
lac subteran din Europa și locul în care, în 
timpul celui de-al doilea Război Mondial, a 
funcționat o fabrică de avioane.
Pornim spre Ungaria pentru… 

 l Opțional (25 €), cină tradițională cu 
program folcloric la Crama Borkatakomba, 
un adevarat muzeu al vinului.
Noaptea de cazare o vom petrece într-un 
hotel din zona Budapesta. 

ZIuA 7. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Mic dejun și îmbarcarea în autocar, pentru 
întoarcerea în România. Sosim la Academia 
Militară din București după ora 23:30, în 
funcție de trafic și de durata formalităților 
din frontieră.

 proGramziua

6

cazări
6 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
6 mic dejun inclus 
și, opțional, 2 cine 

tradiționale

8
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Shopping la Centrul 

Swarovski

bonus time
Plimbare opțională cu 

barca în Peștera Seegrotte
Ungaria, Austria, 

Germania

țări vizitate croaziere

1
3

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 8 ori în anii precedenȚi
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de 
PLECARE

Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

28.06, 12.07, 02.08, 23.08 293 € 311 € 328 € 345 € 105 € 325 € 335 €

Primaria Noua, Munchen, Germania
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Praga și comorile moraviei
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Plzeñ

České Budějovice

Zlin

Olomouc

Ostrava
Pardubice

Hradec Králové

Liberec

Praga

Brno

Jihlava

Ústínad Laben

Karlovy Vary

CEHIA

• Plimbare opțională cu barca 
în Peștera Punkva
• Vizita la castelul Lednice

puncte Forte

• GRATUIT, opționala la 
Peștera Punkva la achitarea din 
țară a croazierelor opționale 
pe Dunăre la Budapesta și pe 
Vâltava, la Praga

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CASTELUL LEDNICE
Cel mai important castel din Moravia
Lednice este cel mai important 
castel din Moravia. Cunoscut și sub 
denumirea de Eisgrub, reședința de 
vară a Casei de Luxemburg a fost 
construită în secolul al XVII-lea, în 
stil renascentist și are cel mai mare 
domeniu din Cehia - aproximativ 200 
kilometri pătrați. Ajuns aici, descoperi 
că imensele sale grădini, amenajate în 
stil englezesc.

PALATUL HOFBURG 
700 de ani de istorie arhitecturală
Palatul Imperial din Viena este unul 
dintre cele mai mari complexe de 
palate din lume. Cele mai vechi 
părți datează din secolul al XIII-lea. 
Palatul Imperial a fost reședința 
și sediul guvernării împăraților 
habsburgici până în 1918, iar astăzi, 
găzduiește numeroase muzee cu 
colecții remarcabile, școala spaniolă 
de călărie, un centru de congrese, 
sediul președintelui federal austriac și 
istoricul Heldenplatz.

CASTELUL kARLSTEJN 
doar rezervând un tur cu ghid 
Construit de Charles IV ca o trezorerie 
regală, Castelul Karlstejn a găzduit 
bijuteriile de coroană ale Sfântului Imperiu 
Roman și, mai târziu, coroana Sfântului 
Wenceslas. In timpul razboaielor Husite, 
castelul Karlstjen a fost de cateva ori tinta 
atacurilor acestora, insa fortificatiile sale 
si-au dovedit calitatea, respingand asediile. 
Marele Turn, cu Capela Sfintei Cruci 
sfintite in 1357, domina castelul si este 
deschisa publicului, dar trebuie sa va faceti 
o rezervare din timp.

PODUL CAROL
Admiră Mala Stana și Stare Mesto
Podul Carol este o lucrare grandioasă 
din secolul al XIV-lea, ce atrage prin 
frumusețea și ingeniozitatea arhitecturii 
sale. Are o lungime de 516 metri şi o 
lăţime de cca 10 metri, iar de la începutul 
secolului al XVIII-lea, când i-au fost 
adaugate 30 de statui şi grupuri statuare, 
el constituie o adevărată galerie unică de 
sculpturi. Nucleul istoric al orasului Praga, 
Stare Mesto (Orasul Vechi) se afla pe 
malul drept, iar pe malul opus Mala Strana 
(Cartierul Mic).

top atracȚii: Viena - Castelul Lednice - Praga - Castelul Karlstejn - Dresda - Karlovy Vary - Brno - Punkva - 
Bratislava - Budapesta. 

Biserica Fecioarei Maria, Praga, Cehia

Ceasul astronomic, Praga

de la 

217 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaționale
• 5 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție de 
2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu
• Deplasări pentru vizite la 
Viena, Castel Lednice, Praga,  
Brno, Bratislava, Budapesta

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrari la 
obiective turistice (inclusiv 
pentru opționale), ghizii locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

06 zile
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
Plecăm din București la ora 06:00, 
din parcarea de la Academia Militară 
(Universitatea de Apărare Carol I - acces 
dinspre metrou Eroilor), spre Budapesta.

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre în Budapesta, pentru a admira 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Matyas, Palatul Regal, 
Stânca Ghelert. 
Cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - VIenA - cAsTelul 
leDnIce - PRAGA (ccA. 565 km)
Servim micul dejun și pornim spre Viena, 
eleganta capitală a Austriei, căreia îi 
explorăm atracțiile printr-un tur de oraș 
pe Ringstrasse. Vedem clădirea fostului 
Minister de Război, cu statuia Mareșalului 
Radetzky, Piața Schwarzenberg cu 
deschidere spre Palatele Belvedere, Opera 
de Stat, Piața Maria Tereza, Palatul Imperial 
Hofburg, Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea, Biserica Votiva. Pornim apoi 
într-un tur pietonal pe strada Graben, cu 
Monumentul ciumei, spre domul Sfântului 
Ștefan, urmat de timp liber pe celebra 
Kärntner Straße. Părăsim Viena, trecem 
prin Slovacia și ajungem în frumoasa Cehia, 
pentru vizita celui mai important castel din 
Moravia: castelul Lednice. Seara, cazare la 
hotelul din Praga. 

 l Opțional (15 € fără cină sau 25 € cu 
cină), croazieră pe Vltava. 

ZIuA 3. PRAGA - cAsTelul kARlsTeJn 
(ccA. 70 km)
Începem explorarea capitalei Cehiei. Servim 
micul dejun și mergem la Mănăstirea 
Strahov, construită inițial în 1143, trecem 
pe lângă Palatul Cerninsky, una din cele 
mai mari construcții în stil baroc ale țării și 
admirăm Mănăstirea Loreta. Urmează apoi 
vizita la castelul Hrad din apropiere - cel mai 
mare castel medieval din lume, care datează 
din secolul al IX - lea și care găzduiește 
Catedrala Sf. Vitus, cea mai mare și mai 
importantă biserică din țară. În interiorul 
castelului putem vizita (contra cost) Biserica 
Sveti Jiri, considerată cea mai veche biserică 
din Hrad - astăzi, Galeria Națională de 
Artă - și Ulița Aurarilor cu numeroase case 
din secolul al XVI - lea. Coborând pe lângă 
Biserica Sfântului Nicolae din cartierul 
Mala Strana, clădire barocă din secolul 
XVIII, ridicată pe locul unei biserici gotice, 
cu decorațiuni opulente ce includ și stilul 
arhitectural Rococo, ajungem la Podul 
Carol sau „Podul cu Sfinți” - o construcție 
arhitecturală uimitoare - pe care o traversăm 

pentru a admira mai în amănunt decât în 
seara precedentă Piața Stare Mesto, cu a 
sa Biserică Tyn, Primăria și turnul cu Ceasul 
astronomic din 1410, cel mai vechi ceas 
astronomic din lume. Ne odihnim apoi, 
bucurându - ne de timp liber în Praga sau... 

 l Opțional (10 €), vizită la Castelul 
Karlstejn construit în stil gotic în secolul al 
XIV-lea, pe un promontoriu, Fortificațiile 
sale sunt renumite datorită rezistenței lor 
în fața multor asedii, până în 1648, când 
au fost cucerite de armatele suedeze. Lăsat 
în ruină mai bine de 200 de ani, Castelul 
Karlstejn a fost reconstruit în stil neogotic la 
finele secolului al XIX-lea. 

ZIuA 4. DResDA - kARloVY VARY - 
PRAGA (ccA. 445 km) 
Mic dejun și timp liber pentru vizite 
individuale în Praga sau...

 l Opțional (39 €), excursie în Dresda și în 
stațiunea balneară Karlovy Vary. Începem 
incursiunea în istorie printr-un tur pietonal 
în Dresla, spre catedrala Frauenkirche, 
cea mai importantă biserică protestantă 
din oraș, Procesiunea Prinților. imaginea 
murală realizată în porțelan în secolul al 
XIX-lea, Palatul Regal, cu celebrul tezaur, 
Opera Semper și Palatul Zwinger, cea 
mai importantă atracție din Dresda, ce 
găzduiește porțelanuri și colecții de artă 
și arme. Excursia noastră continuă cu o 
plimbare prin stațiunea balneară Karlovy 
Vary și zona Galeriei Colonadelor, unde, 
din căni speciale specifice zonei, gustăm din 
apa cu puternic efect curativ, apoi revenim 
la același hotel din Praga, pentru noaptea 
de cazare.

ZIuA 5. bRno - PunkVA - bRATIslAVA - 
buDAPesTA (ccA. 525 km)
Astăzi, după micul dejun, pornim spre Brno, 
capitala istorică a Moraviei și, totodată, 
al doilea cel mai mare oraș din Cehia. La 
alegere, timp liber sau...

 l Opțional (10 €), excursie la Peștera 
Punkva - cea mai vizitată peșteră din 
Carstul Morav, la care ajungem pe jos în 
aproximativ doi kilometri din parcarea 
autocarului sau cu un trenuleț turistic, 
care se achită la fața locului. În peșteră 
te așteaptă un tur cu bărcuța pe râul 
subteran, unde vei fi impresionat de 
multitudinea de stalactite și stalagmite, cât 
și de abisul avenului Macocha. 
Continuăm ziua cu o scurtă vizită în 
Bratislava, fosta capitală regală cunoscută 
pentru o atmosfera pitorească, „statuile 
vesele”, Filarmonica, Teatrul Național 
Slovac, vechea Primărie, Palatul Primatului, 
Biserica Franciscană, Poarta Sfinților 
Mihail și Catedrala Sfântului Martin, 
unde după înfrângerea de la Mohacs, au 
fost încoronați 11 regi maghiari. Apoi ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Budapesta. 

ZIuA 6. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
după micul dejun, pornim spre casă. 
după ora 23.30, în funcție de trafic și de 
formalitățile vamale, ajungem la Academia 
Militară - Carol I din București, unde ne 
luăm la revedere. 

 proGramziua

5

cazări
5 cazări în hoteluri 

de 3* sau 4* 
(ca excepție, de 2*)

5 mic dejun inclus 
și, opțional, cină pe 

croazieră

6
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Timp liber în Stare 

Maestro

bonus time
Croaziere pe dunăre și pe 
Vltava, plimbare cu barca 

în Peștera Punkva

Ungaria, Slovacia, 
Austria, Cehia, 

Germania

țări vizitate croaziere

3
5

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

16.04*, 03.05* 229 € 242 € 256 € 269 € 105 € 249 € 259 €

17.05, 07.06, 26.07, 13.09 220 € 233 € 246 € 259 € 95 € 239 € 249 €

05.07, 30.08 217 € 229 € 242 € 255 € 85 € 239 € 245 €

21.06*, 16.08* 225 € 239 € 252 € 265 € 99 € 245 € 255 €

*SUPLIMENT pentru cazare în hotel de 4**** la Praga 9 € x 3 = 27 €/ pers.

 aceSt proGram a FoSt eFectuat de 10 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

Palatul zwinger, Dresda, Germania
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Viena, Praga și castelele boemiei 
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Sankt Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Viena

AUSTRIA

Trenčín

Banská Bystrica

Prešov

Košice

Zilina

Nitra
Trnava

Bratislava

SLOVACIA

Ploieşti

Braşov

Oradea Cluj
Târgu Mureş

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Satu Mare

Alba Iulia

Timisoara

Alexandria

Călăraşi 

Giurgiu

Buzău

Slobozia

Tirgoviste

Craiova

Slatina

Drobeta Turnu-Severin

Focşani

Brăila Tulcea

Constanja

Galaţi

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Bacău

Miercurea-Ciuc

Stiniu Gheorghe

Tirgu Jiu

Reşiţa Rm. Vilcea

Piteşti

Deva Sebes

Sibiu

Arad

Bucuresti 

ROMANIA
Szolnok

Pécs

Szeksard

Tatabánya

Nyíregyháza

Debrecen 

Békéscsaba

Miskolc

Visegrad
Esztergom

Eger

Kaposvár

Szombathely

Zalaegerszeg

Veszprém

Székesfehérvár

Gyár

Szeged

Kecskemét

Budapesta
UNGARIA

Potsdam

Magdeburg

Berlin

Erfurt

München

Newschwanstein

Stuttgart

Kiel

Schwerin

Hannover

Düsseldorf

Bremen

Mainz

Saarbrücken

Wiesbaden

Dresda

Hamburg

GERMANIA

Zlin

Plzeñ
Olomouc

Ostrava
Pardubice

Hradec Králové

Liberec

Praga

Brno

Ústínad Laben

CEHIA

České Budějovice

Punkva

Česky Krumlov

Karlstejn

Karlovy Vary

• GRATUIT opționala la 
Czesky krumlov și Hluboka la 
achitarea din țară a croazierelor 
opționale la Budapesta și Praga 
și a opționalelor la Dresda și 
Punkva

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CASTELUL HLUBOkA
Inspirat de Castelul Windsor
Hluboka a fost construit în secolul al 
XIII-lea, ca un castel gotic, apoi a fost 
extins în stilul Renașterii un secol mai 
târziu. În secolul al XVIII-lea a căpătat 
un aspect baroc, iar în secolul al XIXlea a 
fost modelat spectaculos după Castelul 
Windsor din Anglia. Găzduiește Hotelul 
Stekl, care ofera o sală de recepție cu 
terasă și restaurant pentru festivitati 
tradiționale de nuntă, in care cuplurile 
pot alege o ceremonie medievală cu 
costume istorice.

CATEDRALA  
SFâNTUL VITUS
În Capela Wallenstein există un loc de 
onoare dedicat arhitecților
Catedrala Sf. Vitus se află în inima 
castelului Hrad din Praga, ce datează 
din secolul al IX-lea. Construită 
în stil gotic, pe locul altor biserici, 
celebra catedrală are dimensiuni 
impresionante, măsurând aproape 
100 metri în înălțime, fiind clădirea 
centrală și cea mai înaltă a Castelului 
Praga. 

OPERA DE STAT DIN VIENA 
Ioan Holender - 18 ani director general 
Holender s-a născut în Timișoara, 
dintr-o familie de evrei, tatăl său 
deținand o fabrică in Timișoara, care 
a fost expropriată în 1948. Vorbind 
fluent trei limbi straine, impreuna cu 
familia, a emigrat în Austria, unde locuia 
mama sa. Incepand din 1991 a fost 
Secretar general al Operei de Stat din 
Viena, iar din 1992, directorul acesteia. 
Contractul i-a fost prelungit de trei 
ori pana in 2010, fiind cel mai longeviv 
director general din istoria institutiei.

CASTELUL CESky kRUMLOV 
Ursul de pe blazonul familiei
Construit în stil gotic, la mijlocul 
secolului al XIII-lea, de către puternica 
familie Rosenberg, Castelul a fost apoi 
reconstruit în stil renascentist şi baroc, 
astazi fiind inscris pe Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO. Caracteristic 
pentru șanțul de apărare care face 
legătura dintre prima și a doua curte, 
este ca aici erau crescuti urși, prima 
înregistrare despre acestia datand din 
1707. Aceasta tradiție este continuată 
până în prezent. 

top atracȚii: Viena, Castelele Hluboka și Czesky Krumlov - Praga - Dresda - Castelul Karlstejn - Karlovy 
Vary - Brno - Pestera Punkva - Bratislava - Budapesta

Trdelnik - Desert tradițional, Cehia

de la 

285 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar, 
clasificat internațional
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii opționale 
• Intrari la obiective turistice 
(inclusiv pentru opționale)
• Ghizii locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achita de turiști)

08 zile

• Incursiune în istorie la Dresda
• Vizita opțională la castelele 
Hluboka și Czesky krumlov

puncte Forte
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - ARAD - 
buDAPesTA (ccA. 815 km)
La ora 6.00, plecăm din București, 
din parcarea de la Academia Militară 
(Universitatea de Apărare Carol I - acces 
dinspre Metrou Eroilor), spre Budapesta.

 l Opțional (15 € fără masă), croazieră 
pe Dunăre în Budapesta, pentru a admira 
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul 
Pescarilor, Basilica Matyas, Palatul Regal, 
Stânca Ghelert. 
Seara, cazare în zona Budapesta.

ZIuA 2. buDAPesTA - VIenA  
(ccA. 235 km)
după micul dejun, dedicăm o zi întreagă 
explorării Vienei. Prima vizită va fi cea 
a Palatului Schonbrunn și a grădinilor 
sale. Continuăm cu un tur panoramic cu 
autocarul, de-a lungul căruia admirăm 
Prater, Sediul ONU, Turnul Dunării și 
Ringstrasse: clădirea fostului Minister de 
Război, cu statuia Mareșalului Radetzky, 
Piața Schwarzenberg, cu deschidere spre 
Palatele Belvedere, Opera de Stat, Piața 
Maria Tereza, Palatul Imperial Hofburg, 
Parlamentul, Primăria, Burgtheatre, 
Universitatea și Biserica Votiva. Pătrundem 
și mai adânc în atmosfera vieneză, printr-un  
tur pietonal prin centrul istoric, spre 
Monumentul Ciumei, Catedrala Sfântului 
Ștefan și Opera. Urmează timp liber pe 
celebra stradă Kärntner Straße. 

 l Opțional (29 €) cina tradițională în 
cartierul Grinzing.
Ne îndreptăm spre cazarea din zona Viena

ZIuA 3. WAcHAu - DuRnsTeIn - 
cAsTelele HlubokA ȘI cZeskY 
kRumloV - PRAGA  
(ccA. 335 + 70 km)
după micul dejun, străbatem Austria 
prin defileul dunării, unde se află ruinele 
Castelului Durnstein, în care regele Angliei, 
Richard - Inimă de Leu a fost ținut în 
captivitate. Traversam în Cehia spre Ceske 
Budovice, unde ne bucurăm de timp liber 
pentru relaxare sau... 

 l Opțional (25 €), vizităm castelele 
Hluboka și Czesky Krumlov. Așteaptă-te 
la frumuseți arhitecturale unice. În timp ce 
Hluboka este considerat cel mai frumos 
castel din Cehia, Czesky Krumlov este al 
doilea cel mai mare din țară, după Hradul 
din Praga. Merită vizitate!
Pornim spre cazarea din Praga.

ZIuA 4. PRAGA - oRAȘul De AuR
Mic dejun și o zi întreagă pentru explorarea 
orașului Praga. Vizităm Mănăstirea Strahov, 
construită în 1143 și renumită pentru 

faimoasa sa bibliotecă cu peste 200.000 
de volume. Vom trece pe lângă Palatul 
Cerninsky, una din cele mai mari construcții 
în stil baroc ale secolului al XVII - lea și 
admirăm Mănăstirea Loreta cu o impozantă 
fațadă. Ajungem la cel mai mare castel 
medieval din lume: Hrad, ce datează din 
secolul al IX-lea și în inima căruia se află 
Catedrala Sfântului Vitus. Aici se mai poate 
vizita (contra cost) Biserica Sveti Jiri, cea 
mai veche biserică din Hrad - astăzi Galerie 
Națională de Artă - și Ulița Aurarilor cu 
numeroase case din secolul al XVI - lea. 
Coborând pe lângă Biserica Sfântului 
Nicolae din cartierul Mala Strana, clădire 
barocă din secolul XVIII, cu decorațiuni 
opulente ce includ și stilul arhitectural 
Rococo, ajungem la Podul Carol sau „Podul 
cu Sfinți”. O construcție uimitoare, decorată 
la începutul secolului al XVIII-lea cu 30 de 
statui, pe care o traversăm pentru a admira 
Piața Stare Mesto, cu a sa Biserică Tyn și 
statuia reformatorului Jan Hus, Primăria și 
turnul cu Ceasul astronomic din 1410. după 
o astfel de plimbare, în care îți bucuri sufletul 
și privirea, urmează timp liber în Praga. Îți 
recomandăm să vizitezi cartierul evreiesc, 
să încerci o sesiune de shopping în Piața 
Vaclavske sau...

 l Opțional (15 € fără cină sau 25 € cu 
cină), croazieră pe Vltava. 
La finele excursiei noastre, ne îndreptăm 
spre hotelul din Praga, pentru cazare.

ZIuA 5. DResDA - FloRenȚA De Pe elbA 
- PRAGA (ccA. 300 km) 
Începem ziua cu micul dejun la hotel și 
o continuăm cu timp liber pentru vizite 
individuale în Praga sau... 

 l Opțional (30 €), excursie la Dresda 
în Germania, unde, într-un tur pietonal, 
admirăm Frauenkirche, cea mai importantă 
biserică protestantă, Procesiunea Prinților, 
imaginea murală realizată în porțelan, 
în secolul al XIX-lea, Palatul Regal, ce 
găzduiește un tezaur, Opera Semper 
și Palatul Zwinger, cea mai importantă 
atracție turistică din Dresda, cu porțelanuri 
și colecții de artă și de arme. Din Dresla, 
revenim la același hotel din orașul Praga, 
pentru noaptea de cazare.

ZIuA 6. cAsTelul kARlsTeJn - 
kARloVY VARY - PRAGA  
(ccA. 300 km)
Mic dejun și timp liber pentru plimbări 
individuale în Praga sau... 

 l Opțional, vizite la castelul Karlstejn 
și Karlovy Vary (10 + 20 €). În timp 
ce Castelul Karlstejn te întâmpină cu 
arhitectură gotică din secolul al XIV-lea, 
stațiunea balneară Karlovy Vary îți încântă 
privirea cu izvoare termale descoperite chiar 
de împăratul Carol al IV-lea în timpul unei 
vânători. Vom ajunge și în zona Galeriei 
Colonadelor, unde gustăm apa cu puternic 
efect curativ, din căni speciale. Iar dacă ești 
pasionat de shopping, bucură-te. Te afli în 
raiul suvenirurilor elegante. Ne întoarcem în 
Praga pentru noaptea de cazare.

ZIuA 7. bRno - PeȘTeRA PunkVA - 
bRATIslAVA - buDAPesTA  
(ccA. 525 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre Brno, 
capitala istorică a Moraviei, unde ai timp 
liber sau... 

 l Opțional, (10 €), excursie la Peștera 
Punkva, cea mai vizitată peșteră din Carstul 
Morav, la care ajungem pe jos după circa 
doi kilometri din parcarea autocarului sau 
cu un trenuleț, care se achită la fața locului. 
În peșteră te așteaptă un tur cu bărcuța pe 
râul subteran, unde zărești multitudinea de 
stalactite și stalagmite și abisul Macocha. 
Ne continuăm traseul cu o scurtă vizită 
în Bratislava, fostă capitală regală, pentru 
atmosfera pitorească, „statuile vesele”, 
Filarmonica, Teatrul Național Slovac, vechea 
Primărie, Palatul Primatului, Biserica 
Franciscană, Poarta Sfinților Mihail și 
Catedrala Sfântului Martin, unde au 
fost încoronați 11 regi maghiari, apoi ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Budapesta. 

ZIuA 8. buDAPesTA - ARAD - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 815 km)
Mic dejun. Astăzi ne întoarcem acasă. 
Ajungem la Academia Militară după ora 
23.30, în funcție de trafic și de formalitățile 
de frontieră. 

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hoteluri de 3* 
sau de 4* (ca excepție, 

de 2*)

7 mic dejun inclus  
și, opțional, cină pe 

croazieră

8
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Shopping 

în Karlovy Vary

bonus time
Croaziere pe dunăre și pe 
Vltava, plimbare cu barca 

în Peștera Punkva

Ungaria, Austria, Cehia, 
Germania, Slovacia

țări vizitate croaziere

3
5

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea 
adult în cam.

23.04* 302 € 320 € 337 € 355 € 145 € 329 € 339 €

23.05, 05.09 288 € 305 € 322 € 339 € 129 € 319 € 329 €

27.06*, 11.07*, 01.08* 293 € 311 € 328 € 345 € 145 € 325 € 335 €

22.08 285 € 302 € 318 € 335 € 125 € 319 € 325 €

*SUPLIMENT pentru cazare în hotel de 4**** la Praga 9 € x 4 = 36 €/ pers.

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 7 ori în anii precedenti. SaSe dintre 
autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226
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comorile acunSe 
din Balcani
Bosnia, Croația, Slovenia, Albania, 
Muntenegru
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aflată la frontiera marilor imperii, 
peninsula Balcanică a fost 
zguduită de-a lungul timpurilor de 

o istorie zbuciumată și adeseori violentă 
fiind teatrul a numeroase războaie, 
invazii, cuceriri, din timpul imperiului 
roman și până la ultimele războaie din 
fosta iugoslavie.
cea mai mare parte a zonei este 
acoperită de munţi semeţi și ape 
cristaline și beneficiază de un climat 
mediteranean, ce te îmbie să explorezi 
aceste locuri interesante. pentru că 
de la munţi cu peisaje pitoreşti la 
plaje însorite, de la clădiri antice bine 
conservate la oraşe renăscute după 
ultimul război, găseşti sigur ceva 
încântător şi pentru tine. nu e de mirare 
că este una dintre cele mai populare 
destinaţii turistice din europa.
tocmai de aceea suntem convinşi că 
circuitele noastre iţi vor bucura sufletul, 
oferindu-vă trasee pline de cunoaştere 
dar şi de relaxare.

182   Serbia, Croatia si Slovenia

184   Bosnia si Albania

186   Muntenegru si Albania (circuite cu sejur)

188   Macedonia si Kosovo

190   Albania si Grecia (circuit cu sejur)

192    Pelerinaj la Medugorje în perioada 

aparitiilor

Pristina

KOSOVO

ALBANIA

Tirana

Velipojë

Novi Sad

Belgrad

SERBIA

CROATIA

Sarajevo

Bihac
BOSNIA

HERTEGOVINA

Zagreb

Cetinje
MUNTENEGRU

Kotor

MostarMeđugorje

Dubrovnik

Pola

Buzet

Zadar

Split
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serbia, croația și slovenia

Pristina

KOSOVO

SLOVENIA
Ljubljana

Novi Sad

BELGRAD

SERBIA

Vaslui 

Brăila

Călăraşi 

Giurgiu

Ploieşti
Slobozia

Tulcea

Constanta

Galaţi

Braşov

Piatra-Neamţ

Lasi

Focşani

BacăuTârgu Mureş

Craiova

Reşiţa

Arad

Oradea Cluj

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Suceava

Botoşani

Satu Mare

Alexandria

Slatina

Drobeta Turnu-Severin

Tirgoviste

S�niu Gheorghe

Miercurea-Ciuc

Buzău

Tirgu Jiu

Rm.Vâlcea

Piteşti

Deva

Timisoara

Sibiu

ROMANIA
BUCURESTI 

CROATIA

Sarajevo

BOSNIA
HERTEGOVINA

Zagreb

CetinjeMUNTENEGRU

PODGORICA
Kotor

Dubrovnik

Medugorje

TaraMAREA ADRIATICĂ

Pola

Krk

POSTOJNA
Buzet

Zadar

Plidvice

Split

de la 

297 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaționale 
• 7 cazări cu mic dejun în hotel  
de 3* (ca excepție de 2*).
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, bilete de 
intrare la obiective (inclusiv 
pentru excursii optionale) 
ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizite in Trogir, SIbenik, 
Rovinj si Porec
• Vizita Canionului Tara
• Vizita Parcului National 
Plitvice
• Vizita in peninsula Istria la 
Pola

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

top atracȚii: Belgrad - Canion Tara - Podgorita - Cetinje - Fiord Kotor - Dubrovnik - Medugorje - Split - Trogir 
- Sibenik - Zadar - Parcul National Plitvice - Insula Krk - Opatija - Pola - Rovinj - Porec - Postojna - Ljubljana - 
Zagreb

08 zile

Parcul National Plitvice

dubrovnik, Croatia

INSULA kRk 
Cea mai populată insulă din Marea Adriatică 
Croatia are cca 700 de insule in Adriatică, 
dintre care doar cca 50 sunt locuite, 
populatia ocupandu-se cu agricultura 
(viticultura și creșterea măslinilor), 
pescuitul și turismul. Economia locală 
nedezvoltată si costurile vieții cu 10% - 
30% mai scumpe decăt pe continent, fac 
necesar guvernul croat să asigure suport 
și protecție diverse, pentru a stimula 
economia locală, incluzând gratuități la 
poduri sau bilete de feribot gratuite pentru 
locuitorii insulelor 

POLA
Gastronomie cu influente italiene 
Pola se mândrește cu cele mai bine 
conservate ruine romane din afara Italiei 
(cel mai complet colosseum roman din 
lume) si cu o gastronomie cu iz italian. 
de altfel, in afara de croata, in oras este 
recunoscuta ca limba oficiala si italiana. 
În perioada medievală Pola facea parte 
din Republica Venețiană, apoi din 
Imperiul Habsburgic, după prăbușirea 
caruia, întreaga Istrie a devenit parte 
din Italia, pana in 1947, cand a revenit 
Iugoslaviei.

DUBROVNIk
Orașul de sub Srd
Indiferent dacă vizitezi dubrovnik 
pentru prima oară sau a suta oară, 
sentimentul de prețuire este la fel de 
intens privind frumusețea orașului 
său vechi. Străzile de calcar, clădirile 
în stil baroc și strălucirea nesfârșită 
a Adriaticii completează plajele 
superbe, marea curată și restaurantele 
menite să-ți ofere o vacanță unică. 
dubrovnik este un oraș mândru de 
tradiția sa și de întregul patrimoniu 
cultural și istoric.

SkARDALIJA-BELGRAD
Relaxează-te într-un restaurant
Supranumit Montmartre belgradean, 
cartierul Skardalija s-a dezvoltat 
începând cu secolul al XIX-lea, 
datorită numeroșilor artiști, care 
și-au stabilit atelierele de creație 
aici. Cuprinzi cel mai bine atmosfera 
acestui cartier plimbându-te pe 
străduțele înguste, cu mici galerii, 
expoziții în aer liber și muzicieni 
ambulanți. de asemenea, în Skardalija 
se află unele dintre cele mai populare 
restaurante locale. 
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA 
- belGRAD (ccA. 695 km)
La 6.00, plecăm din parcarea de la 
Academia Militară - Carol I (acces 
dinspre metrou Eroilor), din București, 
spre Belgrad pe traseul Sibiu - Timișoara. 
Ajungem în Belgrad seara, când vizităm 
fortăreața Kalemegdan, de pe malul 
dunării. Încheiem ziua relaxându-ne 
printre magazinele și terasele de pe strada 
Knez Mihailov și cu un tur panoramic 
cu autocarul spre Catedrala ortodoxă și 
Parlament. Ne odihnim apoi într-un hotel 
de la Belgrad.

ZIuA 2. belGRAD - cAnIonul TARA - 
PoDGoRIȚA (ccA. 490 km)
Ne întâlnim cu toții la micul dejun, apoi 
străbatem Serbia pentru a ajunge în 
Muntenegru. Ne așteaptă Canionul Tara, 
al doilea ca lungime după Marele Canion 
din SUA. Iar după ce îl admirăm, pornim 
spre Podgorica, capitală a Muntenegru, 
care ne întâmpină cu Catedrala catolică, cu 
Monument regelui Nikola, Podul Mileniului 
și Piața Rimski. Urmează cazarea în zona 
Podgorica.

ZIuA 3. PoDGoRIȚA - ceTInJe - 
FIoRDul bokA koToRskA - 
DubRoVnIk - meDuGoRJe  
(ccA. 295 km)
Astăzi, după micul dejun, pornim spre 
cel mai sudic fiord din Europa - Boka 
Kotorska. Trecem frontiera în Croația 
spre dubrovnik, un oraș extrem de bine 
fortificat inclus în patrimoniul UNESCO, 
în care admirăm faimoasele ziduri 
considerate de necucerit, Poarta Pile, 
farmacia din secolul XIV din Mănăstirea 
Franciscană, palatele Sponza și Rector și 
turnul Orologiului. Ne bucurăm de timp 
liber în atmosfera medievală a orașului 
dubrovnik, apoi ne îndreptăm spre 
cazarea din zona Medugorje, în Bosnia – 
Herțegovina.

ZIuA 4. sPlIT - TRoGIR - sIbenIk - 
ZADAR (ccA. 435 km)
Așteaptă-te la mai mult! La o zi bogată în 
istorie, arhitectură și locuri naturale unice 
în Europa. după micul dejun, traversăm 
frontiera în Croația, pentru orașul medieval 
Split, unde vizităm Poarta de Aur, Poarta 
de Fier și turnul Ceasului, Palatul și 
Mausoleul lui dioclețian. Pornim  apoi spre 
orașul Trogir, locuit de peste 2.000 de ani, 
care ne încântă cu arhitectura venețiană 
și spre Sibenik, pitoresc orășel construit în 
secolul XI de croați. Punctul de atracție în 
Sibenik este Catedrala Sf. Iacov, de secol 
XV, care îmbină superb atât stilul gotic, 

cât și cel renascentist și care, deși a suferit 
daune majore în timpul războiului din 1991, 
este refacută astăzi în totalitate. Ultimul 
oraș vizitat va fi Zadar, un oraș medieval ce 
păstrează fortificații din perioada stăpânirii 
venețiene, porți din secolul al XVI-lea, 
Forumul Roman, Biserica Sfântului 
donatus și Catedrala Sfintei Anastasia. 
Noaptea, ne odihnim într-un hotel din zona 
Plitvice. 

ZIuA 5. PARcul nAȚIonAl PlITVIce - 
InsulA kRk - buZeT  
(ccA. 320 km)
după micul dejun, pornim spre o minune 
naturală: Parcul Național Plitvice, cel mai 
vechi parc național din Europa de sud-est 
și cel mai mare din Croația. de aici, ne 
îndreptăm spre frumoasa insulă Krk. 

 l Opțional, croazieră pe Adriatica (30€), 
navigând trei-patru ore în jurul Insulei Krk 
și a altor trei insulițe naturale. Nu vor lipsi 
nici opririle în golfuri, pentru înot. 
Spre seară, cazare în zona Rijeka - Buzet.

ZIuA 6. PolA - RoVInJ - PoRec - 
PosToJnA (ccA. 215 + 70 km)
după micul dejun, excursie în peninsula 
Istria. O zonă istorică în care se află 
vestigiile romane ale orașului croat Pola, 
ruinele Amfiteatrului Roman, Arcul lui 
Sergius Lepidus, Templul lui Augustus, 
Porțile Gemene, Poarta lui Hercule și 
Catedrala ale cărei prime vestigii datează 
din secolul al V-lea. Ne îndreptăm spre 
Rovinj și Biserica Sf. Eufimia, din secolul 
al XVIII-lea, iar ultima vizită va fi în Porec, 
construit pe structura unui castru roman 
din care s-au păstrat străzile Cardo 
Maximus și decumanus, urmată de  
Biserica Euphrasius, cea mai importantă 
atracție a orașului. după amiază, traversăm 
Slovenia și ne plimbăm aproape patru 
kilometri cu trenulețul electric, dar și 

pietonal, printre sutele de stalactite și 
stalagmite ale peșterii Postojna. Ne cazăm 
în zona Postojna - Ljubljana.

ZIuA 7. lJublJAnA - ZAGReb - 
belGRAD (ccA. 565 km)
după micul dejun, pornim într-un tur 
al orașului Ljubljana, pentru un mix 
arhitectural între vechi și nou. Admirăm 
Piața Congresului, Biserica Franciscană, 
Podul Triplu, Primăria, Catedrala și Podul 
dragonului. Ne bucurăm timp liber în 
Ljubljana, sau...

 l Opțional, plimbare cu funicularul până 
la Castelul din secolul al XII-lea. 
Apoi ne îndreptăm spre Zagreb, unde vom 
putea admira din autocar Piața Tomislav, 
Muzeul Mimara, Universitatea și Teatrul 
Național cea mai eleganta clădire din 
oraș, prin stilul sau neo-baroc de sfârșit 
de secol XIX. Urmează un tur pietonal 
pe străzile vechiului cartier Kaptol - de la 
Catedrala construită la începutul secolului 
al XIII - lea, spre Piața Ban Jelacic și timp 
liber în Zagreb, să te plimbi pe străduțele 
înguste, cu terase și magazine cu produse 
de artizanat. de aici, pornim spre Belgrad, 
unde, seara, descoperi atmosfera cartierului 
Skardalija. 

 l Opțional (25 €), program pentru 
degustare a deliciilor din bucătăria 
sârbească.
Cazare la un hotel de la Belgrad.

ZIuA 8. belGRAD - TImIȘoARA - sIbIu - 
bucuReȘTI (ccA. 695 km)
după micul dejun, plecăm spre casă cu 
amintiri frumoase și experiențe unice. 
Ajungem la Academia Militară din 
București în jurul orei 23.30, în funcție 
de trafic și de durata formalităților de la 
frontieră.

 proGramziua

7

cazări
7 cazări în hotel  de 3* (ca 

excepție de 2*).
7 mic dejun inclus și cină 

opțională la Skardalija

8
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Timp liber în dubrovnik

bonus time
Croazieră opțională pe 

Adriatica, la Krk
Serbia, Muntenegru, 

Bosnia, Croația, Slovenia

țări vizitate croaziere

1
5

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 11 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea 
adult în cam.

25.04, 12.09 297 € 314 € 332 € 349 € 95 € 329 € 339 €
16.05, 06.06 20.06, 04.07, 
18.07 01.08, 15.08, 29.08 302 € 320 € 337 € 355 € 95 € 335 € 345 €

Skadarlija, Belgrad
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bosnia și Albania 

Novi Sad

BELGRAD 

SERBIA

Alexandria

Craiova
Slatina

Drobeta Turnu-Severin

Tirgu Jiu

Reşiţa

Tirgoviste

Brăila

Călăraşi 

Slobozia

Tulcea

Galaţi
Braşov

Arad

Ploieşti
Buzău

Alba Iulia

Zalău

Baia Mare

Bistriţa
Piatra-Neamţ

Lasi

Focşani

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Giurgiu

Rm.Vilcea

Constanja

Piteşti

Deva

Oradea

Suceava

Botoşani

Vaslui 

Satu Mare

BUCURESTI

ROMANIA

Sibiu

MACEDONIA

Skopje

PristinaKOSOVO

Zagreb

Dubovnik

Sliven
Lovech

Turgovishte

Khaskovo

Smolyan

Yambol

Kŭrdzhali

Blagoevgrad

Plovdiv

Stara Zagora

Vidin

Pernik

Kyustendil

Pazardzhik

Pleven

Montana

Vralsa

Gabrovo

Shumen

Razgrad

Varna

SOFIA

Silistra

Ruse

Veliko Tarnovo

Burgas

Dobrich

BULGARIA

Sarajevo

Split
MOSTAR

BOSNIA
HERZEGOVINA

MUNTENEGRU

POGORICA

ALBANIA

TIRANA

CROATIA

BUCURESTI 

de la 

208 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaționale
• 6 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*).
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale, intrari 
la obiective turistice (inclusiv 
pentru optionale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Excursie opțională la canionul 
Matka
• O noapte de cazare în Ohrid - 
„Ierusalimul din Balcani”
• Boka kotorska - cel mai sudic 
fiord din Europa
• Fortăreața Tarului Samuil
• Catedrala Sfântul Alexandru 
Nevski.

puncte Forte

• Gratuit opționala la Matka 
pentru achitarea din țară a 
opționalei la Split

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

MOSTAR 
Oferă „cea mai bună priveliște” de pe 
malurile râului Neretva
Mostar este orășelul pitoresc renumit 
datorită unui Pod de piatră clădit în 
timpul sultanului Suleiman Magnificul, 
în secolul al XVI-lea. Reclădit după 
războiul bosniac, podul are 28 de metri 
lungime și 20 de meri înălțime, fiind 
inclus în patrimoniul UNESCO. Știai că 
însăși denumirea orașului s-ar traduce 
„păzitorii podului”, localnicii organizând 
anual o competiție de sărituri de pe pod, 
în apa râului Neretva?

DEFILEUL MATkA
Poartă încălțări comode
Este un defileu săpat de râul Treska și, 
totodată, un complex bogat în clădiri 
medievale, unde supraviețuiesc de 
secole biserici, mănăstiri și rămășițe 
ale unei cetăți - cetatea orașului 
medieval Matka. defileul se află la 15 
km sud-vest de Skopje și a fost unul 
dintre cele mai mari centre cu plante 
sălbatice din lume, aici regăsindu-se 
un număr mare de plante endemice. 
Tot aici trăiesc 77 de specii de fluturi 
mici, care trăiesc doar în Balcani.

OHRID
Romantica stațiune a Macedoniei
Ohrid este cea mai seducătoare 
destinație a Macedoniei. Stațiunea 
se află pe marginea Lacului Ohrid 
și te întâmpină cu un aer vechi, cu 
străzi abrupte, case tradiționale cu 
acoperișuri din țiglă roșie și biserici 
medievale. Cea mai mare atracție 
a sa sunt zidurile masive ale cetății 
Samoil, veche de secole, aflate în 
vârful dealului, care domină orizontul 
orașului.

MAUSOLEUL LUI 
DIOCLEȚIAN
Privește decorurile și fă poze unice
Palatul împăratului dioclețian este 
principala atracție a orașului Split. Un 
monument destul de bine conservat 
din epoca romană, palatul dioclețian 
a suferit multe transformări de-a 
lungul timpului, fiind în zilele noastre 
catedrala catolică închinată Sfântului 
domnius.

top atracȚii: Belgrad - Saraevo - Mostar - Medugorje - Split - Trogir - Riviera Makarska - Dubrovnik - Fiordul 
Kotor - Cetinije - Podgorica - Castelul Kruje - Durres - Tirana - Ohrid - Canionul Matka - Skopje - Sofia - Veliko 
Tarnovo

07 zile

Golful Kotor, Muntenegru

Biserica St. John, Ohrid, Macedonia 
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA - 
belGRAD (ccA. 695 km)
La ora 6.00, pornim din parcarea de la 
Academia Militară - Carol I (acces dinspre 
metrou Eroilor), din București, spre 
Belgrad, pe traseul Sibiu-Timișoara. Odată 
ajunși în capitala Serbiei, vizităm fortăreața 
Kalemegdan și ne relaxăm pășind printre 
magazinele și terasele străzii Mihailov. 
Urmează un tur panoramic cu autocarul 
spre Catedrala ortodoxă și Parlament, apoi 
cazarea de la Belgrad.

ZIuA 2. belGRAD - sARAeVo - mosTAR - 
meDuGoRJe (ccA. 445 km)
după micul dejun, pornim spre Saraevo, 
traversând Serbia. Capitala Bosniei și 
Herțegovinei ne întâmpină cu Catedrala 
catolică, Moscheea Gazi Husrev-Bey, cea 
mai importantă moschee a țării - construită 
în secolul al XVI-lea, Vechiul Bazar 
Baščaršija, Primăria și Podul Latin, cel mai 
vechi pod din oraș, construit în 1541, locul 
unde ducele Franz Ferdinand al Austriei 
a fost asasinat împreună cu soția sa. Ne 
continuăm traseul spre orășelul Mostar, 
iar ultima vizită a zilei va fi la Medugorje, 
centrul de pelerinaje cu peste un milion de 
turiști în fiecare an. Ne vom caza în zona 
Mostar - Medugorje.

ZIuA 3. sPlIT - TRoGIR - RIVIeRA 
mAkARskA - meDuGoRJe  
(ccA. 365 km)
Mic dejun și o zi întreagă la dispoziție 
pentru plimbări individuale sau...

 l Opțional (39 €), excursie în Croația 
spre Split, cel mai mare oraș de pe coasta 
Dalmata. Un oraș antic, dar locuit și în 
prezent, unde s-au pastrat, încă din sec. 
III-IV, Poarta de Aur, Poarta de Fier și 
turnul Ceasului, Palatul și Mausoleul lui 
Diocletian, transformat în Catedrala 
Sfântului Domnius, care poate fi vizitată 
și astăzi. De asemenea, vom vizita orașul 
Trogir, locuit neîntrerupt de peste 2000 
de ani, pentru a admira arhitectura 
venețiană datorită căruia a devenit 
patrimoniu UNESCO. Revenim în 
Bosnia, nu înainte de a face o oprire pe 
Riviera Makarska pentru o baie în Marea 
Adriatică. Cazare în același hotel din zona 
Medugorje.

ZIuA 4. DubRoVnIk - FIoRDul 
bokA koToRskA - ceTInJe - 
PoDGoRIȚA (ccA. 295 km)
Servim micul dejun și pornim spre 
dubrovnik, Croația, oraș fortificat și 
excelent conservat, inclus în patrimoniul 
UNESCO. Admirăm aici faimoasele 
ziduri considerate de necucerit, Poarta 

Pile, farmacia din secolul al XIV-lea, din 
Mănăstirea Franciscană, palatele Sponza 
și Rector și turnul Orologiului. Urmează 
timp liber pentru a te bucura de farmecul 
medieval al orașului. Trecem apoi frontiera 
în Muntenegru spre Boka Kotorska - cel 
mai sudic fiord din Europa, de unde ne 
îndreptăm spre Podgorița, capitala țării, 
pentru noaptea de cazare.

ZIuA 5. cAsTelul kRuJe - DuRRes - 
TIRAnA - oHRID (ccA. 355 km)
după micul dejun, pornim în explorarea 
Albaniei. Iar prima atracție vizitată va fi 
castelul Kruje, simbolul rezistenței de 25 de 
ani a eroului național Skanderbeg. Urmează 
timp liber pentru o plimbare prin bazarul 
din Kruje, apoi turul de oraș în durres, în 
care admirăm Turnul Venețian, impropriu 
numit astfel, deoarece venețienii doar au 
consolidate fortificațiile existente încă din 
sec. V, Moscheea Fatih, construita în 1503, 
Amfiteatrul, Forumul, Baile romane și 
reședința regelui Zugo. după amiază, pornim 
în explorarea capitalei țării, Tirana, unde 
admirăm statuia legendarului Skanderbeg 
din piața omonimă, Moscheea Et’hem Bey, 
Turnul cu ceas și muzeul Enver Hoxha, care a 
stăpânit dictatorial timp de 45 de ani. Timp 
liber în Tirana după care ne pregătim de 
trecerea în Macedonia. Ne cazăm în zona 
Ohrid, orașul supranumit „Ierusalimul din 
Balcani”.

ZIuA 6. oHRID - cAnIonul mATkA - 
skoPJe (ccA. 175 km)
Astăzi, după micul dejun, ne bucurăm de 
o adevărată „întoarcere în timp”. Vizităm 
în Ohrid: Biserica Sfânta Sofia, cu fresce 
din secolele XI și XII și Teatrul Roman din 
apropiere, construit în secolul al II-lea 
î.Hr. ce încă oferă aproape 4000 de 
locuri pentru festivalurile locale. Urmează 
Fortăreața Tarului Samuil, la care ajungem 
printr-un scurt urcuș, răsplătit prin 

priveliștea uimitoare asupra orașului și a 
lacului Ohrid. Continuăm spre Biserica 
Sfântului Clement și Mănăstirea Sfântului 
Jovan Kaneo, ambele din secolul al XIII-lea, 
apoi ne îndreptăm spre Skopje. Pe traseu 
avem:

 l Opțional (10 €), excursie în canionul 
Matka, probabil cel mai spectaculos și 
pitoresc moment al programului, o minune 
naturală, nu doar datorită peisajului natural 
sălbatic, care te lasă fără cuvinte, ci și a 
accesului facil într-o zona atât de sălbatică.
Încheiem ziua cu turul capitalei 
Macedoniei, vizitând Casa Memorială a 
Maicii Teresa, Piața Macedonia, Kamen 
Most (Podul de Piatră) construit de 
Mehmet al II-lea în secolul XV și trecem 
pe lângă fortăreața Kale, spre podul Artei 
unde sunt expuse statuile principalelor 
personalități ale culturii macedonene. 
Cazare la Skopje.

ZIuA 7. skoPJe - soFIA - VelIko 
TARnoVo - bucuReȘTI  
(ccA. 635 km)
după micul dejun, ne pregătim pentru 
întoarcerea în țară. Pe traseu, facem un 
popas în capitala Bulgariei, unde admirăm 
Catedrala Sfântul Alexandru Nevski, una 
dintre cele mai mari construcții ortodoxe 
din lume, cu o capacitate de 10.000 de 
credincioși și Biserica Sfânta Sofia, una 
dintre cele mai vechi biserici ortodoxe, 
urmată de clădirea Parlamentului. după 
amiază te așteaptă o ultimă oprire în Veliko 
Tarnovo, unde ne lăsăm impresionați de 
cetatea medievală și de centrul vechi 
al orașului, cu ateliere meșteșugărești, 
magazine de suveniruri și de antichități. 
Cu tolba plină de amintiri, traversăm 
Podul Prieteniei la Giurgiu și ajungem în 
București în jurul orei 22:00, în funcție 
de trafic și de durata formalităților de la 
frontieră. 

 proGramziua

6

cazări
6 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
6 mic dejun inclus

6
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Baie în Marea Adriatică  

pe Riviera  
Makarska

bonus time
Plimbare cu barca pe lacul 

Orhid

croaziere

1

Serbia, Bosnia, Croația, 
Albania, Macedonia, 

Bulgaria, Muntenegru

țări vizitate

7

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 7 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 – DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

26.04, 30.05 208 € 221 € 233 € 245 € 65 € 225 € 235 €

28.06, 26.07, 23.08 217 € 230 € 242 € 255 € 75 € 235 € 245 €

Castelul Kruje, Albania
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muntenegru și Albania (circuit și sejur)
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Belgrad 
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Botoşani
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Lasi
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Bacău

Satu Mare
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ROMANIA

MACEDONIA

Skopje

Ohrid

PristinaKOSOVO
Dubovnik

CROATIA

Shumen

Silistra

Yambol

Ruse

Blagoevgrad

Plovdiv

Sliven

Stara Zagora

Lovech

Vidin

Pernik

Kyustendil

Pazardzhik

Pleven

Turgovishte

Khaskovo

Montana

Smolyan

Vralsa

Gabrovo

Razgrad

Burgas

Kŭrdzhali

Varna

So�a

Veliko Tarnovo

Dobrich

BULGARIA

MONTENEGRO

Pogorica

Tara

Ostrog

Dures

ALBANIA
Tirana

Velipojë

de la 

249 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaţion.
• 9 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (dupa standard locale)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
optionale) și ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Cazare într-un hotel din 
Velipolje, foarte aproape de 
frontiera cu Muntenegru
• zile cu opțiuni de plajă sau de 
vizitare.

puncte Forte

• 7 cine gratuite la achitarea 
din țară a celor 3 excursii 
opționale

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CANIONUL TARA
Al doilea ca lungime după Grand 
Canion
Tara este cel mai mare canion de 
pe teritoriul Muntenegrului și cel 
mai adânc din Europa. El are 80 
de kilometri lungime și frumusețea 
lui naturală atrage mii de turiști în 
fiecare an, printre care și pasionați 
de artă. Canionul este protejat ca 
parte a Parcului Național durmitor și 
este un sit al Patrimoniului Mondial 
UNESCO.

MĂNĂSTIREA OSTROG
Poartă fustă lungă. Nu ai loc în care să 
te schimbi
Mănăstirea Ostrog este cel mai 
important centru de pelerinaj 
orthodox din Balcani, întemeiat 
de Mitropolitul Hertegovinei - 
Vasile, canonizat Vasile din Ostrog. 
Ansamblul monahal a fost reconstruit 
în 1926 pe o stâncă aproape verticală, 
după ce vechiul locaș s-a pierdut intr-
un incendiu. din fericire, cele două 
bisericuțe adăpostite în peșteri s-au 
păstrat intacte. 

FIORDUL kOTOR
Cel mai sudic fiord din Europa
Golful Kotor - sau Boka Kotorska 
- este adesea numit cel mai sudic 
fiord din Europa. Cu vârfuri înalte 
ce înconjoară o coastă stâncoasă, 
ornată cu orașe frumoase, acest fiord 
este mai degrabă o vale subacvatică, 
formată din patru golfuri conectate, 
afișând parcă o formă de fluture. 
Peisajul este absolut spectaculos, 
zona fiind astăzi parte din Patrimoniul 
UNESCO. 

MUzEUL ENVER HOxHA
Este deschis ocazional
Construit în 1988, fostul Muzeu 
Enver Hoxha este un exemplu tipic de 
arhitectură socialistă. Sub forma unei 
piramide, clădirea a fost proiectată 
de fiica și ginerele ultimului lider 
comunist al Albaniei, alături de Pirro 
Vaso și Vladimir Bregu. În perioada 
postcomunistă, ea a fost centru de 
convenții și un loc de expoziție, iar 
în timpul războiului din Kosovo a 
reprezentat o bază pentru NATO și 
organizațiile umanitare.

top atracȚii: Belgrad - Canionul Tara - Dubrovnik - Fiordul Kotor - Cetinije - Manastirea Ostrog - Podgorica - 
Castelul Kruje - Durres - Tirana - Ohrid - Skopje - Sofia - Veliko Tarnovo

10 zile

“Stari Grad” dubrovnik, Croația

Fiordul Kotor, Muntenegru 



‹‹186››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹187››

ZIuA 1. bucuReȘTI - sIbIu - TImIȘoARA 
- belGRAD (ccA. 695 km)
La 06:00 dimineața pornim din parcarea 
de la Academia Militară - Carol I din 
București (acces dinspre metrou Eroilor), 
spre Belgrad, pe traseul Sibiu-Timișoara. 
Ajungem în capitala Serbiei seara, când 
vizităm fortăreața Kalemegdan și ne 
relaxăm în atmosfera orașului, pășind 
printre magazinele și terasele de pe 
strada Knez Mihailov. În drum spre 
cazarea de la Belgrad, parcurgem un 
tur panoramic cu autocarul, admirând 
Catedrala ortodoxă și Parlamentul.

ZIuA 2. belGRAD - cAnIonul TARA - 
VelIPolJe (ccA. 565 km)
după micul dejun, străbatem Serbia, 
pentru a ajunge la Canionul Tara din 
Muntenegru, al doilea ca lungime după 
Marele Canion din SUA. Așteaptă-te la 
peisaje sălbatice, așa că ia aparatul foto 
cu tine. Spre seară, suntem așteptați la 
hotelul din zona Velipolje, Albania - la 
doar câțiva kilometri de frontiera cu 
Muntenegru, pentru noaptea de cazare. 

ZIuA 3. VelIPolJe, PlAJA, mARe, 
RelAXARe 
O zi de răsfăț și relaxare. Timp liber 
pentru plajă la Marea Adriatică. Noaptea, 
ne vom odihni la același hotel din 
Velipolje. 

ZIuA 4. FIoRDul bokA koToRskA - 
DubRoVnIk - VelIPolJe  
(ccA. 425 km)
după micul dejun, te bucuri de o zi întreagă 
cu plimbări individuale, plajă în Velipolje.

 l Opțional (39 €), excursie în 
Muntenegru și Croația, spre cel mai 
sudic fiord din Europa - Boka Kotorska 
și spre orașul Dubrovnik. O excursie cu 
peisaje naturale frumoase și momente de 
incursiune în istorie, în care vom admira 
atracțiile din Dubrovnik, printr-un tur în 
orașul său medieval. Un tur ce include: 
zidurile considerate de necucerit, Poarta 
Pile, farmacia din Mănăstirea Franciscană, 
construită în secolul al XIV-lea, palatele 
Sponza și Rector și turnul Orologiului. Te 
așteaptă timp liber în Dubrovnik, pentru a 
te bucura de farmecul medieval al orașului. 
Ne îndreptăm apoi spre același hotel din 
zona Velipolje, pentru o binemeritată 
noapte de odihnă. 

ZIuA 5. VelIPolJe, PlAJA, mARe, 
RelAXARe
Mic dejun și timp liber de relaxare pe plaja 
Mării Adriatice. Cazare în același hotel din 
Velipolje.

ZIuA 6. PoDGoRIȚA - mănăsTRIle 
osTRoG ȘI ceTInJe - VelIPolJe 
(ccA. 315 km)
Mic dejun în Velipolje și timp liber pentru 
plajă, soare, mare sau... 

 l Opțional (29 €), excursie spre 
Podgorița, Mănăstirile Ostrog și Cetinje. 
Excursia începe cu turul capitalei 
Muntenegrului, vizitând Catedrala 
catolică, Monumentul regelui Nikola, 
Podul Mileniului și Piata Rimski, 
unde vom avea o mică pauză pentru 
cumpărături și o scurtă plimbare în 
cea mai importantă zonă de agrement 
a orașului. Ne îndreptam apoi spre 
Mănăstirea Ostrog și cele două bisericuțe 
adăpostite în peșteri, unde poți admira 
și frescele din secolul al XVII-lea. La 
întoarcerea spre Albania, vizităm Cetinje, 
capitala istorică a Muntenegrului și 
Biserica ortodoxă Vlaska (Biserica 
Vlahilor), cea mai veche construcție din 
oraș, de unde, pietonal, ne îndreptăm 
câteva sute de metri pe lângă Palatul 
Regelui Nikola, care găzduiește astăzi 
Muzeul Național, spre Mănăstirea 
Sfântului Petru. Ne vom întoarce pentru 
cazare, la același hotel din Velipolje.

ZIuA 7. cAsTelul kRuJe - DuRRes - 
TIRAnA - VelIPolJe  
(ccA. 285 km)
Mic dejun și timp liber pentru plajă în 
Velipolje sau...

 l Opțional (29 €), excursie în Albania 
spre castelul Kruje, simbolul rezistenței 
de peste 25 de ani a eroului național 
Skanderbeg, care a respins aici trei asedii 
otomane cu garnizoane nu mai mari de 
2000-3000 de soldați. După mica și 
fascinanta introducere în istorie, ai timp 
liber pentru o plimbare prin bazarul cu 
produse artizanale din Kruje. Apoi ne 
continuăm excursia cu turul de oraș 
în Durres, unde ne întâmpină Turnul 
Venețian, Moscheea Fatih, Amfiteatrul, 
Forumul și Băile romane și reședința 
regelui Zugo. După amiază, pornim în 
explorarea capitalei țării, Tirana, pentru 
a vedea statuia legendarului Skanderbeg 
din piața omonimă, Moscheea Et’hem 
Bey, Turnul cu ceas și simbolul izolării 
comuniste - muzeul Enver Hoxha, care 
a stăpânit dictatorial țara timp de 45 de 

ani. La finalul excursiei, ne îndreptăm 
spre cazare la același hotel din Velipolje. 

ZIuA 8. VelIPolJe, PlAJA, mARe, 
RelAXARe
Mic dejun și timp liber pentru a te relaxa pe 
plaja Mării Adriatice. Seara, suntem cazați 
la același hotel din Velipolje.

ZIuA 9. VelIPolJe - oHRID - skoPJe 
(ccA. 390 km)
Astăzi, după micul dejun, traversam 
Albania spre orașul Ohrid din Macedonia, 
supranumit “Ierusalimul din Balcani”. Ne 
așteaptă aici o adevărată “întoarcere în 
timp” datorită vizitei la Biserica Sfintei 
Sofia, ridicată în secolul al IX-lea, care 
ne întâmpină cu minunatele fresce din 
secolele XI-XII. Ne continuăm traseul spre 
Fortăreața Tarului Samuil, la care ajungem 
printr-un urcuș, răsplătit prin priveliștea 
uimitoare asupra orașului și a lacului 
Ohrid. de aici ne îndreptăm spre Skopje și 
încheiem ziua cu turul capitalei Macedoniei, 
vizitând Casa Memorială a Maicii Teresa, 
Piața Macedonia și Kamen Most (Podul 
de Piatră) construit în secolul al XV-lea 
de Mehmet al II-lea. Vom trece pe lângă 
fortăreața Kale, spre Podul Artei, unde sunt 
expuse statuile principalelor personalități 
ale culturii macedonene. Cazare la Skopje.

ZIuA 10. skoPJe - soFIA - VelIko 
TARnoVo - bucuReȘTI  
(ccA. 635 km)
Servim micul dejun și ne pregătim pentru 
întoarcerea în țară. Pe traseu, admirăm 
celebrele atracții ale capitalei Bulgariei, 
precum: Catedrala Sfântul Alexandru 
Nevski, una dintre cele mai mari construcții 
ortodoxe din lume, cu o capacitate de 
10.000 de credincioși și Biserica Sfânta 
Sofia, una dintre cele mai vechi biserici 
ortodoxe, din secolul IV-VI. Ne bucurăm 
privirile și cu frumoasa arhitectură a clădirii 
Parlamentului, iar după amiază ne așteaptă 
un ultim popas, în Veliko Tarnovo, unde 
admirăm cetatea medievală și centrul vechi 
al orașului, cu ateliere meșteșugărești, 
magazine de suveniruri și de antichități. 
Cu tolba plină de amintiri, traversăm 
Podul Prieteniei la Giurgiu și ajungem în 
București în jurul orei 22:00, în funcție 
de trafic și de durata formalităților de la 
frontieră. 

 proGramziua

9

cazări
9 cazări în hoteluri de 3* 

(standarde locale)
9 mic dejun inclus, 7 cine 

gratuite (la achitarea 
opționalelor)

16
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
7 cine gratuite, la 

achitarea din țară a celor  
3 opționale

bonus time
Plimbare cu barca pe lacul 

Orhid
Serbia, Muntenegru, 

Albania, Croația, 
Macedonia, Bulgaria

țări vizitate croaziere

1
6

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 7 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere - 
15 %

Reducere - 
10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

14.06, 06.09 249 € 266 € 280 € 295 € 75 € 275 € 285 €

27.06 271 € 287 € 303 € 319 € 85 € 299 € 309 €

22.08 279 € 296 € 313 € 329 € 95 € 309 € 319 €
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Belgrad

KOSOVO

Novi Sad

SERBIA

Pristina

Constanta
Rimnicu-Vilcea

Piteşti

Timisoara

Deva Sebes
Sibiu

Tirgoviste

Giurgiu

Ploieşti
SloboziaTirgu Jiu

Reşiţa

Brăila

Buzău

Braşov

Călăraşi 

Craiova Slatina
Drobeta Turnu-Severin

Alexandria

Bucuresti 
ROMANIA

MACEDONIA

Skopje

Orhid

Canionul Matka

Dobrich

Varna

Burgas

Stara Zagora
Pernik

Kyustendil

Vralsa
Shumen

Blagoevgrad

Plovdiv

Sliven

Pazardzhik

Silistra

Turgovishte

Khaskovo

Smolyan

Gabrovo

Yambol

Kŭrdzhali

Lovech

VidinMontana

Razgrad

So�a

Pleven

BULGARIA

Ruse

Veliko Tarnovo

de la 

99 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasific. pentru 
curse internaţionale 
• 3 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective turistice (inclusiv 
pentru excursii optionale), 
ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

04 zile

Kosovo, Biblioteca Națională

3

cazări
3 cazări în hoteluri 

de 3* 
3 mic dejun 

inclus

3
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Shopping 

la Veliko Târnovo

bonus time
Plimbare opțională cu 
barca pe lacul Orhid

Bulgaria și 
Macedonia de Nord

țări vizitate croaziere

1
2

proGramele de macedonia au FoSt eFectuate de 13 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
cam. SGL

Copil 6-12 
ani

Al 3-lea adult 
în cam.

17.04, 14.05, 5.06, 9.07, 13.08, 3.09, 24.09, 15.10 99 € 107 € 113 € 119 € 45 € 105 € 109 €

macedonia și kosovo
top atracȚii: Sofia - Skopje - Kosovo, Peștera de Marmură, Mănăstirea Gracanica, Pristina - Ohrid - 
Canionul Matka - Veliko Tarnovo

ZIuA 1. bucuReȘTI - soFIA - skoPJe 
(ccA. 630 km)
Plecăm din parcarea Academiei Militare 
Carol I (acces dinspre metrou Eroilor) la 
06:00, spre Skopje. Tranzităm Bulgaria, 
admirând în capitala sa, Sofia, Catedrala 
Al. Nevsky, Biserica Sfânta Sofia și clădirea 
Parlamentului. Traversăm în Macedonia. 
Începem în Skopje un tur pietonal, în care 
descoperim Casa Maicii Tereza, Parlamentul, 
Monumentul Eroilor, Poarta Macedonia, 
Piața Macedonia, cu Statuia ecvestră a lui 
Alexandru cel Mare, Podul de Piatră simbolul 
orașului, Orașul Vechi, Filarmonica, Opera, 
Podul Artelor și Podul Ochiului. Apoi ne 
îndreptăm spre cazarea din oraș. 

ZIuA 2. skoPJe - kosoVo, PeȘTeRA 
De mARmuRă, mănăsTIReA 
GRăcAnIcA - PRIsTInA - skoPJe 
(ccA. 250 km)
Mic dejun și timp liber în Skopje sau... 

 l Opțional (25 €), excursie în Kosovo. 
Prima oprire: Peștera de Marmură (Gadime), 

de 1260 de metri lungime. Continuăm cu 
Mănăstirea sârbă-ortodoxă Grăcaica, avand 
splendide fresce din secolele XIV-XVI. În 
1999, Grăcaica a fost bombardata de NATO, 
iar din 2006 se află pe Lista UNESCO. 
Impresionați, pornim spre Pristina, al cărui 
tur începe cu Muzeul Etnografic, Moscheea 
Fatih, ridicată de Mehmed al II-lea. Admirăm 
apoi Statuia ecvestră a eroului albanez 
medieval din Piața Skanderberg și Biblioteca 
Națională, o îmbinare între stilul bizantin și 
cel islamic. Ajungem și la Catedrala catolică 
Maica Teresa, mulți musulmani, atrași de 
figura Sfintei, contribuind la înălțarea clădiriii. 
Ne întoarcem în Macedonia pentru cazarea la 
același hotel din Skopje. 

ZIuA 3. skoPJe - oHRID, IeRusAlImul 
bAlcAnIloR - cAnIonul mATkA 
(ccA. 350 km)
Mic dejun și timp liber în Skopje sau ... 

 l Opțional (29 €), excursie la Ohrid și 
Canionul Matka. Vizităm Ohrid, Ierusalimul 
Balcanilor, construit pe malul lacului 
Ohrid, ambele apartinand Patrimoniului 
UNESCO. Orasul detinea în secolul al IX-lea 
o Universitate, iar în secolul al XI-lea devenit 

capitala Imperiului Țarului Samuil. Începem 
turul pietonal din Piața Orhid spre Biserica 
Sfânta Sofia, înălțată în timpul Primului 
Țarat Bulgar si transformată în moschee în 
perioada otomană. Urcand spre Teatrul Antic, 
din secolul al II-lea î.Hr, ajungem în apropiere 
de Fortăreața Samuil și continuăm spre 
Biserica Sfântul Clement și Pantelimon din 
secolul al IX-lea. Admirăm și Biserica Sfântul 
Ioan Teologul ridicată pe o stanca, decorată 
cu ceramică și piatră sculptată. De aici... 

 l Opțional, ne îmbarcăm, contra cost, 
pentru o scurtă plimbare pe lac. 
Revenim în Piața Ohrid, pentru timp liber. 
Încheiem excursia optionala în canionul 
Matka, probabil cel mai spectaculos și 
pitoresc moment al întregului program. 
Revenim la același hotel din Skopje. 

ZIuA 4. skoPJe - VelIko TARnoVo - 
bucuReȘTI (ccA. 635 km)
după micul dejun, pornim spre Veliko Tarnovo, 
ale cărei vestigii au fost excelent puse în valoare 
prin restaurările recente. Sosim în București 
în jurul orei 22.00, în funcție de trafic și de 
formalitățile din frontieră.

 proGramziua
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05 lucruri
PE CARE PROBABIL CĂ NU LE ȘTIAI 
  DESPRE CROAȚIA ȘI MUNTENEGRU

Trufa este delicatesa supremă cu care se răsfățau 
conducătorii mesopotamiei acum 4.000 de ani. Astăzi ea 
încă este una dintre cele mai prestigioase produse alimentare 
din gastronomia mondială. Și o găsești în Istria! Mai precis, 
în orașul Buzet, considerat adevărata capitală a trufelor. Un 
oraș în care te duce și circuitul nostru și unde, anual, are loc 
un festival dedicat acestor bogății gastronomice. 

Cel mai scurt funicularul din lume este cel din Zagreb, 
cel mai vechi și primul mijloc de transport public din 
oraș, datând din 1890. Un monument cultural protejat 
datorită structurii și aspectului original păstrat de 
120 de ani, el face legătura între orașul donji grad și 
Gornji grad. Stațiile sale se află pe strada Tomićeva și 
la baza turnului Lotršćak, iar călătoria durează aproaoe 
un minut, dar merită, tocmai datorită vechimii sale! 
Nu-i de mirare că este unul dintre cele mai importante 
simboluri din Zagreb!

Când ajungi în dubrovnik, asigură-te 
că guști lichiorurile autentice rakijas. 
Consumate astăzi ca aperitive, ele merg 
excelent cu șuncă, brânză și stridii afumate. 
Rachiul din smochine, din nuci și chiar 
din lavandă, alături de Maraschino, un 
lichior distilat din cireșe de Maraska, sunt 
adevărate delicatese. Maraschino, despre 
care se spune că era gustarea preferata a 
lui Napoleon, este preparat tradițional prin 
distilarea cireșelor Maraska, păstrându-l în 
vase de lut thailandeze aproape doi ani. El 
a fost fabricat în secolul al XIX-lea, când au 
fost introduse și faimoasele ambalaje de paie 
care împodobeau sticlele - ambalaje găsite 
printre lucrurile din epava Titanicului. 

Le-ai văzut. Mai ales dacă ai vizitat regiunea 
Rijeka sau Kvarner. Moretto, bijuteriile din 
aur ce reprezintă capul unui maur purtând 
un turban alb și un colier imens sculptat 
cu diamante sunt caracteristice acestor 
zone. Ele au apărut ca o versiune modestă 
a luxului venețian, fiind realizate inițial din 
aur. designul unic provine din viața cotidiană 
a secolelor XVIII-XVIII, în care patricienii 
venețieni erau deserviți de servitori, ale căror 
fețe erau colorate negru. La sfârșitul secolul 
XIX, Rijeka a dezvoltat numeroși maeștri în 
realizarea bijuteriilor, astfel încât Moretto 
reprezintă acum nu doar cercei, ci și inele, 
broșe și coliere cu chipul maurului, unele 
sculptate în coral roșu. Astăzi, ele sunt o 
prezență obișnuită în magazinele de bijuterii 
aflate de-a lungul coastei Adriatice. Pe lângă 
giuvaiere, Moretto este și o marcă comercială 
a carnavalului Rijeka și simbolul acelei regiuni, 
fiind considerat cel mai mare carnaval din 
Croația. 

Orga Mării și Salutul Soarelui din Zadar 
sunt două instalații care îmbină arhitectura 
cu puterea naturii, creând sunete și lumini 
uimitoare. Orga Mării este un instrument 
ce interpretează muzica generată de 
mișcarea undelor valurilor printr-o serie 
de 35 de orgi complexe, construite sub un 
set de trepte de marmură, scăldate de apa 
mării. Minunata creație este completată 
de Salutul Soarelui, o instalație cu 300 de 
module solare dispuse în formă de cerc, 
acoperite cu un strat gros de sticlă. Ziua, ea 
absoarbe lumina Soarelui oferind spectacole 
uimitoare de lumină în timpul nopții. Nu-i 
de mirare că acesta este locul în care sute 
de oameni se adună seara pentru a asculta 
undele muzicii și pentru a admira „cel mai 
spectaculos apus de soare”. 

dELICATESELE dIN

STRăLUCIREA

ISTRIA

MORETTO 

LICHIORUL dE CIREȘE 

MARASkA

ORGA MăRII ȘI SALUTUL SOARELUI dIN 

zADAR

FUNICULARUL dIN 

zAGREB 

01

02

04

05

03
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Albania și Grecia (circuit și sejur)
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Kerkyra GRECIA
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ALBANIA
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Durres

Cetinje

de la 

199 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 2 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* pe traseu
• 4 cazări cu mic dejun în hotel 
de 4* la Vlore 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
optionale), ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Petrecem o jumatate de zi 
vizitand Ierusalimul Balcanilor 
-chocheta statiunea OHRID
• Descoperim intr-o plimbare 
pietonala, stadutele pline de 
farmec ale Beratului.
• Ne delectam cu o croaziera 
de o zi, pe doua mari: Ionica si 
Adriatica
• Degustam deliciile bucatariei 
grecesti intr-o localitate cu 
vechi radacini slave-metsovo.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

TIRANA 
Un amalgam de influente italiene si turcesti
Fondată în 1614, Tirana a devenit 
capitala Albaniei în 1920. Arhitectura 
orasului este in mare parte 
reprezentata de monumentele si 
constructiile in stil italian si turcesc, 
fiind, la fel ca si amplasarea a orasului, 
la jumatatea drumului dintre Istanbul 
si Roma, un amalgam de influente din 
ambele culturi. In ultimele decenii, 
vechiul oras gri si plictisitor s-a 
schimbat radical, devenind plin de 
viata si de culoare.

SARANDA 
Plaje asemanatore celor din Caraibe
Ceea ce a fost candva un sat de 
pescari saracacios, Saranda este acum 
un oraș înfloritor, iar în lunile de vară 
se spune că jumătate din Tirana se 
mută aici, pentru a se bucura de plaja 
superbă și viața de noapte tumultoasa. 
Pe vremuri, orasul se numea 
Onchesmus, dar actuala denumire 
(Saranda -40 in greaca veche) este 
legata de cei 40 de mucenici ucisi de 
guvernatorul Armeniei pentru ca au 
refuzat sa se inchine idolilor.

VLORE
Între plaje și livezi
Vlora este al treilea oraș ca mărime 
din Albania și unul dintre cele mai 
frumoase de vizitat. Este înconjurat 
de unele dintre cele mai mari plaje 
din țară, de livezi de măslini, mănăstiri 
medievale și castele de neuitat. 
Orașul are o industrie prosperă de 
pescuit și conserve, o distilărie și o 
rafinărie de ulei de măsline. Așa că 
îți recomandăm câteva suveniruri 
gastronomice pentru acasă.

PENINSULA kARABURUN 
La intalnirea dintre Marea Ionica si cea Adriatica
Cu o întindere de aproape 16 
kilometri si o frumusețe de 
neimaginat, peninsula este accesibila 
doar prin drumeție sau cu barca. Parte 
a Parcului Național Karaburun-Sazan, 
singurul parc marin național din 
țară, conserva flora și fauna marine 
incredibile, peșteri uriașe in care s-au 
adapostit pirati celebri si Sazan, cea 
mai mare insulă din Albania, o veche 
bază de submarine pentru Războiul 
Rece.

top atracȚii: Sofia - Skopje - Tirana - Vlore - Apollonia - Ardenica - Berat - Ioannina - Metsovo - Salonic

07 zile

Berat, Albania 

Tirana, Albania
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ZIuA 1. bucuReȘTI - soFIA - skoPJe 
(ccA. 630 km)
Călătoria noastră începe în zori. La 
06:00 dimineața, plecăm din parcarea 
Academiei Militare-Carol I, acces 
dinspre Metrou Eroilor, către Bulgaria. 
În jurul prânzului, ajungem în Sofia, 
capitală Bulgariei, unde vizităm Catedrala 
Al. Nevsky, una dintre cele mai mari 
construcții ortodoxe din lume, cu o 
capacitate de 10.000 de credincioși. 
Traversăm Bulgaria îndreptându-ne 
spre Macedonia, unde turul pietonal al 
Skopje ne prezintă Casa Maicii Tereza, 
Parlamentul, Monumentul Eroilor, 
Poartă Macedonia, Piață Macedonia, cu 
o fântână arteziană și Statuia ecvestră a 
lui Alexandru cel Mare, Podul de Piatră 
construit în secolul XV, Orașul Vechi cu 
bazar, hammam, caravanserai și moschei, 
Filarmonica, Opera, Podul Artelor și 
Podul Ochiului, ambele decorate cu 
statui ale personajelor reprezentative în 
artă și muzică. Cu entuziasmul primei 
zile de vacanță de îndreptăm apoi spre 
cazarea din Skopje, la Hotel Victoria 3* 
(sau similar). 

ZIuA 2. skoPJe - TIRAnA - VloRe  
(ccA. 390 km)
după micul dejun pornim spre Ohrid, 
Ierusalimul Balcanilor, un obiectiv 
UNESCO numit astfel datorită celor 
365 de biserici existente aici din secolul 
XVIII, construite câte una pentru fiecare 
zi a anului. Pe lângă istorie și bogățiile 
arhitecturale, zona se remarcă prin Lacul 
Orhid, unul din cele mai adânci și mai 
vechi lacuri cu un ecosistem acvatic unic 
în lume, împărțit între Macedonia și 
Albania, protejat UNESCO. din dorința 
de explorare, începem turul pietonal 
din Piața Orhid, de la Statuia Sfântului 
Clement de Ohrid și ne îndreptăm spre 
Biserica Sfânta Sofia, înălțată în timpul 
Primului Țarat Bulgar. Vom urca spre 
Teatrul Antic, construit în secolul al II-lea 
î.Hr., ajungem în apropiere de Fortăreața 
Samuil și continuăm spre Biserica Sfântul 
Clement și Pantelimon din secolul 
al IX-lea. Admirăm Biserica Sfântul 
Ioan Teologul ridicată pe o stâncă și 
decorată cu ceramică și piatră sculptată, 
considerată una din cele mai frumoase 
din țară.

 l Opțional, ne îmbarcăm, pentru o 
scurtă plimbare pe lac (contra cost), 
după care ne întoarcem spre Piața 
Orhid.
după amiază pornim Tirana, capitala 
și cel mai mare oraș din Albania, unde 

ne bucurăm de un tur panoramic cu 
autocarul. Admirăm statuia legendarului 
Skandenberg din piață omonimă, Turnul 
cu ceas, Moscheea Et’hem Bey, cu fresce 
rare pentru artă islamică, Biblioteca 
Națională, Muzeul Național de Istorie 
și muzeul Enver Hoxha, simbolul izolării 
comuniste. Continuăm către  Lezhe, 
orașul lui Skanderberg unde vizităm 
Mausoleul dedicat lui și mormântul 
simbolic pe care odihnesc sabia și coiful 
eroului. Seara ajungem pe Riviera 
albaneză, unde suntem așteptați la un 
hotel de 4* din Vlore. 

 l Opțional, cina la hotel. 

ZIuA 3. VloRe - APollonIA - 
ARDenIcA - beRAT
Micul dejun este urmat astăzi de timp 
liber în Vlore, pentru relaxarea pe plajele 
turistice aparte, sau… 

 l Opțional (35 Euro), excursie la 
Apollonia Iliriei, orașul antic infiintat în 
anul 558 I.Hr. de catre colonistii greci 
din Corfu și Corinth. Călătoria noastră 
continuă cu o oprire la Ardenica, cea mai 
frumoasa manastire albaneza, ridicata 
în anul 1282 de Imparatul Bizantin 
Andronis al II-lea Paleologu, după care 
ne îndreptăm spre Berat „orașul cu 1000 
de ferestre”. Seara revenim la hotelul de 
4* din zona Vlore, unde…

 l Opțional, cina la hotel. 

ZIuA 4. VloRe
Micul dejun este urmat, astăzi de timp liber 
în Vlore pentru relaxarea pe plajele aparte, 
sau…

 l Opțional (15 euro), excursie de o 
jumătate de zi la Vlore, unde vizitam 
Piața Drapelului, Moscheea Muradie 
și vechea fortăreață. Seara revenim la 
hotelul de 4* și...

 l Opțional, cina la hotel. 

ZIuA 5. VloRe
Mic dejun și timp liber în Vlore, pentru 
relaxarea pe plajele turistice aparte, sau…

 l Opțional (30 euro), croazieră de o zi 
în jurul peninsulei Karaburun și la Insula 
Sazan, cea mai mare din Albania. Ne 
îndreptăm spre locul de întâlnire al Mării 
Adriatice cu Marea Ionică, bucurându-ne 

de atmosfera și frumusețea peisagistică a 
acestora. Seara revenim în hotelul nostru 
de 4*, unde...

 l Opțional, cina la hotel. 

ZIuA 6. VloRe - IoAnnInA - meTsoVo 
- sAlonIc (ccA. 470 km) 
Grecia ne așteaptă! după o noapte 
odihnitoare, prindem forță la micul 
dejun și pornim spre frumoasa Grecia. 
Ne oprim, însă, pe traseu pentru a vizita 
cocheta stațiune albaneză de litoral 
Saranda, denumita astfel după cei 
40 de mucenici uciși de guvernatorul 
Armeniei, din pricina refuzului lor de a 
se închina idolilor. după prânz ajungem 
în Elada și facem un popas la Metsovo, 
o stațiune pitorească, cu o populație 
majoritar aromană, păstrătoare de vechi 
tradiții și rețete gastronomice. Așa că 
îți recomandăm că deguști câteva dintre 
bunătățile lor. Noi am făcut-o. Ne 
îndreptăm spre Salonic, unde ajungem 
seara și ne cazăm la un hotel de 3*. 

ZIuA 7. sAlonIc - bucuReȘTI  
(ccA. 680 km)
Mic dejun și turul orașului Salonic. Facem 
cunoștință cu celebul „Arc al lui Galerius”, 
fosta poartă de intrare spre VIA Egnația, 
drumul istoric ce lega odinioară Răsăritul 
cu Apusul. Alături, ne așteaptă „Rotonda 
lui Galerius”, construită după victoria 
asupra perșilor și transformată ulterior în 
Biserica Sfântul Gheorghe, loc încărcat 
de spiritualitate care păstrează moaștele 
acestui sfânt și totodată cea mai veche 
biserică din oraș. Admiră-le! Continuăm 
cu Promenada, ce se întinde de la port 
și până la Turnul Alb, fosta închisoare 
în timpul dominației otomane, devenit 
simbolul orașului. Iar dacă timpul ne 
permite ne bucurăm de o croazieră de 
45 de minute în golful orașului la finalul 
căreia pornim spre casă. Ajungem în 
București în jurul orei 22:00, în funcție 
de trafic și de durata formalităților din 
frontieră.

 proGramziua

6

cazări
2 cazări în hotel 3* 

pe traseu și 4 cazări în 
hotel 4* la Vlore 

6 mic dejun inclus 
și 4 cine opționale

10
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Plajă și baie în Marea 

Adriatică

bonus time
Plimbare opțională 
cu barca pe lacul 

Orhid

croaziere

1

Bulgaria, Macedonia, 
Albania, Grecia

țări vizitate

4

proGramele de alBania au FoSt eFectuate de 14 ori în anii precedenti.
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

01.05 Program 1 MAI 199 € 212 € 224 € 235 € 79 € 215 € 225 €

30.05 Program 1 IUNIE 211 € 224 € 236 € 249 € 85 € 229 € 239 €

06.09 211 € 224 € 236 € 249 € 85 € 229 € 239 €

SUPLIMENT CINA: 60 Euro 4 cine
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Pelerinaj la medugorje în perioada 
aparitiilor

BELGRAD 

Novi Sad

SERBIA

Rm.Vilcea Piteşti

Deva

Alexandria

Drobeta Turnu-Severin

Tirgu Jiu

Reşiţa

Tirgoviste

Călăraşi 

Slobozia

Braşov

Arad

Ploieşti
Buzău

Focşani

Giurgiu

BUCURESTIROMANIA

Craiova
Slatina

MACEDONIA

Skopje

PristinaKOSOVO
Dubovnik

Sliven
Lovech

Turgovishte

Khaskovo

Smolyan

Yambol

Kŭrdzhali

Blagoevgrad

Plovdiv

Stara Zagora
Pernik

Kyustendil

Pazardzhik

Pleven

Montana

Vralsa

Gabrovo

Razgrad

SOFIA

Ruse

Veliko Tarnovo

BULGARIA

Vidin

Sarajevo

Split
MOSTAR

BOSNIA
HERZEGOVINA

MUNTENEGRU

POGORICA

ALBANIA

TIRANA

CROATIA

de la 

245 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 3 cazări cu mic dejun în hotel 
3* pe traseu
• 4 cazări cu Mic dejun și Cina 
în hotel 3* la Medugorje 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
optionale), ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achita de turisti)

• Vizitam orasul kotor, supranumit 
Venetia Muntenegrului
• Plini de credinta si speranta facem 
un popas spiritual la Medugorje
• Vizitam spectaculosul Pod de 
Piatra de la Mostar
• Excursie opțională la Cascada 
kravice, supranumita Mica 
Niagara

puncte Forte

• 4 cine gratuite cu apa și vin 
incluse 

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

MAUSOLEUL LUI 
SkANDERBEG 
Scor 25 la zero - nu a fost invins niciodata
Gjergj Kastrioti, eroul national al 
Albaniei, a murit răpus de ciumă în 
1468, la Lezhë si a fost inmormantat 
in catedrala de aici. Edificiul a fost 
devastat de otomani atunci când au 
cucerit orașul, iar mormântul celui care 
i-a îngrozit cu faptele sale de vitejie a 
fost profanat. În prezent, biserica nu mai 
există, dar pe locul ei - în memoria celui 
mai mare erou al țării - a fost amenajat 
un mormânt simbolic, un cenotaf.

MEDUGORJE 
Peste un million de pelerini in fiecare an
Medjugorje, mic orasel din Bosnia-
Hertegovina, a devenit un loc de pelerinaj 
dupa ce în 1981, șase tineri au afirmat că 
au putut s-o vadă și chiar să o audă pe 
Fecioara Maria. Adolescenţii au alergat 
la biserica parohială şi au explicat că se 
jucau pe o colină stâncoasă când au văzut 
o femeie, purtând o rochie lungă şi un văl, 
făcând semne spre ei. Vestea s-a raspandit 
cu repeziciune, astfel ca pe 28 iunie, 1981, 
la Medjugorje s-au adunat 15.000 de 
pelerini.

CASCADA kRAVICE 
Supranumita “mica Niagara’’
Cu o lăţime de cca. 120 m şi o înălţime 
între 26 şi 28 m, cascada are o formă 
de potcoavă, iar căderea de apă este 
divizată în 8-9 cascade cu diferite 
debite de apă. Peretele de calcar al este 
acoperit de o vegetaţie abundentă care 
conferă cascadei un aspect luxuriant si 
daca nu ai şti la ce latitudine te afli, ai 
crede că ai în faţă o cascadă din jungla 
tropicală. La baza cascadei se formează 
un lac cu ape limpezi de un verde 
albăstriu stralucitor.

MOSCHEEA ET’HEM BEy 
Renasterea libertatii religioase din Albania
Constructia a fost inceputa in anul 
1789 de Molla Bey si terminata in 
1821 de fiul acestuia Et’hem Bey, 
cel care a ridicat si Turnul cu Ceas. 
La intrarea in moschee se pot vedea 
fresce ce intruchipeaza copaci, 
cascade si poduri, motive rar intalnite 
in arta islamica. desfiintata in timpul 
regimului comunist, a fost redeschisa 
ca lacas de cult in anul 1991, prin 
participarea a 10.000 de credinciosi, 
insa fara permisiunea autoritatilor.

top atracȚii: Sofia - Skopje - Ohrid - Tirana - Lezhe - Kotor - Medugorje - Mostar - Sarajevo - Zlatibor

08 zile

Medjugorje

Orhid
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ZIuA 1. bucuReȘTI - soFIA - skoPJe 
(ccA. 630 km)
Călătoria noastră începe în zori. La 06:00 
dimineața, plecăm din parcarea Academiei 
Militare-Carol I, acces dinspre Metrou 
Eroilor, către Bulgaria. În jurul prânzului, 
ajungem în Sofia, capitala Bulgariei, 
unde vizităm Catedrala Al. Nevsky, una 
dintre cele mai mari construcții ortodoxe 
din lume, cu o capacitate de 10.000 
de credincioși. Traversăm Bulgaria 
îndreptându-ne spre Macedonia, unde turul 
pietonal al Skopje ne prezintă Casa Maicii 
Tereza, Parlamentul, Monumentul Eroilor, 
Poartă Macedonia, Piață Macedonia, cu 
o fântână arteziană și Statuia ecvestră a 
lui Alexandru cel Mare, Podul de Piatră 
construit în secolul XV, Orașul Vechi cu 
bazar, hammam, caravanserai și moschei, 
Filarmonica, Opera, Podul Artelor și Podul 
Ochiului, ambele decorate cu statui ale 
personajelor reprezentative în artă și 
muzică. Cu entuziasmul primei zile de 
vacanță de îndreptăm apoi spre cazarea din 
Skopje, la Hotel Victoria 3* (sau similar). 

ZIuA 2. skoPJe - TIRAnA - leZHe  
(ccA. 375 km)
după micul dejun pornim către Ohrid, 
Ierusalimul Balcanilor, un obiectiv 
UNESCO numit astfel datorită celor 
365 de biserici existente aici din secolul 
XVIII, câte una pentru fiecare zi a anului. 
Pe lângă istorie și bogățiile arhitecturale, 
zona se remarcă prin Lacul Orhid, unul din 
cele mai adânci și mai vechi lacuri cu un 
ecosistem acvatic unic în lume, împărțit 
între Macedonia și Albania, protejat 
UNESCO. din dorința de explorare, 
începem turul pietonal din Piața Orhid, de 
la Statuia Sfântului Clement de Ohrid și 
ne îndreptăm spre Biserica Sfânta Sofia, 
înălțată în timpul Primului Țarat Bulgar. 
Vom urca spre Teatrul Antic, construit în 
secolul al II-lea î.Hr., ajungem în apropiere 
de Fortăreața Samuil și continuăm spre 
Biserica Sfântul Clement și Pantelimon 
din secolul al IX-lea. Admirăm și Biserica 
Sfântul Ioan Teologul ridicată pe o stanca 
și decorată cu ceramică și piatră sculptată, 
considerată una din cele mai frumoase din 
țară, apoi... 

 l Opțional, ne îmbarcăm, pentru o 
scurtă plimbare pe lac (contra cost), 
după care ne întoarcem spre Piața Orhid.
după amiază pornim Tirana, capitala 
și cel mai mare oraș din Albania, unde 
ne bucurăm de un tur panoramic cu 
autocarul. Admirăm statuia legendarului 
Skandenberg din piață omonimă, Turnul 
cu ceas, Moscheea Et’hem Bey, cu fresce 

rare pentru artă islamică, Biblioteca 
Națională, Muzeul Național de Istorie 
și muzeul Enver Hoxha, simbolul izolării 
comuniste. Continuăm cu Lezhe, orașul 
lui Skanderberg unde vizităm Mausoleul 
dedicat lui, mormântul simbolic pe care 
odihnesc sabia și coiful eroului. Noaptea 
ne-o vom petrece la un hotel de 3*.

ZIuA 3. leZHe - koToR - meDuGoRJe 
(ccA. 350 km)
Astăzi, după micul dejun, ne îndreptăm 
către cel mai sudic fiord din Europa, orașul 
Kotor, supranumit Veneția Muntenegrului. 
Pășim cu entuziasm în Centrul Vechi, prin 
Poarta Marii, calea de acces construita de 
venețieni în anul 1555. Traversam Piața 
Armelor, vizitam Catedrala Sveti Tripun și 
comorile arhitectonice din Piața Sfântului 
Luca și facem o pauză de cumpărături pe 
străduțele medievale. Seara ajungem în 
Bosnia- Herțegovina, la Medugorje, pentru 
cina și cazare la hotel 3*..

ZIuA 4. meDuGoRJe - cAscADA 
kRAVIce (ccA. 50 km)
Suntem în Medugorje, orașul în care se 
crede că Fecioara s-a arătat oamenilor. 
Așa că ne îndreptăm spre colina Crnica, 
spre locul numit Podbrdo, devenit celebru 
în 1981 și cunoscut astăzi drept Colina 
Aparițiilor. Urmând stațiile marcate cu 
basoreliefuri, ajungem la statuia Sfintei 
Fecioare, la Crucifix și Crucea albastra. 
după amiază, timp liber în Medugorje sau...

 l Opțional (15 €) ne bucuram de un loc 
magic: Cascada Kravice, supranumita Mica 
Niagara. 
Seara ne așteaptă cina și cazarea la același 
hotel de 3* din Medugorje..

ZIuA 5. meDuGoRJe - sPlIT  
(ccA. 300 km)
după o noapte de odihnă ne așteaptă micul 
dejun și o excursie pe cea mai înaltă culme 
din zona. Urcăm la 520 de metri altitudine, 
spre crucea al cărei vârf atinge 8.5 metri, 
supranumita Golgota de la Medugorje. 
Urmând drumul Crucii, ne oprim la fiecare 
din cele 14 monumente aflate pe traseu 
înălțând rugăciunile și dorințele noastre. 
Apoi, timp liber în Medugorje sau...

 l Opțional, (35 €), excursie la Split, al 
doilea oraș ca mărime al Croației, orașul 
împăratului roman Dioclețian. După un 
traseu de două ore, ajungem în Split unde 
ne bucurăm de o plimbare prin centrul 

vechi, descoperind istoria milenară a urbei: 
Riva, Palatul lui Dioclețian, Templul lui 
Jupiter, Catedrala Sfântului Duje, Capela 
Sfintei Cruci, Biserica Sfântului Benedict 
și statuia lui Gregorius. Seara revenim la 
Medugorje, pentru cina și cazarea la același 
hotel 3*.

ZIuA 6. meDuGoRJe - DubRoVnIk 
(ccA. 300 km) 
dimineața ne întâmpină cu micul dejun și 
timp liber în Medugorje sau...

 l Opțional (40 euro), excursie la 
Dubrovnik. Dedicam ziua de astăzi 
unui oraș care nu are nevoie de nici o 
prezentare, numit perla litoralului croat, 
intrat în patrimoniul UNESCO. Ne 
pregătim de o plimbare pe Stradun, cea 
mai animată stradă din Centrul vechi, ce ne 
poartă pașii către elegantul Turn cu Ceas de 
lângă Palatul Sponza și Biserica Sveti Vlaho. 
Continuăm cu Palatul Rectorului, Catedrala 
Adormirii Maicii Domnului, Biserica Sf. 
Blaise și Mănăstirea Franciscană. Timp 
liber sau, opțional (15 euro), croazieră de 
45 minute în golful orașului Dubrovnik și 
Insula Lokrum.
Urmează cazare și cină la același hotel 3*din 
Medugorje. 

ZIuA 7. meDuGoRJe - mosTAR - 
sARAJeVo - ZlATIboR  
(ccA. 335 km)
după micul dejun, pornim spre orășelul 
pitoresc Mostar, renumit prin Podul de 
piatră clădit în secolul XVI de Soliman 
Magnificul, cel mai elocvent exemplu de 
arhitectură islamică în Balcani. Vizităm 
apoi Saraevo, capitala Bosniei, cândva un 
oraș prosper, în care admirăm Catedrala 
catolică, Moscheea Gazi Husrev-Bey, cea 
mai importantă moschee a țării, Vechiul 
Bazar Baščaršija, Primăria, Biblioteca 
Națională, Biserica Sfântului Arhangheli 
Mihail și Gavril și Podul Latin. Seară, cazare 
la hotel de 3* în vestită stațiune montană 
sârbă Zlatibor.

ZIuA 8. ZlATIboR - bucuResTI  
(ccA. 670 km)
după micul dejun pornim spre casă, 
urmând traseul Vidin-Craiova. Ajungem în 
București după ora 22.00, funcție de trafic 
și durata formalităților din frontieră.

 proGramziua

proGramele BoSnia, alBania au FoSt eFectuate de 8 ori
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

19.06, 29.08 245 € 260 € 275 € 289 € 79 € 269 € 279 €

4 cine: 60 euro, incluse în preț

7

cazări
3 cazări în hoteluri de  3* 

pe traseu și 4 cazări în 
hotel 3* la Medugorje 

7 mic dejun 
și 4 cine la Medugorje, 

incluse

11
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Timp liber pentru 
shopping în Kotor

bonus time
Opțional, plimbare pe 

lacul Orhid și croazieră în 
golful dubrovnik

croaziere

2

Bulgaria, Macedonia, 
Albania, Muntenegru, 
Bosnia, Croația, Serbia

țări vizitate

7
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călători spre  
originile europei 
Grecia, Turcia, Bulgaria
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două ţări pline de istorie antică, 
peisaje frumoase şi atracţii 
uimitoare, care oferă atât de multe 

unui călător. un leagăn al civilizaţiei şi 
regiuni considerate bogăţii mitologice şi 
istorice, care te fac să iţi doreşti să revii, să 
le descoperi mai în amănunt.
cele mai frumoase destinaţii din Grecia 
includ deopotrivă capitala atena, care 
abundă în obiective turistice istorice, dar 
şi vestitele insule greceşti rodos, Hydra, 
poros şi aegina. întoarce-te în istorie la 
acropole din atena, bucură-ţi sufletul 
vizitând situl arheologic din delphi, 
străbate târgurile pline de comercianţi din 
istanbul sau relaxează-te într-o croazieră 
spre insula Buyukada, faimoasa insulă a 
prinţilor. turcia oferă o mare varietate de 
destinaţii de la cupolele şi minaretele care 
străpung cerul oraşului istanbul, până la 
ruinele romane care împânzesc coasta de 
vest şi pe cea de sud. Simte intensitatea 
naturii la cascada manavgat, oferă-ţi 
bucuria timpurilor străvechi la efes şi 
răsfaţă-ţi privirea cu peisajele exotice ale 
pamukkale.
lasă-te dus de val şi alege circuitul care 
crezi că te-ar fascina cel mai mult!

196    Grecia, Peloponez

198    Grecia Clasica si Insula Corfu

200   Grecia, pelerinaj la Sf. Efrem cel Nou

200   Grecia, pelerinaj la Sf. Ioan Rusul

204    Istanbul, comoara de pe doua 

continente

205   Istanbul - Comorile Orientului

206   Cappadocia si Pamukkale

208   Turcia, Fascinatia Cappadociei

Komotini

LarisaIoannina

Kasani

Tripoli

Patra

Larnia

Ermoúpoli

Mytilini 

Iraklio

Thessaloniki

Kerkyra

Atena

Tekirdağ

Kanya

Askaray
Sanliurfa

Kars

Eryurum

Denizli

Muğla

Bingöl

Izmit

Bilecik

Bursa

Bolu

Eskişehir

KütahyaBalıkesir

Manisa

Izmir

Aydin
Burdur

Isparta

Antaly

Karaman Mersin

Adana

Niğde

Yozgat

Çankırı

Çorum
Amasya Tokat

Sivas

OrduSamsun

Sinop

Kastamonu

Karabük

Bartın

Zonguldak

Afyon

Ankara

Trabzon

Gümüshane

Rize

Artvin

Ardahan

Tounceli

Malatya

Antiach

Kilis

Gayiantep

Dizarbakir

Mardin

Van

Agn

Igdir

Hakkari

Adryaman

Erzincan

Giresun

Adapazar Siirt

Batman

Çanakkale

Kırklareli

Kahramanmaras

Osmaniye

Bayburt

Düzce

Uşak

Kayseri

Yalava

Mus

Elazig

Bitlis

Sirnak
Kırıkkale

Nevşehir

Kırşehir

Istanbul

Turcia

Grecia

Veliko Tarnovo

Lovech

Silistra

Pazardzhik
Plovdiv

Khaskovo

Gabrovo

Dobrich

Stara Zagora

Shumen Varna

Blagoevgrad

Sliven

Vidin

So�a
Pernik

Kyustendil

Ruse

Pleven
TurgovishteMontana

Smolyan

Vralsa

Razgrad

Burgas

Yambol

Kŭrdzhali

Bulgaria

Edirne
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Grecia, Peloponez 

Ouranopolis

Micene
Epidaur

Mistras

Patra
Olympia

Parga
Ioannina

Meteora Larisa

Kasani

Komotini

Paralia

Serres

Uranopoli

Termopile

Meteora

Delphi

Iraklio

Salonic

Corfu

Atena
Cap Sunio

Peloponez

GRECIA

Alexandria

Constanta

Timisoara

Rimnicu-Vilcea Piteşti

Deva Sebes
Sibiu

Tirgoviste

Giurgiu

Ploieşti
SloboziaTirgu Jiu

Reşiţa

Focşani

Brăila

Buzău
Tulcea

GalaţiBraşov
Alba Iulia

Miercurea-Ciuc
Târgu Mureş

Stiniu Gheorghe

Călăraşi 

Craiova Slatina
Drobeta Turnu-Severin

Arad

Oradea
Zalău

Baia Mare
Bistriţa

Suceava
Botoşani

Piatra-Neamţ
Lasi

Vaslui 

Bacău

Satu Mare

Bucuresti 

ROMANIA

Pernik
Stara Zagora

Pleven

Burgas

Dobrich

Varna

Kyustendil

Vralsa
Shumen

Blagoevgrad

Plovdiv

Sliven

Pazardzhik

Silistra

Turgovishte

Khaskovo

Smolyan

Gabrovo

Yambol

Kŭrdzhali

Lovech

VidinMontana

Razgrad

So�a

M. Rila

BULGARIA

Ruse

Veliko 
Tarnovo

de la 

268 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare
• 6 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale în autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Croazieră opțională cu priveliști 
spre mănăstirile Muntelui Athos
• Oprire la atelierul de icoane 
zindros
• Excursie opțională la Micene, 
unul dintre cele mai importante 
destinații arheologice din Grecia

puncte Forte

• Gratuit, opționala la Cap 
Sounion la achitarea din țară 
a opționalei în Peloponez și a 
croazierei spre Athos

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

NAFPLIO 
Prima capitală a Greciei moderne
Unul dintre cele mai frumoase orașe 
din zona Argolis și unul dintre cele 
mai romantice din Grecia, Nafplio a 
fost prima capitală a statului grecesc 
nou. Potrivit mitologiei, orașul a 
fost fondat de Nauplios, fiul zeului 
Poseidon. Astăzi, castelele medievale, 
fântânile otomane și clădirile 
venețiene, alături de mâncărurile 
grecești și barurile pline de viață, 
fascinează călătorii prin atmosfera lor 
unică. 

MĂNĂSTIREA RILA
Sit al Patrimoniului UNESCO
Rila este cea mai mare mănăstire 
din Bulgaria, declarată patrimoniu 
UNESCO. Fondată în secolul 
al X-lea de Sfântul Ioan de Rila, 
un pustnic canonizat de Biserica 
Ortodoxă, Complexul monastic a fost 
depozitarul limbii și culturii bulgare în 
vremurile de dominație otomană. În 
1833, mănăstirea a fost mistuită de un 
incendiu și reconstruită în 1834.

METEORA
Alege un suvenir de la Casa Zindros
Meteora este al doilea cel mai mare 
centru religios din Grecia, dupa Athos. 
Unul dintre cele mai mari și cele mai 
importante complexe de mănăstiri 
ortodoxe, el se află într-o zonă aparte, 
cu stânci așezate parcă în forma de 
turnuri și încununate de mănăstirile 
considerate adevărate „tezaure” de artă 
bizantină. dintre cele 24 de manastiri 
construite de-a lungul timpului, astazi 
au ramas in picioare doar sase, intrate 
sub protectia UNESCO.

MICENE
Călătorie mitică spre Epoca Bronzului
Micene este una dintre primele civilizatii 
din Europa, locul unde a domnit 
Agamemnon, eroul din Iliada lui Homer. 
Astazi, situl arheologic declarant obiectiv 
UNESCO, este faimos in special 
pentru zidurile Ciclopilor, Poarta Leilor 
si mormintele regale. Atribuirea măștii 
de aur, descoperita in secolul al XIX-lea, 
ca fiind a lui Agamemnon, s-a dovedit 
eronată, aceasta fiind din secolul al XVI-
lea î.Hr. , nu din 1200 î.Hr., când se crede 
că a avut loc Războiul troian.

top atracȚii: Veliko Tarnovo - Mănăstirea Rila - Croaziera Athos - Salonic - Mănăstirea Sf. Paraschieva 
- Complexul Monahal Meteora - Termopile - Atena - Cap Sounion - Corint - Micene - Nafplio - Epidaur - 
Delphi - Riviera Olimpului - Sofia 

07 zile

Acropole, Atena, Grecia 

Complexul monahal Meteora, Grecia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - VelIko 
TARnoVo - RIlA - seRRes 
(ccA. 675 km)
Pornim spre Grecia. La ora 06:00 
dimineața, plecăm de la Academia 
Militară Carol I (acces dinspre stația de 
metrou Eroilor) din București. Traversăm 
Bulgaria, cu vizite în Veliko Tarnovo și 
la Mănăstirea Rila, iar seara pășim pe 
tărâm grecesc și ne cazăm în Serres-
Sidirokastro.

ZIuA 2. seRRes - cRoAZIeRă sPRe 
ATHos - sAlonIc - RIVIeRA 
olImPuluI (ccA. 355 km)
după micul dejun pornim spre „poarta 
Athosului”, orașul Ouranoupoli, unde te 
poți răsfăța la plajă sau...

 l Opțional (20 €), croazieră la 
Muntele Athos, unde panorama celor 8 
dintre cele 20 de mănăstiri, printre care 
Mănăstirile Xenofont, Grigoriou și cea a 
Sfântului Pantelimon, îți redă măreția 
credinței poporului grec. 
Cu sufletele pline de emoție, ne 
îndreptăm spre Thessaloniki, al doilea 
oraș ca mărime din Grecia, a cărui 
istorie se întinde pe milenii. Ne așteaptă 
momente frumoase, vizitând pe 
Bulevardul Egnatia, Arcul lui Galerius, 
construit în anul 304 d.Hr. pentru a 
celebra victoria împăratului împotriva 
perșilor, Biserica Rotonda, Biserica 
Sfântului dimitrie, izvorâtorul de mir, 
unde se află moaștele acestui sfânt și 
Promenada care se întinde de la port, 
până la Turnul Alb - fostă închisoare în 
timpul dominației otomane, astăzi, simbol 
al orașului. Seara ne vom caza în zona 
Riviera Olimpului.

ZIuA 3. sFÂnTA PARAscHeVI - 
meTeoRA - TeRmoPIle - ATenA 
(ccA. 525 km)
Astăzi, după micul dejun traversam 
Grecia spre sud, cu oprire în defileul 
Tempi, la schitul Sfintei Paraskevi, 
ocrotitoarea celor nevăzători și la Izvorul 
Afroditei, de unde pornim spre Meteora. 
Aici, în al doilea cel mai mare centru 
monahal al țării, ne așteaptă Mănăstirea 
Marele Meteor (sau Varlaam) și atelierul 
Zindros, unde descoperim tainele 
artei bizantine de pictare a icoanelor. 
descoperim și mai multe atracții istorice 
pornind spre Atena, trecând prin cea 
mai mare câmpie a Greciei - Thessalia 
- și prin defileul de la Termopile, unde 
monumentul comemorativ amintește 
de regele Leonidas și de cei 300 de 
spartani ai săi care și-au dat viața în 
una dintre cele mai cunoscute bătălii 

din antichitate. Un loc cu încărcătură 
emoțională, unde ne bucurăm de o mică 
pauză de fotografii, înainte de pornirea 
spre cazarea din Atena.

ZIuA 4. ATenA - cAP sounIon (150 
km)
Astăzi, după micul dejun, ne dedicăm ziua 
Atenei. Admirăm o parte din splendorile 
orașului într - un tur cu autocarul: Piața 
Omonia, Academia, construită în stil 
elenistic, cu două coloane în vârful cărora 
se înalță Apollo și Atena, Biblioteca 
Națională - concepută ca un templu în 
stil doric, Universitatea, Piața Syntagma, 
cu clădirea neoclasică a vechiului Palat 
Regal (azi sediul Parlamentului) și 
Mormântul Soldatului Necunoscut, păzit 
de gărzile naționale. Urmează vizita la 
colina sacra a grecilor, Akropolis, care 
datează din “epoca de aur” a lui Pericle 
(secolul al V - lea î.Hr.), apoi timp liber în 
celebrul cartier Plaka.

 l Opțional (15 €), îți propunem o 
excursie la Cap Sounion, de unde poți 
admira cel mai frumos apus din lume și 
Templul doric, din secolul al V-lea î.Hr., 
unde era venerat Poseidon, zeul mărilor.
Seara, ne întoarcem la același hotel din 
Atena, pentru o noapte de odihnă. 

ZIuA 5. coRInT - mIcene - nAFPlIo - 
ePIDAuRus (ccA. 295 km)
Începem ziua cu micul dejun, apoi ne 
bucurăm de timp liber pentru vizite 
individuale în Atena.

 l Opțional (25 €), excursie în 
Peloponez. Traversând Istmul Corint, 
admirăm Canalul construit în secolul 
al XIX-lea și vizităm ruinele vechii 
Cetății Micene, care a dominat lumea 
mediteraneană estică începând din 
secolul al XV-lea î.Hr., astăzi declarat 
monument UNESCO. Intrăm apoi prin 
Poarta Leilor, pășim printre zidurile 
construite din blocuri gigantice de 
piatră, pentru a vedea Mormântul lui 

Agamemnon, unul din conducătorii 
grecilor în legendarul Război Troian. 
Urmează Napflio, cel mai frumos oraș 
din Peloponez datorită străduțelor 
sale pitorești și a caselor cu balcoane 
împodobite cu flori și, în funcție de 
condiția fizică, vizităm Fortăreața 
medievală Palamidi, construită în secolul 
al XVI-lea de venețieni. Să-ți iei aparatul 
foto! De aici ai o priveliște superbă 
asupra Golfului Argos și asupra întregului 
oraș. Încheiem excursia în Epidaur, 
la teatrul din secolul al IV-lea î.Hr. în 
apropierea căruia se află Templul lui 
Asklepios, fiul lui Apollo și zeul medicinii. 
Spre seară, ne vom întoarce la același 
hotel din Atena.

ZIuA 6. ATenA - DelPHI - PlAJă sAu 
sHoPPInG Pe Pe RIVIeRA 
olImPuluI (ccA. 485 km)
Astăzi, după micul dejun, ne îndreptăm 
spre Riviera Olimpului, cu o mică oprire 
la sanctuarul delfi, pentru a admira locul 
celebrului Oracol al lui Apollo. În jurul 
după amiezii ajungem în Paralia Katerini, 
unde te poți relaxa la plajă sau te poți 
plimba pe străduțele cu numeroase 
magazine. Seara, ne cazăm în zona 
Rivierei Olimpului.

ZIuA 7. RIVIeRA olImPuluI - soFIA - 
bucuReȘTI (ccA. 735 km)
Ultima zi. după micul dejun, ziua 
în care părăsim Grecia, cu oprire în 
capitala Bulgariei pentru a ne bucura de 
ultimele vizite la Catedrala Al. Nevsky, 
una dintre cele mai mari construcții 
ortodoxe din lume în stil neobizantin și 
la Biserica Sfânta Sofia, una dintre cele 
mai vechi biserici ortodoxe (secolele 
IV-VI). În apropiere admirăm clădirea 
Parlamentului, în stil neo renascentist, iar 
spre seară traversam Podul Prieteniei la 
Giurgiu. Ajungem la Academia Militară 
din București în jurul orei 22:00, în 
funcție de trafic. 

 proGramziua

6

cazări
6 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
6 mic dejun inclus

6
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Timp liber pentru 

shopping în cartierul Plaka

bonus time
Croazieră la Muntele 

Athos
Bulgaria și Grecia

țări vizitate croaziere

1
2

proGramele de Grecia au FoSt eFectuate de 9 ori în anii precedenȚi
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

21.06, 19.07, 16.08 268 € 284 € 299 € 315 € 95 € 295 € 305 €
15.04, 01.05, 24.05, 06.09, 
20.09 276 € 293 € 309 € 325 € 95 € 305 € 315 €

Canalul Corint, Grecia
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Grecia clasică și Insula corfu

de la 

359 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 9 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii opționale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
opționale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale în 
autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Vizite la Mystras, Olympia 
și Patra
• Croaziera opțională la insulele 
Hydra, Poros și Aegina (cu 
pranz și program folcloric 
inclus)
• Vizită în kerkyra.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CETATEA MySTRAS 
Un mic muzeu prezintă aici expoziții 
recente ale orașului
Aflată pe un deal înalt din partea 
de nord a munților Taygetos din 
Peloponez, Cetatea Mystras a fost 
cucerită de bizantini în anul 1262. 
Supranumit „Florența Orientului” 
orașul din care face parte cetatea 
este locul unde Guillame al II-lea a 
înființat Principatul franc al Moreei 
și, totodată, locul care a atras pictori 
renumiți, inclusiv din Italia sau din 
Constantinopole.

OLyMPIA
Vizitează Templul lui Zeus construit în 
secolul V îHr
Olympia este un oraș mic din 
peninsula Peloponez, renumită 
pentru faimosul sit arheologic cu 
același nume. Este locul de “naștere” 
al Jocurilor Olimpice, organizate 
începând cu secolul al VIII-lea î.Hr. 
În antichitate, aici s-a înălțat una din 
cele 7 minuni ale lumii: Statuia lui 
Zeus Olimpianul, din Templul lui Zeus, 
construită în secolul al V-lea î.Hr.

kERkyRA
Relaxează-te la o terasă din centrul 
vechi al orașului
Kerkyra este capitală insulei Corfu. 
Un oraș care se mândrește cu Vechea 
Fortăreața din secolul al VI-lea, 
extinsă și consolidată de venețieni în 
secolul al XV-lea, Esplanada, locul de 
relaxare străjuit de terase și cafenele 
și Biserica din secolul al XVI-lea 
închinată Sfântului Spiridon, patronul 
spiritual al insulei Corfu. 

CAP SOUNION 
Vârful cel mai sudic al peninsulei Attica
Cap Sounion este un promotoriu aflat 
în vârful cel mai sudic al peninsulei 
Attica, cunoscut pentru Templul 
lui Poseidon, unul dintre cele mai 
importante monumente ale epocii de 
aur din Atena. Rămășițele templului 
domină vârful cel mai sudic din Attica, 
unde orizontul întâlnește Marea 
Egee. Coborât pe stâncile abrupte ale 
Capului Sounion, templul este învelit 
în mit și fapte istorice datând din 
antichitate până în prezent.

top atracȚii: Veliko Tarnovo - Mănăstirea Rila - Croaziera Athos - Salonic - Sf. Paraschieva - Termopile 
- Delfi - Atena - Cap Sounion - Ins. Hydra - Poros - Aegina - Corint - Epidaur - Nafplio - Micene - Mystras - 
Olympia - Patra - Ins. Corfu - Meteora - Sofia 

10 zile

Insula Pontikonisi, Corfu, Grecia

Evzon - soldat, Atena, Grecia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - VelIko TARnoVo - 
mănăsTIReA RIlA - seRRes  
(ccA. 675 km)
Plecăm în zori! La ora 06:00, părăsim 
parcarea de la Academia Militară - Carol 
I (acces dinspre stația de metrou Eroilor) 
din București, pentru a ne începe circuitul 
în Grecia. Ne îndreptăm spre Serres, cu 
primele opriri la marile atracții din Bulgaria: 
Veliko Tarnovo și la Mănăstirea Rila. Seara 
ajungem în Serres-Sidirokastro, unde ne 
vom petrece noaptea de cazare.

ZIuA 2. seRRes - cRoAZIeRă sPRe 
ATHos - sAlonIc - RIVIeRA 
olImPuluI (ccA. 355 km)
după micul dejun, pornim spre „poarta 
Athosului”, orașul Ouranoupoli, unde avem 
timp liber pentru plajă sau...

 l Opțional (20 €), croazieră de aproape 
trei ore în care admirăm frumusețea celor 8 
dintre cele 20 de mănăstiri de pe Muntele 
Athos, printre care Mănăstirile Xenofont, 
Grigoriou și cea a Sfântului Pantelimon. 
Ne îndreptăm apoi spre Thessaloniki, unde 
ne așteaptă vizite la Bulevardul Egnatia, 
Arcul lui Galerius, Biserica Rotonda, Biserica 
Sfântului dimitrie și Promenada, care se 
întinde de la port, până la Turnul Alb. Seara, 
ne cazăm în zona Rivierei Olimpului.

ZIuA 3. sFÂnTA PARAscHeVI - 
TeRmoPIle - ATenA (ccA. 525 km)
după micul dejun, traversam Grecia 
cu opriri pentru vizite la schitul Sfintei 
Paraschevi din defileul Tempi și la Izvorul 
Afroditei. Ne continuăm traseul traversând 
Thessalia și facem o pauză de fotografii la 
„monumentul lui Leonidas” din defileul 
de la Termopile. Vizitele continuă cu 
sanctuarul pre-elenistic delphi, privit de 
vechii greci drept „ombilicul sau centrul 
lumii”, apoi mergem spre hotelul din Atena.

ZIuA 4. ATenA - cAP sounIon  
(ccA. 150 km)
Mic dejun și o zi dedicată Atenei, locul de 
naștere al democrației. Începem cu un tur 
panoramic cu autocarul, în care admirăm 
Piața Omonia, Academia, Biblioteca 
Națională, Universitatea, Piața Syntagma, cu 
clădirea vechiului Palat Regal și Mormântul 
Soldatului Necunoscut. Continuăm apoi 
cu o vizită la Akropolis, colina sacră a 
grecilor, după care ne bucurăm de timp liber 
pentru vizite individuale sau cumpărături în 
pitorescul cartier Plaka.

 l Opțional (15 €), o excursie la Cap 
Sounion, locul religios unde era venerat 
Poseidon. O destinație romantică, cu o 
istorie frumoasă, în care vedem Templul 
doric, din secolul al V-lea î.Hr. 

Relaxați, ne întoarcem pentru o noapte 
odihnitoare la același hotel din Atena. 

ZIuA 5. cRoAZIeRă în Insulele HYDRA 
- PoRos - AeGInA
Mic dejun și timp liber pentru vizite 
individuale în capitala Greciei sau...

 l Opțional (95 €), croazieră cu prânz 
inclus și program folcloric, pentru vizite 
pe insulele Poros, Hydra și Aegina. Ne 
începem călătoria maritimă din Portul 
Pieru spre Golful Saronic. În aproximativ o 
oră ajungem în Poros, cea mai mică dintre 
insule și continuăm spre Hydra, fost adăpost 
pentru pirați. Pentru a savura pe deplin 
aspectul pitoresc al secolelor XVIII și XIX, 
ne petrecem timpul liber în orașul-port 
Hydra. Fii atent, mijloacele de transport 
motorizate sunt interzise aici. Cuprinși de 
atmosfera orașului, ne îmbarcăm și luăm 
masa de prânz pe vapor, navigând spre 
Aegina. În timpul alocat acestei insule 
îți propunem o excursie (contra-cost) la 
Templul Afaia, construit pe vârful unei 
coline, care te fascinează cu priveliștea 
spre Atena și la Mănăstirea Sfântului 
Nectarie, un important loc de pelerinaj. 
O altă opțiune ar fi relaxarea pe plaja din 
apropierea portului. La finele zilei revenim 
în Pireu, în ritmuri de bouzoukia și syrtaki, 
bucurându-ne de programul folcloric cu 
muzică și dans oferit de gazdele noastre de 
pe vapor. Cazare în Atena.

ZIuA 6. cAnAlul coRInT - ePIDAuRus - 
nAFPlIo - mIcene - sPARTA  
(ccA. 305 km)
după micul dejun, dăm startul unui traseu 
minunat spre Peloponez. Traversând Istmul 
Corint, vedem Canalul artificial din secolul 
al XIX-lea, de 23-25 metri lățime și 8 și 
25 metri adâncime. Ajungem la Epidaur, 
considerat teatrul antic cu cea mai bună 
acustică din lume, cu o capacitate de 
14.000 de persoane, în apropierea căruia 
se află Templul lui Asklepios, fiul lui Apollo 
și zeul medicinii. Ajungem în Napflio prima 
capitală a Greciei moderne și, în funcție de 
condiția fizică, vizităm Fortăreața medievală 
Palamidi, cu priveliște asupra Golfului 
Argos și a întregului oraș. La finele zilei, 
admirăm ruinele vechii Cetăți Micene și 
trecem pragul Porții Leilor pentru a vizita 
Mormântul lui Agamemnon, din secolul al 
XIII-lea î.Hr. Seara ne cazăm în zona Sparta-
Mystras.

ZIuA 7. mYsTRAs - olYmPIA - PATRA - 
PARGA (ccA. 495 km)
Astăzi, după micul dejun, vizităm ruinele 
fostei cetăți Mystras și ne deplasăm spre 
Olympia, locul de „naștere” al Jocurilor 
Olimpice, unde, în antichitate, se înălța una 
din cele 7 minuni ale lumii: Statuia lui Zeus 
Olimpianul din Templul lui Zeus. Continuăm 
cu Patras, Capitala Culturală Europeană 
în 2006, unde vizităm Biserica Sfântului 
Andrei, una din cele mai mari din Balcani, 
construită în 1979 în stil neo-bizantin pe 
locul presupusului martiriu al apostolului. 
Părăsim Peloponezul, traversând Podul 
Rio-Antirio, inaugurat în 2004 chiar de 
purtătorii flăcării olimpice și ne cazăm în 
zona Parga-Iegumenitsa.

ZIuA 8. InsulA coRFu - kAlAmbAkA 
(ccA. 215 km)
Mic dejun și îmbarcare pe ferryboat pentru 
a ajunge pe Insula Corfu (transport contra 
cost - se achita la ghid: 10 €/ pers./sens 
pentru pasageri și autocar). Vizităm Kerkyra, 
capitală insulei, urmând un traseu care 
începe de la Vechea Fortăreață, duce spre 
Esplanada și se încheie la Biserica Sfântului 
Spiridon. Nu ratăm nici mica insulă pe care 
se află Biserica Vlaherne, construită în 
secolul al XII-lea și nici Palatul neo-clasic 
Achillion. Părăsind insula, ne deplasăm spre 
Kalambaka pentru cazare. 

ZIuA 9. meTeoRA - PlAJă sAu 
sHoPPInG Pe RIVIeRA 
olImPuluI (ccA. 165 km)
după micul dejun pornim spre Meteora, 
unde ne lăsăm impresionați de Mănăstire 
Marele Meteor (sau de Varlaam) și de 
atelierul de icoane Zindros. La amiază, 
ajungem în Paralia Katerini, cea mai 
cunoscută stațiune a Rivierei Olimpului, 
unde ne vom relaxa la plajă sau la shopping. 
La finele activităților de astăzi, ne cazăm în 
frumoasa zonă a Rivierei Olimpului.

ZIuA 10. RIVIeRA olImPuluI - soFIA - 
bucuReȘTI (ccA. 735 km)
Astăzi ne luăm la revedere de la Grecia. În 
drum spre casă, ne oprim în Sofia, capitala 
Bulgariei, pentru a vizita Catedrala Al. 
Nevsky, Biserica Sfânta Sofia și admirăm 
clădirea Parlamentului din apropiere. 
Ajungem la Academia Militară din 
București în jurul orei 22:00, în funcție de 
trafic și de formalitățile din frontieră.

 proGramziua

9

cazări
9 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție, de 2*)
9 mic dejun inclus și, 
opțional, un prânz pe 

croazieră

10
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Plajă și shopping pe 
Riviera Olimpului

bonus time
Croaziere opționale la Athos 
și la 3 insule Hydra, Poros, 

Aegina plus ferry spre Corfu

Bulgaria și Grecia
țări vizitate croaziere

4
2

proGramele de Grecia au FoSt eFectuate de 9 ori în anii precedenti.
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în camera

05.06 359 € 383 € 404 € 425 € 135 € 405 € 415 €

21.08, 11.09 370 € 392 € 413 € 435 € 135 € 415 € 425 €
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Grecia, pelerinaj la sf. efrem cel nou
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de la 

235 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 5 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid însoțitor sau preot/
teolog pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale, intrari 
la obiective (inclusiv pentru 
excursii optionale) și ghizii 
locali
• Ferry dus-intors Insulele 
Eghina și Evia-Glyfa (16 € )
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Participarea la procesiunea 
spre locul descoperirii Sfintelor 
Moaște și catre copacul unde 
Sfântul Efrem cel Nou și-a 
găsit sfârșitul martirizat
• Excursie opțională la 
Mănăstirea Sfântului Patapie, 
aflată la cca 1.000 m altitudine
• Momente de inaltare 
spirituala la Meteora si 
Manastirea Sfantului Nectarie 
din Insula Aegina.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

PLAkA
În vecinătatea zeilor
Nu ar fi exagerat să spunem că cel 
mai vechi cartier din Atena, Plaka, ar 
putea fi unul dintre cele mai frumoase 
cartiere de pe Pământ. Cunoscut și 
sub numele de „Vecinătatea zeilor”, 
Plaka se află chiar sub leagănul 
civilizației occidentale, Acropola și 
plină de numeroase monumente și 
situri arheologice care se întind pe 
milenii. Locuit continuu de aproape 
trei mii de ani, este unul dintre cele 
mai străvechi cartiere active din lume.

PENINSULA PELOPONEz 
Leaganul primelor civilizatii din Europa
devenit “insula” in 1893, dupa saparea 
canalului Corint, Peloponezul este 
legat cu restul Greciei continentale 
prin Istmul Corint in est si prin recent 
construitul pod Rio - Antirio din Patra. 
Numele provine din mitologie, de la 
un erou care potrivit legendei ar fi 
cucerit intreaga regiune. In evul mediu, 
regiunea s-a numit Morea, deoarece 
cruciatii au gasit aici multi duzi (in limba 
greaca “moreai”), necesari cresterii 
viermilor de matase.

ATENA 
Partenonul - veghind orasul de mii 
de ani
Colina fortificata din centrul Atenei a 
fost locuita din cele mai vechi timpuri. 
Complet distrusa de catre persi, ea 
a fost reconstruita in secolul de Aur 
a lui Pericle (secolul V iHr). Cel mai 
important edificiu din Acropole, 
Parthenon-ul este capodopera 
arhitecturii grecesti, dar mai mult 
decat atat, este simbolul Greciei 
antice, a democraatiei ateniene si unul 
din marile creatii ale omenirii.

INSULA EGINA 
Sfantul Nectarie - cel mai recent 
canonizat sfant orthodox 
Una din insulele Golfului Saronic, care are ca 
protector pe Sfantul Nectarie Taumaturgul, 
sarbatorit la 9 noiembrie. Cel mai recent 
sfant orthodox, Sf. Nectarie a trait la 
inceputul secolului XX si a fost canonizat in 
1961. Pentru multi credinciosi, acest sfant 
tamaduitor - reprezinta o marturie vie prin 
viata si faptele sale. Sfintele sale moaste 
se afla la Manastirea Sf. Treime din insula 
Eghina si este unul dintre cele mai cunoscute 
locuri de pelerinaj din Grecia.

top atracȚii: Salonic - Sf. Paraschieva - Meteora - Insula Eghina - Manastirile Sf. Nectarie, Sf. Mina și Sf. 
Efrem cel Nou - Atena - Corint - Manastirea Sf. Patapie - Micene - Nafplio - Mănăstirile Sf. Ioan Rusu - Sf. 
David cel Bătrân și Kato Xenia 

06 zile

Manastirea Kato Xenia, Tesalia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sAlonIc - 
kATeRInI (ccA. 750 km)
Ne întâlnim în zori, cuprinși de entuziasmul 
călătoriei. Pornim spre locuri religioase de 
suflet la 06:00 dimineața, din parcarea 
Academiei Militare Carol I, acces dinspre 
metrou Eroilor, iar prima oprire va fi în 
al doilea mare oraș din Grecia: Salonic. 
Locul în care facem cunoștință cu celebre 
repere istorice precum „Arcul lui Galerius”, 
ce reprezintă o fostă poartă de intrare 
spre VIA Egnația, drumul istoric ce lega 
odinioară Răsăritul cu Apusul. Alături, 
ne așteaptă parcă „Rotonda lui Galerius”, 
construită după victoria asupra perșilor și 
transformată ulterior în Biserica Sfântul 
Gheorghe, cea mai veche din oraș. Așa că 
pregătește-ți aparatul foto! Ziua este plină 
de bijuterii arhitecturale. Iar următoarea 
este, fără doar și poate, simbolul orașului: 
Turnul Alb sau Turnul Însângerat, alături de 
care stă mândră statuia regelui Macedoniei, 
Alexandru cel Mare. Cuprinși de atmosfera 
Greciei, ne îndreptăm spre cazarea din zona 
Katerini.

ZIuA 2. VAleA TembI - meTeoRA - 
ATenA (ccA. 520 km)
după micul dejun, așteaptă-te la o zi 
plină, la fel de frumoasă. Ne îndreptăm 
spre Valea Tempi, pentru a vizita celebra 
biserică închinată Sfintei Mucenițe 
Paraschevi din Roma, protectoarea 
nevăzătorilor. Luăm apă tămăduitoare de 
la izvorul ei, apoi ne continuăm călătoria 
spre Kalambaka, orașul așezat între 
munți - poarta de intrare spre Complexul 
Monastic Meteora, al doilea cel mai mare 
centru monastic după Sfântul Munte 
Athos, aflat în patrimoniul UNESCO. 
Peisajul celor 6 mănăstiri, schituri, 
chili și peșteri rămase dintre cele 24 
construite de monarhi în secolele IX-XI pe 
vârfurile greu accesibile ale stâncilor este 
copleșitor. Pășim spre ele, vizitând una, 
în funcție de programul acestora și apoi 
ne introducem în lumea culorilor. Vizităm 
Casa Zindros, renumită pentru tehnicile 
tradiționale de pictare a icoanelor în stil 
bizantin. Cu suflu nou, ne îndreptăm 
spre Atena, unde admirăm din autocar 
Piața Syntagma, cu Parlamentul, fostul 
Palat Regal construit în stil neoclasic, 
Mormântul Soldatului Necunoscut, 
Academia în fața căreia se află statuia lui 
Apollo și a Atenei, Universitatea, Biblioteca 
Națională, care adăpostește jumătate 
de milion de cărți, manuscrise și ediții 
princeps, Piața Omonia și Stadionul 
Olimpic. La finalul turului, ne îndreptăm 
spre cazarea din Atena.

ZIuA 3. mănăsTIRIle sTIRIle sF. eFRem 
cel nou ȘI sF. necTARIe - 
ATenA (ccA. 160 km)
după micul dejun, participăm la Sfânta 
Liturghie din Biserica Buna Vestire, care 
găzduiește Moaștele Sfântului Efrem 
cel Nou, mare făcător de minuni și 
ocrotitorul dependenților de droguri și 
deznădăjduiților. Un locaș de cult din Nea 
Makri, zidit pe Muntele Neprihăniților, 
care ne invită apoi, prin liniștea sufletească 
insuflată, la procesiunea la locul descoperirii 
Sfintelor Moaște și la copacul unde Sfântul 
și-a găsit sfârșitul martirizat și spânzurat de 
otomani. după momente de încărcătură 
duhovnicească, ne îndreptăm spre Pireu, 
cel mai mare oraș-port al Greciei, unde ne 
îmbarcăm în feribotul spre Insula Eghina, 
unde ne vom închina la Mănăstirea Sfânta 
Treime, ctitorie a Sfântului Nectarie, 
ridicată pe dealul Xantos. Părăsim Insula și 
revenim la hotelul din Atena.

ZIuA 4. ATenA - mănăsTIReA sFănTul 
PATAPIe - mIcene - nAFPlIo 
(ccA. 320 km)
Ești în Atena! Orașul antic al Greciei ce 
găzduiește cetatea străveche Acropole! 
Așa că, după micul dejun, pornește în 
descoperirea ei, individual sau, contra cost, 
cu un ghid local. Te așteaptă Partenonul, 
templul dedicat zeiței Atena unde ar fi fost 
păstrată statuia de aur a zeiței. Admiră-le. 
Urmează timp liber în Atena pentru vizite 
individuale la muzee, program de shopping 
în cartierul artiștilor, Plaka, sau... 

 l Opțional (25 €) excursie în Peninsula 
Peloponez, de-a lungul unui traseu a 
cărei spectaculozitate îți taie răsuflarea. 
Fotografiem astfel Istmul Corint, canalul 
ce leagă Marea Egee de Marea Ionică, 
lăsându-ne fascinați de măreția pereților 
din calcar, de 90 m înălțime, cu un unghi 
aproape vertical, care a scurtat drumul în 
jurul Peloponezului cu 700 km. Un peisaj 
ce-ți insuflă putere, urmat suflul credinței 
din Mănăstirea Sfântului Patapie, aflată la 
cca 1.000 m altitudine în munții Geraneia, 
deasupra peșterii unde au fost găsite 
Sfintele Moaște. Mănăstirea păstrează 
astăzi și Moaștele Sfintei Ipomoni, capul 
mamei Împăratului Constantin Paleologul 
și o parte din Moaștele Sfântului Nikon 
cel Nou, iar peștera sa este împodobită 
cu fresce bizantine din secolul al XIII-
lea. Cuprinși de liniștea așezământului, 
pornim într-o călătorie în preistorie, pe 

tărâmul cetății Micene, din Peninsula 
Peloponez. Vizităm contra cost ruinele 
vechii reședințe regale fortificate, ce 
păstrează ziduri de apărare, palatul regal 
cu sala tronului, Poarta Leilor, cisterna, 
complexul de morminte și Poarta de Nord, 
toate evocând viața Regelui Agamemnon 
și făcând credibile poemele lui Homer, 
Iliada și Odiseea și Legendele Argonauților. 
Pornim apoi spre romanticul Nafplio, 
cu castele medievale, fântâni otomane 
și clădiri venețiene sau neoclasice de o 
frumusețea unică. Vizitam contra cost 
Fortăreața Palamidi, cel mai bine păstrat 
fort venețian de la Mediterană, cu ziduri și 
șapte bastioane, care se înalță pe un deal, la 
peste 200 metri altitudine. Seară, revenim 
în Atena pentru cazare. 

ZIuA 5. mănăsTIRIle sF. IoAn Rusu - 
sF. DAVID cel băTRÂn ȘI kATo 
XenIA - kATeRInI (ccA 435 km)
după micul dejun, pornim spre Insula 
Evia, a doua insulă ca mărime după Creta, 
legată de partea continentală printr-un pod 
suspendat. Vizităm Mănăstirea cu Moaștele 
Sfântului Ioan Rusul din Prokopi acoperite 
cu o mască din aur și făcătoare de minuni. 
Urmează Mănăstirea Cuviosului david, cu 
hramul Schimbarea la față a Mântuitorului, 
unde admirăm Sfintele Moaște și totodată 
cadelnița și epitrafirul Sfântului. Frumusețea 
credinței ne atrage spre Grecia continentală. 
Luăm feribotul spre Glyfa și ne îndreptăm 
spre Salonic, oprindu-ne la Mănăstirea Kato 
Xenia din apropiere de Almiros. O mănăstire 
de maici care păstrează două fragmente din 
Brâul Maicii domnului, primite de la Sfântul 
Munte Athos în secolul al XVI-lea. Vizităm 
frumoasa mănăstire și pornim spre cazarea 
din zona Katerini.

ZIuA 6. kATeRInI - sAlonIc - 
bucuReȘTI (ccA. 750 km)
după 5 zile dedicate culturii, tradițiilor, 
istoriei și credinței, pornim spre casă. Nu 
înainte însă de a trăi încă o dată intensitatea 
credinței, închinându-ne moaștelor din 
Biserica Sfântul dimitrie Izvorâtorul 
de Mir, patronul ocrotitor al orașului, 
construită chiar pe locul întemnițării, al 
martiriului și îngropării sfântului. Aflată în 
Patrimoniul UNESCO, ea ne încântă și cu 
șase mozaicuri rare din secolele V și VII, 
despre care să schimbăm impresii în drumul 
spre casă. Ajungem în București în jurul 
serii, în funcție de trafic și de formalitățile 
din frontieră.

 proGramziua

5

cazări
5 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție de 2*) 
5 mic dejun incluse

5
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Vizită la atelierul de icoane 

Casa Zindros

bonus time
Feryboat 

Insula Evia și Aegina
Bulgaria și Grecia

țări vizitate croaziere

3
2

proGramele de Grecia au FoSt eFectuate de 14 ori în anii precedenti. 
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
cam. SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

03.05.2020 235 € 251 € 265 € 279 € 85 € 255 € 269 €
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Grecia, pelerinaj la sf. Ioan Rusul

de la 

235 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internaţionale
• 5 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție de 
2*) 
• Ghid însoțitor sau preot/
teolog pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale și intrari 
la obiective (inclusiv pentru 
optionale) și ghizii locali
• Ferry dus-intors Insulele 
Eghina și Evia-Glyfa (16 €)
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Participarea la Sfânta 
Liturghie și la procesiunea cu 
Moaște Sfantului Ioan Rusul în 
jurul bisericii
• Momente de inaltare 
spirituala la Mănăstirea 
Cuviosului David cel Batran si 
la Braul Maicii Domnului de la 
Mănăstirea kato xenia
• Excursie opțională la 
Mănăstirea Sfântului Patapie si 
Canalul Corint

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

AGIA TRIADA
La mormântul Sfântului Nectarie 
Unul dintre cele mai vizitate situri 
de pe Aegina este biserica Sfântul 
Nectarie și mănăstirea Agia Triada 
(Sfânta Treime), aflată la un nivel mai 
înalt. Sfântul Nectarie din Aegina este 
unul dintre cei mai cunoscuți sfinți 
ortodocși greci. El a fost recunoscut 
oficial ca un sfânt de Patriarhia 
ecumenică din Constantinopol, 
în 1961. Anual, mii de oameni din 
întreaga lume vin pe insula Aegina să 
viziteze mormântul Sf. Nectarie.

ISTMUL CORINT
Versiunea modernă a unei idei 
străvechi
Una dintre cele mai impresionante 
inginerii din Grecia este o versiune 
modernă a unei idei străvechi. Canalul 
Corint este o cale navigabilă care 
traversează istmul îngust al Corintului 
pentru a lega Golful Corintului cu 
Golful Saronic. Ca atare, canalul 
separă continentul grec de Peloponez, 
transformându-l într-o insulă. Canalul, 
deși realizat la finele secolului XIX, a fost 
un vis vechi de 2000 de ani. 

SALONIC 
Sfântul dimitrie Izvorâtorul de Mir
Complet restaurată în anul 1948, 
conform proiectelor originale, Biserica 
Sfântului dimitrie a fost construită 
în anul 313 d. Hr., pe locul martiriului 
acestuia. Se află pe lista Patrimoniului 
UNESCO și are șase mozaicuri rare, 
din secolele V și VII, care au supraviețuit 
perioadei iconoclaste. Procesiune cu 
racala cu Sfintele Moaste este deschisa 
de un cortegiu de inalti ierarhi, preoti, 
diaconi, soldati din armata si marina, 
urmati de fanfara militara.

INSULA EVIA 
A doua cea mai mare insulă din Grecia
In plan religios, in Evia vom gasi Biserica 
Sf Ioan Rusul din satul Prokopi, cu 
moastele Sfantului, originar din Rusia 
si al carui hram este praznuit 27 mai. 
Mâna dreapta a Sfântului se află 
în Mănăstirea Sfântul Pantelimon 
-Russikon, din Munte Athos. de 
asemenea, Manastirea de calugari 
Cuviosul david este un alt renumit loc 
de pelerinaj din Evia, unde se pastreaza 
Capul Sf david cel Batran, praznuit 
anual, in ziua de 1 noiembrie.

top atracȚii: Salonic - Sf. Paraschieva - Meteora - Insula Eghina - Mănăstirea Sf. Nectarie și Sf. Efrem cel 
Nou - Atena - Corint - Mănăstirea Sf. Patapie - Micene - Nafplio - Mănăstirea Sf. Ioan Rusu - Mănăstirea Sf. 
David cel Bătrân și Kato Xenia - Biserica Sf. Dimitrie

06 zile

Biserica Sf. Ioan Rusul, Evia

Cnalul Corint

Ouranopolis

Micene
Epidaur

Mistras

Patra
Olympia

Ioannina

Kasani

Komotini

Paralia

Serres

Uranopoli

Kato Xenia

Delphi

Olympia

Salonic

Corfu

Atena

Nauplion

Corint

Cap Sunio

Sf. Ioan Rusu

Egina

GRECIA

Parga

Kalabaka Larisa

Alexandria

Constanta

Timisoara

Rimnicu-Vilcea Piteşti

Sibiu

Tirgoviste

Giurgiu

Ploieşti
SloboziaTirgu Jiu

Reşiţa

Brăila

Buzău
Tulcea

Călăraşi 

Craiova Slatina
Drobeta Turnu-Severin Bucuresti 

ROMANIA

Pernik
Stara Zagora

Burgas

Dobrich

Varna

Kyustendil

Vralsa
Shumen

Blagoevgrad

Plovdiv

Sliven

Pazardzhik

Silistra

Turgovishte

Khaskovo

Smolyan

Gabrovo

Yambol

Kŭrdzhali

Lovech

VidinMontana

Razgrad

So�a

M. Rila

BULGARIA

Ruse

Veliko 
Tarnovo

Pleven
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ZIuA 1. bucuReȘTI - sAlonIc - kATeRInI 
(ccA. 750 km)
Ne întâlnim în zori. La 06:00 dimineața, 
pornim din parcarea Academiei Militare Carol 
I, acces dinspre stația de metrou Eroilor, spre 
locuri religioase de suflet. Prima oprire va fi în 
al doilea mare oraș din Grecia: Salonic, unde 
facem cunoștință cu celebre repere istorice 
precum „Arcul lui Galerius”, fosta poartă de 
intrare spre VIA Egnația, drumul istoric ce 
lega odinioară Răsăritul cu Apusul. Alături, 
ne așteaptă „Rotonda lui Galerius”, construită 
după victoria asupra perșilor și transformată 
ulterior în Biserica Sfântul Gheorghe, cea 
mai veche din oraș. Admiră-le! Ziua este 
plină de bijuterii arhitecturale, iar următoarea 
este simbolul orașului Turnul Alb sau Turnul 
Însângerat, din secolul XV, alături de care stă 
mândră statuia regelui Macedoniei, Alexandru 
cel Mare. Cuprinși de atmosfera Greciei, ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Katerini.

ZIuA 2. VAleA TembI - meTeoRA - ATenA 
(ccA. 520 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre Valea 
Tempi, pentru a vizita celebra biserică 
închinată Sfintei Mucenițe Paraschevi din 
Roma, protectoarea nevăzătorilor. Luăm 
apă tămăduitoare de la izvorul ei, cu gândul 
la cei dragi, apoi ne continuăm călătoria spre 
Kalambaka, orașul așezat între munți - poarta 
de intrare spre Complexul Monastic Meteora, 
al doilea cel mai mare centru monastic după 
Sfântul Munte Athos, aflat în patrimoniul 
UNESCO. Peisajul celor 6  mănăstiri, 
schituri, chili și peșteri, rămase dintre cele 
24 construite de monarhi în secolele IX-XI 
pe vârfurile greu accesibile ale stâncilor este 
copleșitor. Pășim spre ele, în funcție de 
programul acestora și apoi descoperim lumea 
culorilor din Casa Zindros, renumită pentru 
tehnicile de pictare a icoanelor în stil bizantin. 
Ia-ți un suvenir și bucură-te! Ne îndreptăm 
spre Atena, unde admirăm din autocar Piața 
Syntagma, cu Parlamentul, fostul Palat 
Regal construit în stil neoclasic, Mormântul 
Soldatului Necunoscut, Academia cu statuia 
lui Apollo și a Atenei, Universitatea, Biblioteca 
Națională, cu jumătate de milion de cărți, 
manuscrise și ediții princeps, Piața Omonia 
și Stadionul Olimpic. Ne îndreptăm apoi spre 
cazarea din Atena.

ZIuA 3. ATenA - mănăsTIReA sFÂnTul 
PATAPIe - mIcene - nAFPlIo 
(ccA. 320 km)
Ești în Atena! Orașul antic al Greciei ce 
găzduiește etatea străveche Acropole! 
Așa că, după micul dejun, pornește în 
descoperirea ei, individual sau, contra cost, 
cu un ghid local. Te așteaptă Partenonul, 
templul dedicat zeiței Atena unde ar fi fost 
păstrată statuia de aur a zeiței. Admiră-le. 

Urmează timp liber în Atena pentru vizite 
individuale la muzee, program de shopping în 
cartierul artiștilor, Plaka, sau... 

 l Opțional (25€) excursie în Peninsula 
Peloponez, de-a lungul unui traseu ce îmbină 
credința cu puterea naturii. Fotografiem 
Istmul Corint, canalul ce leagă Marea Egee 
de Marea Ionică, lăsându-ne fascinați de 
măreția pereților stâncoși din calcar, de 90 m 
înălțime, cu un unghi aproape vertical, care a 
scurtat drumul în jurul Peloponezului cu 700 
km. Ajungem astfel la Mănăstirea Sfântului 
Patapie, aflată la cca 1.000 m altitudine 
în munții Geraneia, deasupra peșterii unde 
au fost găsite Sfintele Moaște. Mănăstirea 
păstrează astăzi și Moaștele Sfintei Ipomoni, 
capul mamei Împăratului Constantin 
Paleologul și o parte din Moaștele Sfântului 
Nikon cel Nou, iar peștera sa este împodobită 
cu fresce bizantine din secolul al XIII-lea. 
Cuprinși de liniștea așezământului, pornim 
într-o călătorie în preistorie, pe tărâmul 
cetății Micene, din Peninsula Peloponez. 
Vizităm contra cost ruinele vechii reședințe 
regale fortificate, ce păstrează ziduri de 
apărare, palatul regal cu sala tronului, Poarta 
Leilor, cisterna, complexul de morminte și 
Poarta de Nord, toate evocând viața Regelui 
Agamemnon și făcând credibile poemele 
lui Homer, Iliada și Odiseea și Legendele 
Argonauților. Pornim apoi spre romanticul 
Nafplio, cu castele medievale, fântâni 
otomane și clădiri venețiene sau neoclasice 
de o frumusețea unică. Vizitam contra cost 
Fortăreața Palamidi, cel mai bine păstrat 
fort venețian de la Mediterană, cu ziduri și 
șapte bastioane, care se înalță pe un deal, la 
peste 200 metri altitudine. Seară, revenim în 
Atena pentru cazare.

ZIuA 4. mănăsTIRIle sF. necTARIe ȘI 
sF. eFRem cel nou - ZonA eVIA 
(ccA. 225 km)
Ne îndreptăm spre Pireu, cel mai mare oraș-
port al Greciei, dimineața, imediat după micul 
dejun. Ne îmbarcăm în feribotul spre Insula 
Eghina, unde ne vom închina în Mănăstirea 
Sfintei Treimi, ridicată pe dealul Xantos, 
ctitorie a Sfântului Nectarie, mare făcător 
de minuni. Părăsim Insula și, din portul 
Pireu, pornim spre orașul Nea Makri, în care 
pădurea de pini se sărută cu marea. Peisajul 
se îmbină armonios cu suflul credinței oferit 
de Biserica Buna Vestire, care găzduiește 
Moaștele Sfântului Efrem cel Nou, mare 
făcător de minuni și ocrotitorul dependenților 
de droguri și deznădăjduiților. Un locaș religios 

zidit pe Muntele Neprihăniților, ale cărui 
moaște ocrotitoare au fost descoperite în 
1945, datorită unor viziuni ale maicii Macaria 
și ale altor credincioși. În apropiere, încă 
se mai poate vedea copacul unde Sfântul 
și-a găsit sfârșitul martirizat și spânzurat de 
otomani pentru a renunța la credință. după 
momente cu încărcătură sufletească, pornim 
spre cazarea din zona Evia.

ZIuA 5. mănăsTIRIle sF. IoAn Rusu - 
sF. DAVID cel băTRÂn ȘI kATo 
XenIA - kATeRInI (ccA 435 km)
după micul dejun, pornim spre Insula Evia, a 
doua insulă ca mărime după Creta, legată de 
partea continentală printr-un pod suspendat 
pe cabluri. Vizităm Mănăstirea cu Moaștele 
Sfântului Ioan Rusul din Prokopi acoperite cu 
o mască din aur și făcătoare de minuni. Vom 
participa la Sfânta Liturghie și la procesiunea 
cu Sfintele Moaște în jurul bisericii, apoi 
ne vom închina la Sfintele Moaște și 
luăm pentru acasă ulei sfințit și aghiazmă. 
Urmează Mănăstirea Cuviosului david, cu 
hramul Schimbarea la față a Mântuitorului, 
unde admirăm Sfintele Moaște și totodată 
cadelnița și epitrafirul Sfântului. Frumusețea 
credinței ne atrage spre Grecia continentală. 
Luăm feribotul spre Glyfa și ne îndreptăm 
spre Salonic, oprindu-ne la Mănăstirea Kato 
Xenia din apropiere de Almiros. O mănăstire 
de maici care păstrează două fragmente din 
Brâul Maicii domnului, primite de la Sfântul 
Munte Athos în secolul al XVI-lea, în timpul 
unei epidemii de ciumă. Vizităm frumoasa 
mănăstire și pornim spre cazarea din zona 
Katerini.

ZIuA 6. kATeRInI - sAlonIc - bucuReȘTI 
(ccA. 750 km)
după micul dejun, cu liniștea sufletească 
redată de acest frumos pelerinaj, pornim 
spre casă. Nu înainte însă de a trăi încă 
o dată bucuria credinței, închinându-ne 
moaștelor din Biserica Sfântul dimitrie 
Izvorâtorul de Mir, patronul ocrotitor al 
orașului, construită chiar pe locul întemnițării, 
al martiriului și îngropării sfântului. Aflată 
în Patrimoniul UNESCO, ea ne încântă și 
cu șase mozaicuri rare din secolele V și VII, 
despre care schimbăm impresii în drumul 
spre casă. Ajungem la Academia Militară din 
București în jurul serii, în funcție de trafic și 
de formalitățile din frontieră.

 proGramziua

5

cazări
5 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție de 2*) 
5 mic dejun inclus

5
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

internațional

autocar inclus
Vizită la atelierul de icoane 

Casa Zindros

bonus time
Feryboat insula Evia și 

Aegina
Bulgaria și Grecia

țări vizitate croaziere

3
2

proGramele de Grecia au FoSt eFectuate de 14 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
cam. DBL

Suplim. 
cam. SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

23.05.2020 235 € 251 € 265 € 279 € 85 € 255 € 269 €
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ZIuA 1. bucuReȘTI - eDIRne - IsTAnbul 
(ccA. 645 km)
La 6.00 dimineața plecăm din parcarea 
de la Academia Militară - Carol I (acces 
dinspre metrou Eroilor), spre Veliko 
Tarnovo - Edirne. Vizităm Moscheea 
Selimiye, apoi ne reluăm traseul spre 
Istanbul, unde suntem așteptați la cazare. 

ZIuA 2. IsTAnbul - sFÂnTA soFIA - 
ToPkAPI - bAsIlIcA cIsTeRnA 
- moscHeeA AlbAsTRă 
după micul dejun, ne așteaptă o plimbare 
pietonală spre Piața Sultanahmet, 
Hipodromul și Obeliscul Egiptean, adus 
din Karnak-Luxor, de împăratul roman 
Theodosius I. Urmeaza Catedrala Sfânta 
Sofia, transformată în moschee după 
căderea Constantinopolului, iar din 1935 
a devenit muzeu si Topkapi, unde admirăm 
palat, grădinile, haremul și tezaurul unde 

sunt expuse sabia lui Ștefan cel Mare și 
toiagul lui Moise, apoi ne bucurăm de 
arhitectura Basilicii Cisternă. Înainte de 
cazarea în Istanbul, admirăm Moscheea 
Albastră, denumită astfel datorita celor 
21000 de plăci de faianță bleu din interior 
și ne bucurăm de timp liber sau... 

 l Opțional (15 €), croazieră pe Bosfor, cu 
50% reducere pentru achitarea din țară a 
opționalei la Buyukada. 

ZIuA 3. IsTAnbul - cRoAZIeRă în 
InsulA buYukADA
Mic dejun. Timp liber în Istanbul sau... 

 l Opțional (40 €), croazieră în insula 
Prinților - Buyukada, cu plimbare cu 
caleașca și masă de prânz incluse. Insula te 
impresionează cu vegetația mediteraneană 
și străduțe străbătute doar de biciclete și 
calești trase de cai. Ne plimbăm cu trăsura 
spre zona cosmopolită, unde întâlnim vile 
luxoase, multe dintre ele în stil Victorian și 
grădini minunat întreținute si vom savura 
masa de prânz cu preparate din pește. 

Revenim în Istanbul unde te bucuri de 
timp liber. Îți recomandăm o sesiune de 
shopping în Marele Bazar, cu peste 4000 
de magazine înșiruite pe 60 de străzi.  
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la 
același hotel din Istanbul. 

ZIuA 4. IsTAnbul - PAlATul 
DolmAbAHce
Continuăm explorarea orașului utilizând 
transportul în comun. Pornim către Palatul 
dolmabahce, cu 285 de camere și 43 
de săli. după ce ne lăsăm fascinați de 
arhitectura și opulența acestuia, revenim la 
cazarea din Istanbul și... 

 l Opțional (35 €), petrecem o seară 
turcească, cu dansuri și cină tradiționale. 

ZIuA 5. IsTAnbul - bucuReȘTI  
(ccA. 645 km)
Servim micul dejun de la hotel și pornim 
spre București unde ajungem în jurul 
orei 22.00, în funcție de trafic și de 
formalitățile vamale.

 proGramziua

aceSt proGram a FoSt eFectuate de 34 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

04.03, 18.03, 14.10, 28.10, 27.11 135 € 143 € 151 € 159 € 39 € 149 €
01.04, 08.04, 22.04, 06.05, 17.06, 24.06 08.07, 22.07, 05.08, 
19.08, 23.09, 30.09 144 € 152 € 161 € 169 € 39 € 159 €
16.04, 29.04, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06 26.08, 02.09, 09.09, 
16.09 149 € 158 € 166 € 175 € 39 € 165 €

04

cazări
4 cazări la același hotel de 

3* din Istanbul
4 mic dejun inclus, 

opțional, un prânz și o cină 
tradițională

06
mese

Transport cu autocar 
clasificat internațional în 

zilele 1 și 5

transport
Shopping la Marele Bazar 

din Istanbul

bonus time
de - a lungul călătoriei 

noastre vizităm 
Bulgaria și Turcia 

țări vizitate

2

Croaziere opționale 
pe Bosfor și pe insula 

Buyukada

croaziere

02

• Croaziera opțională în insula 
Buyukada
• Shopping la Marele Bazar.

puncte Forte

• 50% REDUCERE la 
croaziera pe Bosfor, pentru 
achitarea din țară a opționalei 
în Insula Buyukada

BonuS

de la 

135 € 
Tip circuit: deStinS

preȚul include
• Transport cu autocar cu 
climatizare, în zilele 1 și 5.
• 4 cazări cu mic dejun în hotel 
3* (standarde locale).
• Ghid însoțitor pe traseu
• Deplasare pietonală pentru 
vizite la: Edirne, Agia Sophia, 
Topkapi, Moscheea Albastra, 
Biserica Cisterna, Marele Bazar

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile opționale 
• Intrări la obiective (inclusiv 
pentru opționale) și ghizii locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

05 zile

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

Istanbul, comoara de pe două continente
top atracȚii: Edirne - Agia Sophia - Topkapi - Moscheea Albastră - Biserica Cisterna - Palatul Dolmabahce 
- Marele Bazar - Insula Buyukada

Agia Sophia, Istanbul, Turcia 
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3

cazări
3 cazări n hotel 3* 
(standarde locale).

3 mic dejun inclus, 
opțional un prânz și o cină 

tradițională

5
mese

Transport cu autocar 
clasificat internațional în 

zilele 1 și 5

transport
Shopping în Marele Bazar

bonus time
Bulgaria și Turcia
țări vizitate

2

Croaziere pe Bosfor și 
Buyukada

croaziere

02

aceSt proGram a FoSt eFectuate de 29 ori în anii precedenti
Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

26.02, 25.03, 07.10, 21.10, 27.11 118 € 125 € 132 € 139 € 29 € 129 €

08.04, 22.04, 06.05, 10.06, 24.06, 23.09 127 € 134 € 142 € 149 € 29 € 139 €

16.04, 29.04, 13.05, 27.05, 26.08, 2.09, 9.09, 16.09 132 € 140 € 147 € 155 € 29 € 145 €

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

Istanbul - comorile orientului

de la 

118 € 
Tip circuit: compact

preȚul include
• Transport cu autocar cu 
climatizare, în zilele 1 și 5.
• 3 cazări cu mic dejun în hotel 
3* (standard locale).
• Ghid însoțitor pe traseu
• Deplasare pietonală pentru 
vizite la: Edirne, Agia Sophia, 
Topkapi, Moscheea Albastra, 
Biserica Cisterna, Marele Bazar

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile optionale 
• Intrări la obiective (inclusiv 
pentru optionale) și ghizi locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achita de turisti)

top atracȚii: Palatul Dolmabahce - Agia Sophia - Topkapi - Moscheea Albastra - Basilica Cisterna - 
Marele Bazar - Insula Prinților, Buyukada - Moscheea Selimiye, Edirne 

ZIuA 1. bucuReȘTI - eDIRne - 
IsTAnbul (ccA. 645 km)
Plecare de la Academia Militară Carol 
I, acces dinspre Metrou Eroilor, la ora 
22.00, spre Veliko Tarnovo - Edirne - 
Istanbul. 

ZIuA 2. IsTAnbul - PAlATul 
DolmAbAHce 
Ajungem dimineață în Istanbul. Pornim să 
vizităm Palatul dolmabahce, supranumit 
și “Versailles-ul Orientului”. 

 l Opțional (35 €), te invităm să 
participi la o seară turcească, cu dansuri 
și cină tradițională. 

ZIuA 3. IsTAnbul - sF. soFIA - 
ToPkAPI - bAsIlIcA cIsTeRnA 
- moscHeeA AlbAsTRă 
Începem ziua cu micul dejun și o plimbare 
pietonală prin centrul istoric, piața 
Sultanahmet, Hipodromul și Obeliscul 

Egiptean, adus din provincia egipteana 
Luxor, de împăratul roman Theodosius 
I. Ne îndreptăm spre Catedrala Sfânta 
Sofia, care pentru aproape 1000 de 
ani a fost cea mai mare catedrala din 
lume, continuăm cu Palatul Topkapi 
- reședința sultanilor până în 1856, 
grădinile, Haremul și tezaurul unde sunt 
expuse sabia lui Stefan cel Mare și toiagul 
lui Moise, apoi cu Basilica Cisterna, 
construită în secol IV și transformata 
într-o uriașă cisterna, care alimenta 
Palatul Topkapi. Încheiem cu Moscheea 
Albastră, denumită astfel datorita celor 
21.000 de plăci de faianță bleu din 
interior. Ne bucurăm apoi de timp liber 
sau  

 l Opțional (15 €) croaziera pe Bosfor - 
REDUCERE 50% pentru achitarea din 
țară a opționalei la Buyukada. 

ZIuA 4. IsTAnbul – cRoAZIeRă 
InsulA buYukADA
Mic dejun și timp liber în Istanbul sau…

 l Opțional (40 €) croaziera în Insula 
Prinților - Buyukada, o locație minunata, 
pe străduțele căreia se circula doar cu 
calești trase de cai și biciclete, cu o zonă 
cosmopolită cu vile luxoase, multe dintre 
ele în stil Victorian și grădini minunat 
întreținute. Excursia include plimbarea 
cu trăsura și masa de prânz cu preparate 
din pește. Revenim în Istanbul și… 
Timp liber pentru vizite individuale sau 
shopping. Îți recomandăm o plimbare prin 
Marele Bazar, ce găzduiește peste 4000 
de magazine înșiruite pe 60 de străzi. 
Cazarea va fi la același hotel în Istanbul. 

ZIuA 5. IsTAnbul - eDIRne - 
bucuReȘTI (ccA. 645 km)
după micul dejun, pornim spre casă. 
Ne oprim însă la Edirne pentru a vizita 
Moscheea Selimiye, cunoscută drept 
moscheea celor 999 de ferestre. Pornim 
spre București unde ajungem în jurul 
orei 23.00, în funcție de trafic și de 
formalitățile vamale.

 proGramziua

05 zile

Istanbul, Turcia

• 50% REDUCERE la 
croaziera pe Bosfor, pentru 
achitarea din țară a opționalei 
în Insula Buyukada

BonuS

• Vizite la Dolmabahce, Topkapi 
și Moscheea Albastra

puncte Forte
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cappadocia și Pamukkale

So�a Yambol

Ruse

Razgrad Shumen

Sliven

Stara Zagora

Turgovishte

Khaskovo

Gabrovo
Burgas

BULGARIA
Edirne

MAREA EGEE

Kırıkkale

Bilecik

Sakarya

Konya

Aksaray

Kars

Eryurum

Denizli

Bingöl

IZMIT

Kütahya

ANTALYA

Marmaris

PAMUKKALE

Bodrum

Side

Afyon

ANKARA

Trabzon

Gümüshane

Rize

Artvin

Ardahan

Tounceli

Dizarbakir

Mardin

Van

Agn

Igdir

Hakkari

Erzincan

Siirt

Batman

Çanakkale

Bayburt

Mus

Elazig

Bitlis

Sirnak

Nevşehir
Goreme

CAPPADOKIA

Kırşehir

TURCIA

MAREA NEAGRA

MAREA 
MARMARA

Giurgiu

Oradea

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Bacău

Satu Mare

BUCURESTI 

ROMANIA

ISTANBUL

de la 

259 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
trafic internațional, excepție 
ziua a 7-a, contra cost, cu 
transport public
• 7 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* și de 4*(standarde locale)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursiile opționale 
• Intrări la obiectivele turistice 
(inclusiv pentru opționale) și 
ghizii locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Tur de oraș în Ankara
• Vizită la Piscina Cleopatrei
• Vizită în Side și la Manavgat.

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

SIDE
Oras antic, sau statiune turistica ?
In perioada elenistica, pirateria era 
o “indeletnicire” obisnuita in zona, 
fenomen diminuat abia dupa cucerirea 
romana. Inflorirea comertului a 
continuat si in perioada Bizantina, 
insa raidurile arabilor au distrus 
orasul, care si-a revenit abia sub 
stapanirea otomanilor. Astazi, plajele 
aurii scaldate de apele Mediteranei, 
magazinele elegante si restaurantele 
deschise pana tarziu in noapte, atrag 
turisti sositi din intreaga lume.

CROAzIERĂ PE BOSFOR
Cele mai frumoase fotografii
Croaziera pe Bosfor este cel mai bun 
mod de a admira arhitectura orașului 
Istanbul, de-a lungul țărmurilor 
europene și asiatice ale strâmtorii. În 
aproximativ o oră și jumătate, admiri 
comod o multitudine de atracții, 
pe care le poți fotografia, obținând 
advărate tablouri pline de culoare. Ca 
o recomandare, ia-ti niste haine care 
sa te protejeze de vant, chiar daca 
este vara, pentru ca briza poate fi 
racoroasa.

kAyMAkLI
Atenție la cap, tavanele sunt joase
Kaymakli este un oraș subteran, 
cioplit în stâncă din timpuri 
imemoriale. Adâncurile sale dețin 
puțuri de ventilație și o fabrică de 
vinuri, uși masive de piatră, o încăpere 
de depozitare a hranei și diverse 
alte încăperi mari și tuneluri mici. 
Vei trece prin tuneluri înguste, dar 
iluminarea este bună, iar senzația 
este uimitoare: între adrenalină și 
fascinație. 

PAMUkkALE
O frumusețe naturală exotică
Terasele de calcar de la Pamukkale 
sunt unele dintre cele mai 
spectaculoase peisaje naturale ale 
lumii, considerate de turci „a 8-a 
minune a lumii”. Supranumită și 
„Perla Turciei”, zona este un adevărat 
amfiteatru de calcar alb, un fenomen 
geologic foarte rar, exploatat turistic 
încă de pe vremea romanilor. Pe lângă 
frumusețea exotică, la Pamukkale 
putem găsi izvoare cu apă caldă. 

top atracȚii: Pamukkale - Hierapolis - Antalya - Aspendos - Manavgat - Side - Konya - Kaymakli - Uchisar - 
Nevsehir - Goreme - Ankara - Istanbul - Edirne

08 zile

Pamukkale, Turcia 

Cascada Manavgat, Turcia 
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ZIuA 1. bucuReȘTI - eDIRne - 
IsTAnbul - GebZe (ccA. 695 km)
La ora 6.00 dimineața, pornim din parcarea 
de la Academia Militară - Carol I (acces 
dinspre stația de metrou Eroilor) din 
București, pe traseul Veliko Tarnovo - 
Edirne - Istanbul. Traversăm orașul Istanbul 
și strâmtoarea Bosfor în Asia, pentru a 
ajunge în zona Gebze, unde ne vom și caza. 
Ne așteaptă zile pline, așa că pregătește-ți 
aparatul foto. 

ZIuA 2. GebZe - PAmukkAle - 
HIeRAPolIs - AnTAlYA (745 km)
după micul dejun, mergem la Pamukkale 
- „Castelul de bumbac”. Să nu-ți uiți 
costumul de baie și încălțările comode 
pentru că explorăm și împrejurimile. 
Mergem să vedem ruinele orașului antic 
Hierapolis și celebra Piscină a Cleopatrei. 
Seara ajungem în stațiunea Antalya, ne 
cazăm și ne organizăm pentru o mică 
plimbare, să explorăm atracțiile centrului 
său vechi.

ZIuA 3. AnTAlYA - AsPenDos - 
mAnAVGAT - sIDe - konYA  
(ccA. 335 km)
Începem ziua cu micul dejun, după care 
pornim în explorarea celui mai bine 
conservat teatru roman din Asia Mică: 
Aspendos, apoi poposim la cascada 
pitorească de la Manavgat. Trecem pragul 
stațiunii Side, unde pășim atât printre 
vestigiile orașului antic: Templele lui Apollo 
și Athena, Teatrul, Agora și Apeductul, 
cât și printre cele din perioada bizantină: 
Basilica și Palatul Episcopului. 

 l Opțional, o superbă croazieră pe Marea 
Mediterană, cu opriri pentru baie în apele 
turcoaz ale mării.
Seara ne îndreptăm spre Konya, patria 
dervișilor rotitori, unde ne vom caza.

 l Opțional, cina în Konya.

ZIuA 4. konYA - oRAȘul subTeRAn 
kAYmAklI - ucHIsAR - 
neVseHIR (ccA. 275 km)
după micul dejun, ne așteaptă o bijuterie a 
artei islamice: Mausoleul lui Jalal al din din 
Konya, cel mai mare poet mistic persan, 
cunoscut sub numele de Rumi sau Mevlana. 
Continuăm pe traseul vestitului „drum 
al Matăsii”, pentru a întâlni fascinanta 
Cappadocia, ținutul selenar din inima 
Turciei. Iar după ce explorăm celebrul 
oraș subteran Kaymakli, cioplit în timpuri 
imemoriale, locul unde se refugiau locuitorii 
de spaima invaziilor și primii creștini din 
calea persecuțiilor păgâne, ne delectăm 
cu priveliști din cel mai înalt punct din 
Cappadocia: „Castelul” Uchisar. Un 

castel frumos, construit în stâncă, cu scări, 
tunele și pasaje, folosit ca refugiu de primii 
creștini, cu priveliști minunate asupra Văii 
Porumbeilor. Ne îndreptăm apoi spre zona 
Nevsehir, unde suntem așteptați la cazare. 

 l Opțional (35 €/ pers), te invităm să 
petrecem o seară turcească, cu dansuri 
tradiționale și masă inclusă.

ZIuA 5. neVseHIR - GoReme - AnkARA 
(ccA. 295 km)
după micul dejun, te delectezi cu 
frumusețea muzeului în aer liber din Valea 
Goreme. Un vechi complex monastic, 
cu biserici incredibile săpate în stâncă și 
decorate cu fresce bizantine. după amiază 
te așteaptă un tur de oraș în Ankara, în care 
vizităm Mausoleul lui Ataturk (părintele 
Turciei moderne), Băile Romane, Coloana 
lui Iulian, Moscheea Haci Bayram Camii 
și Vechile ziduri medievale cu Turnul 
Otoman. Păstrăm amintirea locurilor și ne 
îndreptăm spre cazare, în Ankara.

ZIuA 6. AnkARA - IsTAnbul (440 km)
după micul dejun, ne deplasăm spre 
Istanbul - impresionantul oraș situat pe 
două continente, cel mai mare din Turcia 
și cu cele mai multe moschei. Ajuns 
aici, vizităm Palatul dolmabahce sau 
„Versailles-ul Orientului”, un simbol al 
măririi și decadenței Imperiului Otoman. 

 l Opțional (15 €/ pers), croazieră pe 
Bosfor.
Spre seară ne odihnim în hotelul din 
Istanbul, pregătindu-ne pentru o nouă zi. 

ZIuA 7. IsTAnbul - cATeDRAlA sFÂnTA 
soFIA - ToPkAPI - bAsIlIcA 
cIsTeRnA - moscHeeA 
AlbAsTRă
Este o zi dedicată sufletului. Micul dejun 
de la hotel este urmat de o plimbare 
pietonală prin centrul istoric din Istanbul. 

Vizităm piața Sultanahmet, Hipodromul 
și Obeliscul Egiptean, cel mai vechi 
monument din Istanbul, adus din orașul 
Karnak, de împăratul roman Theodosius 
I. Mergem apoi la Catedrala Sfânta 
Sofia, simbolul arhitecturii Bizantine și 
continuăm cu Topkapi, reședința sultanilor 
până în 1856, unde vedem celebrul palat, 
grădinile, Haremul și tezaurul unde 
sunt expuse sabia lui Ștefan cel Mare și 
toiagul lui Moise. Ne îndreptăm apoi spre 
Basilica Cisterna, construită în secolul IV 
și transformata într-o uriașă cisternă cu 
apă, menită să alimenteze Palatul Topkapi. 
Cele 336 de coloane din marmura frumos 
luminate conduc vizitatorii spre locul 
unde se află două capete ale Meduzei. 
Încheiem incursiunea în minunile istoriei 
cu Moscheea Albastră, denumită astfel 
datorită celor 21.000 de bucăți de faianță 
bleu din interior. după amiază, te bucuri de 
timp liber pentru relaxare. Îți recomandăm 
o vizită prin Marele Bazar, printre cele 
4.000 de magazine, înșiruite pe 60 de 
străzi. Urmează cazarea la hotelul din 
Istanbul. 

ZIuA 8. IsTAnbul - bucuReȘTI  
(ccA. 645 km)
după micul dejun pornim spre București, 
cu opriri în Edirne, fosta capitală a 
Imperiului Otoman, pentru Moscheea 
Selimiye - moscheea celor 999 de ferestre 
datorită arhitecturii unice a cupolei și a 
tunelelor subterane ce leagă moscheea de 
fosta Academie Militară. Este ultima oprire 
pe tărâm turcesc, un prilej bun pentru 
a cumpăra ultimele suveniruri și delicii 
tradiționale. Ajungem acasă, la Academia 
Militară din București, în jurul orei 22.30, 
în funcție de trafic și de formalitățile 
vamale.

 proGramziua

07

nopti cazare
7 cazări cu mic dejun 
la hoteluri de 3* și 4* 

(standarde locale)

7 mic dejun inclus 
și, opțional, o cină 

tradițională

8
mese

Transport cu autocar 
clasificat internațional, 

excepție ziua a 7-a

autocar inclus
Vizită la Piscina Cleopatrei

bonus time
Croaziere opționale 

pe Marea Mediterană și 
croazieră pe Bosfor

Bulgaria și Turcia
tari vizitate croaziere

2
2

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea 
adult în cam.

02.05, 06.06, 15.08 268 € 284 € 299 € 315 € 95 € 289 € 299 €

13.04, 23.05, 29.08, 19.09 276 € 293 € 309 € 325 € 95 € 299 € 309 €

10.10 259 € 274 € 290 € 305 € 89 € 279 € 289 €

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 14 ori în anii precedenti. unSprezece 
dintre autocare au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226

Goreme, Cappadocia, Turcia 
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Turcia, fascinația cappadociei

Plovdiv

Sliven

Stara Zagora

Pazardzhik
Khaskovo

Veliko Tarnovo

Gabrovo

Shumen

Blagoevgrad

Lovech

Silistra

Ruse

Pleven

Turgovishte

Smolyan

Vralsa

Razgrad

Yambol

Dobrich

Kŭrdzhali

BULGARIA

KUSADASI

KONYA

Bodrum

Effes

ANTALYA

MARMARIS

Rodos

Pamukkale

Side

ANKARA

ÇANAKKALE

Troia

Pergam

Cappadokia

ISTANBUL

TURCIA

Giurgiu
MAREA NEAGRA

MAREA EGEE

MAREA MEDITERANA

MAREA 
MARMARA

BUCURESTI 

ROMANIA

Plovdiv

Sliven

Stara Zagora

Pazardzhik
Khaskovo

Veliko Tarnovo

Gabrovo

Shumen

BULGARIA

Edine

de la 

336 € 
Tip circuit: compact

pretul include:
• Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
trafic internaționale
• 11 cazări cu mic dejun 
în hoteluri de 3* și de 4* 
(standarde locale)
• Ghid însoțitor pe traseu

nu Sunt incluSe în pret:
• Asigurare medicală și storno 
• Excursiile și vizitele opționale
• Biletele de intrare la 
obiectivele turistice (inclusiv 
pentru opționale) și ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Traversare Dardanele
• Vizită la o fabrica de piele din 
kusadasi
• Opțiunea vizitării atracțiilor 
medievale din Rhodos, Grecia
• Vizita orașului subteran kaymakli

puncte Forte

• Gratuit, croaziera pe Bosfor la 
achitarea din țară a opționalei 
în Rodos și a cinei festive la 
Nevsehir

BonuS

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

INSULA RHODOS
Vizitează centrul vechi al orașului
A patra ca mărime din Grecia, 
denumită și Insula Trandafirilor, 
Rhodos a fost timp de 200 de ani 
reședința cavalerilor Sf. Ioan. Orașul 
vechi al insulei este înconjurat de 
zidurile impunătoare ale cetății, iar 
interiorul acesteia se mândrește cu 
Spitalul Ioaniților, Aleea Cavalerilor și 
reședința Marelui Maestru. O insulă 
cu iz medieval, ale cărei urme istorice 
te introduce într-o lume de poveste. 

MOSCHEEA SELIMIyE
Cumpără un suvenir reprezentativ
Moscheea Selimiye este situată 
în Edirne și este cunoscută drept 
moscheea celor 999 de ferestre 
datorită arhitecturii unice a cupolei și 
a tunelelor sale subterane ce o leagă 
de fosta Academie Militară. Ea a fost 
construită între anii 1569 și 1575 de 
arhitectul Mimar Sinan, la cerința 
sultanului Selim al II-lea, iar tunelele 
sale adăpostesc astăzi magazine cu 
suveniruri și magazine cu produse 
tradițonale turcești. 

EFES
Biblioteca ui Celsus
Templul zeiței Artemis din Efes, 
construit în secolul VI î.Hr., este una din 
cele 7 minuni ale lumii antice, in afara 
de care fiind bine conservate multe 
alte vestigii, atat din perioada elenistică 
și romană, cat și din epoca bizantină. 
dintre acestea, cea mai remarcabila 
este Biblioteca lui Cesius, realizata din 
marmura si bogat decorata, care putea 
depozita 12.000 de suluiri, dar care 
putea servi si ca monument funerar 
pentru guvernatorul Cesius.

„CASTELUL” UCHISAR
“Castelul” Uchisar
Cel mai inalt punct din Cappadocia, 
oferind o panorama de vis asupra Vaii 
Porumbeilor, Castelul Uchisar este parte 
a Patrimoniului UNESCO. Folosit inca 
din timpul romanilor pentru a preveni 
atacurile inamice, precum ulterior pentru 
a supraveghea rutele de comert, castelul 
continue camere de paza, o imensa sala 
comuna, precum si o retea de tuneluri, 
care datorita dimensiunilor foatre mici, a 
generat legende despre folosirea acestora 
de catre pitici.

top atractii: Dardanele - Troia - Pergam - Kusadasi - Efes - Milet - Bodrum - Marmaris - Insula Rodos - Pamukkale 
- HIerapolis - Antalya - Aspendos - Manavgat - Side - Konya - Kaymakli - Uchisar - Nevsehir - Goreme - Ankara - 
Istanbul - Edirne

12 zile

Cappadocia, Turcia 

Biblioteca lui Celsus, Efes, Turcia
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ZIuA 1. bucuReȘTI - cAnAkkAle  
(ccA. 655 km)
Prima zi a unui circuit de poveste. La ora 
06:00 dimineața plecăm din București, 
parcarea de la Academia Militară - Carol 
I, acces dinspre stația de metrou Eroilor, 
spre Veliko Tarnovo și Edirne, unde 
traversăm cu ferryboat-ul strâmtoarea 
dardanele, spre Canakkale, privind 
urmele confruntărilor din Primul Război 
Mondial. Seara ne vom caza la Canakkale, 
pregătindu-ne pentru ziua de mâine. 

ZIuA 2. TRoIA - PeRGAm - kusADAsI  
(ccA. 445 km)
după micul dejun pornim spre Kusadasi. 
de-a lungul traseului, vizităm Troia, 
legendarul oraș din Iliada lui Homer și 
cetatea Pergam, în care accesul se face cu 
telecabina. Seara, ne vom caza în stațiunea 
Kusadasi. 

 l Opțional, cina.

ZIuA 3. kusADAsI - eFes
Astăzi, după micul dejun, se vizitează Casa 
Sfintei Fecioare Maria, orașul antic Efes, al 
treilea port ca mărime al Imperiului Roman, 
cu vestigii admirabile precum Biblioteca lui 
Celsus și Basilica Sfântului Ioan, unde se 
află mormântul apostolului care a însoțit-o 
pe Sfânta Fecioara în peregrinări. Ne oprim 
apoi câteva minute la fabricile de piele din 
zonă. Ne întoarcem pentru cazare la același 
hotel din Kusadasi și ne bucurăm de timp 
liber pentru plajă sau cumpărături în bazar.

 l Opțional, cina în hotel.

ZIuA 4. kusADAsI - mARmARIs  
(ccA. 335 km)
după micul dejun, pornim spre Milet, 
locul unde s-au născut Thales și Isidor, 
pentru a admira frumusețea teatrului 
antic și a termelor Faustinei. Pe drumul 
spre Marmaris, ne bucurăm de o oprire în 
Bodrum, orașul natal al istoricului Herodot, 
unde, în antichitate, se înălța una din 
cele 7 minuni ale Lumii: Mausoleul de la 
Halikarnassos. În cursul serii, ne cazăm în 
stațiunea Marmaris.

 l Opțional, cina în hotel.

ZIuA 5. mARmARIs - cRoAZIeRă în 
InsulA RoDos
Mic dejun. Timp liber pentru plajă sau vizite 
individuale în stațiune, sau... 

 l Opțional (45€ + 15€ / pers, taxa 
de port), croazieră în Insula Rodos, pe 
tărâmul căreia se pot admira Spitalul 
ioaniților, Aleea Cavalerilor și reședința 
Marelui Maestru al ordinului cavaleresc. 
Recomandăm și plimbarea cu trenulețul 
turistic, într-un circuit de o oră. După ce 

ne-am delectat cu frumusețile acestei 
insule medievale, ne întoarcem spre cazare, 
în același hotel din Marmaris. 

 l Opțional, cina în hotel.

ZIuA 6. mARmARIs - PAmukkAle - 
HIeRAPolIs - AnTAlYA (450 km)
Astăzi, după micul dejun mergem la 
terasele de calcar din Pamukkale, vizităm 
ruinele orașului antic Hierapolis din 
apropiere și admirăm Piscina Cleopatrei. 
Seara ne-o petrecem vizitând centrul vechi 
al orașului Antalya, apoi ne îndreptăm spre 
cazarea din zona Antalya.

ZIuA 7. AnTAlYA - AsPenDos - 
mAnAVGAT - sIDe - konYA  
(ccA. 335 km)
după micul dejun, pornim către Aspendos 
unde vizităm cel mai bine conservat teatru 
roman din Asia Mica. Poposim apoi la 
cascada pitorească de la Manavgat și 
îmbogățiți sufletește de peisajele naturale, 
pornim spre stațiunea Side, atât pentru 
vestigiile orașului antic: Templele lui Apollo 
și Athena, Teatrul, Agora și apeductul, cât și 
pentru cele din perioada bizantină: Basilica 
și Palatul Episcopului. Ne luăm aici un 
binemeritat timp liber pentru relaxare sau…

 l … opțional, ne bucurăm de o croazieră 
superbă pe Marea Mediterană, cu opriri 
pentru baie în apele turcoaz.
La finele zilei, ne cazăm în Konya.

 l Opțional, cina în hotel.

ZIuA 8. konYA - oRAȘul subTeRAn 
kAYmAklI - ucHIsAR - 
neVseHIR (ccA. 275 km)
Micul dejun de astăzi este urmat de vizita 
la Mausoleul lui Jalal al din din Konya și 
de traseul vestitului „drum al Mătăsii”, 
spre Cappadocia - ținutul selenar din inima 
Turciei, unde explorăm orașul subteran 
Kaymakli. Trecem apoi de la frumusețile 
din interiorul pământului, la o superbă 
panorama asupra Văii Porumbeilor, vizitând 
„Castelul” lui Uchisar. Cazare în Nevsehir.

 l Opțional (35 €), seară turcească cu 
dansuri tradiționale și masă asigurată.

ZIuA 9. neVseHIR - GoReme - AnkARA 
(ccA. 295 km)
după micul dejun ne așteaptă o vizită la 
muzeul în aer liber din Valea Goreme, 

vechiul complex monastic ce adăpostește 
biserici săpate în stâncă, decorate cu fresce 
bizantine uimitoare. Încărcați spiritual, ne 
îndreptăm spre un tur de oraș în Ankara 
- capitala Turciei, admirând Mausoleul lui 
Ataturk, Băile Romane, Coloana lui Iulian, 
Moscheea Haci Bayram Camii și Vechile 
ziduri medievale cu Turnul Otoman. Cu 
experiențele frumoase cumulate de-a 
lungul zilei, ne îndreptăm spre cazarea din 
Ankara.

ZIuA 10. AnkARA - IsTAnbul  
(ccA. 440 km)
Servim micul dejun și pornim spre 
Istanbul, impresionantul oras situat pe 
doua continente, unde vizităm Palatul 
dolmabahce, supranumit “Versailles-ul 
Orientului”. 

 l Opțional, croazieră pe Bosfor (15 
€/pers** - GRATUIT la achitarea din țară 
a opționalei în Rodos și a cinei festive la 
Nevsehir). 
Sera ne vom caza la Istanbul. 

ZIuA 11. IsTAnbul - cATeDRAlA sF. 
soFIA - PAlATul ToPkAPI 
- bAsIlIcA cIsTeRnA - 
moscHeeA AlbAsTRă
Început de zi cu mic dejun și o plimbare 
pietonală prin centrul istoric al orașului, 
vizitând piața Sultanahmet, Hipodromul 
și Obeliscul Egiptean. Ne îndreptăm apoi 
spre Catedrala Sfintei Sofia și continuăm 
cu Topkapi, unde admirăm palatul, 
grădinile, haremul și tezaurul, unde sunt 
expuse sabia lui Ștefan cel Mare și toiagul 
lui Moise. Ne bucurăm și de Basilica 
Cisterna din secolul al IV-lea și ne încheiem 
șirul vizitelor cu Moscheea Albastră. după 
amiază poți profita de timpul liber de 
relaxare sau pentru explorarea individuală a 
Marelui Bazar. Cazarea va fi tot în Istanbul. 

ZIuA 12. IsTAnbul - bucuReȘTI  
(ccA. 645 km)
Ultima zi. Ultima vizită pe tărâm turcesc. 
Îndreptându-ne spre București, trecem 
prin Edirne pentru a vizita Moscheea 
Selimiye și ale sale tunele ce adăpostesc 
acum numeroase magazine cu produse 
tradiționale. Ajungem la Academia Militară 
în jurul orei 22.30, în funcție de trafic și de 
formalitățile de frontieră.

 proGramziua

11

nopti cazare
11 nopti cazare 

în hoteluri de 3* și 4* 
(standarde locale)

11 mic dejun inclus, 
opțional, 5 cine și o seară  

turcească

17
mese

Transport cu autocar 
clasificat internațional, 

excepție zilele 5 și 11

autocar inclus
Vizită la Fabrica de pielărie 

din Kusadasi

bonus time
Croaziere opționale

Insula Rodos, 
Mediterana, Bosfor

În acest circuit  
vizităm Bulgaria, Grecia 

și Turcia

tari vizitate croaziere

3
3

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc în 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea adult 
în cam.

03.06, 24.06, 19.08 353 € 374 € 394 € 415 € 125 € 379 € 389 €

22.04, 13.05, 09.09 361 € 383 € 404 € 425 € 129 € 389 € 399 €

30.09 336 € 356 € 375 € 395 € 119 € 359 € 369 €

Supliment pentru 5  cine la hotel (min. 20 persoane): 5€ x 5 cine = 25€/persoană

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 9 ori în anii precedenti. Sapte dintre 
autocarele utilizate au FoSt de 3* Sau 4* Stele, an de FaBricatie recent

Hotelurile utilizate în 2019 sunt prezentate începând cu pagina 226
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tărâmuri 
de poveSte
România, Moldova, Ucraina
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romania, o tara a legendelor, un taram 
de basm, care nu si-a spus inca toate 
povestile. dunarea, carpatii, marea 
neagra si dealurile molcome se contopesc 
intr-o poveste fascinanta, iar oamenii si 
cultura locurilor, istoria, arta si traditiile 
realizeaza o armonie perfecta, intr-un 
tablou care trezeste emotii calatorului.
cunoscuta pentru legenda contelui 
dracula, delta dunarii si satele 
transilvanene, romania este locul pe care 
multi dintre noi il numim “acasa”. Sapte 
locuri minunate de pe teritoriul sau fac 
parte din patrimoniul uneSco: Sighisoara, 
delta dunarii, satele transilvanene cu 
biserici fortificate, bisericile din nordul 
moldovei, manastirea Horezu, fortaretele 
dacice din muntii orastiei si bisericile din 
lemn din maramures.

212   Cernauti, Chisinau si Odesa 

214   Iași și Chișinău, capitalele Moldovei

215   Transfagarasan si Transalpina

216   Tinutul Secuiesc si Moldova

217    Cetati Transilvane si Biserici 

Fortificate

219   Cluj, Apuseni si Hunedoara

222   Maramures si Bucovina

MOLDOVA
Chişinău

Chernivtsi

Luts'k
Rivne

L'viv
Ternopil

Luhans'k

Donets'k

Kharkiv

Sumy

Uzhhorod

Vinnytsya

Cherkasy

Odesa

Mykolayiv

Kherson

Zaporizhzhya

Kirovohrad
Dnipropetrovs'k

Zhytomyr

Kyyiv (Kiev)

Khmelnytskyy

Simferopol

Poltava

Chernihiv

Ivano-Frankivs'k
UKRAINA

Oradea

Baia Mare

Alba Iulia

Brăila

Alexandria

Călăraşi 

Giurgiu

Ploieşti

Rimnicu
Vilcea Buzău

Slobozia

Tulcea

Constanja

Galaţi
Braşov

Piteşti
Tirgoviste

Craiova
Slatina

Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Deva
Arad

Zalău Bistriţa

Suceava

Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Focşani

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Satu Mare

Stiniu Gheorghe

Bucuresti 

ROMANIA
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cernauți, chișinău și odesa 

de la 

209 € 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internationale
• 5 cazări cu mic dejun in hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno, 
excursii optionale, intrari la 
obiective (inclusiv pentru 
optionale) si ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• 2 cazări la Cernauți și 2 cazări 
la Chișinău, ceea ce ofera 
posibilitatea vizitarii lejere a 
celor doua orașe
• Vizita optionala la crama 
Cricova

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

UNIVERSITATEA 
CERNĂUȚI
Patrimoniu UNESCO
Fostă mitropolie, clădirea devine 
universitate de prestigiu în timpul 
Imperiului Austro-Ungar, iar astazi este 
una dintre cele mai importante universități 
din nordul Bucovinei. Construită în 1875 
de imparatul austro-ungar Franz Josef, pe 
locul fostului Seminar Teologic Ortodox, 
complexul de edificii este realizat in stil 
mauro -bizantin si a avut ca inspiratie 
Palatul Alhambra din Granada, fiind astăzi 
parte a patrimoniului UNESCO. 

CRAMA CRICOVA
Patrimoniu cultural național prin lege
Fondată în 1952, Crama Cricova este 
cel mai mare producător de vinuri 
spumante din Moldova. Un adevărat 
oraș subteran, cu galerii întinse pe 70 
km, la 35-80 m adâncime și cu străzi 
denumite simbolic dionis, Feteasca 
și Cabernet-Sauvignon, aici sunt 
păstrate 30 milioane de litri de vin, la 
o temperatură constantă de 12-14 ˚C. 
O reală atracție pentru mii de turiști, 
declarată patrimoniu cultural național 
prin lege.

TIRASPOL
Un oraș împietrit în comunism
Capitala nerecunoscută Republicii 
Transnistrene, Tiraspol, abundă în 
monumente ce ilustrează epoca 
sovietică, inclusiv tancuri și un 
avion de luptă MiG-19. Majoritatea 
arhitecturii sovietice supraviețuiește 
astăzi aici, exemple deosebit de 
impresionante fiind clădirea brutalistă 
a Parlamentului, Palatul sovietic și 
Parcul Pobeda. Pe strada principală 
există chiar și o statuie a lui Vladimir 
Lenin. 

CETATEA ALBĂ
Monument al secolelor XIII-XV
Fondată la sfârșitul secolului VI î.e.n. 
de coloniștii greci din Milet, Cetatea 
Albă este una dintre cele mai vechi 
și mai bine conservate cetăți din 
Ucraina. Așezată pe un teren stâncos, 
lângă țărmul abrupt al Nistrului, 
cetatea încă mai prezintă un turn 
circular din fostul zid al cetății, a 
cărei formă arhitecturală a permis 
conservarea acesteia aproape 2.000 
de ani, fragmente ale unei bazilici, o 
clădire cu funcții de cult paleocreștin.

top atracȚii: Cetatile Neamt, Suceava si Hotin, Cernauti, Cetatea Soroca, Orheiul Vechi, Chisinau, Tiraspol, 
Cricova, Odesa, Zatoka, Cetatea Alba

06 zile

Universitatea Nationala Cernauți, Ucraina

Orheiul Vechi, Republica Moldova Parlamentul, Tiraspol, Transnistria
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ZIuA 1. bucuReȘTI - ceTATeA 
neAmȚuluI - ceTATeA suceVeI - 
ceRnăuȚI (ccA. 525 km)
Ne dăm întâlnire în parcarea de la Academia 
Militară Carol I, cu acces dinspre Metrou 
Eroilor, iar la ora 06:00, cu muzica în surdină, 
pornim spre Suceava- Cernăuți. Pe traseu, 
ne oprim să vizităm Cetatea Neamțului, 
construită în secolul XIV, în timpul domniei 
lui Petru Musat. O cetate aparte, care și-a 
făcut loc într-o frumoasa pagina de istorie, 
fiind surprinsă de Ioan Neculce în nuvela 
“Sobietki și romanii”. Pășim în interiorul 
acesteia, unde turul ne ilustrează diferitele 
săli ale cetății, vechiul paraclis, bucătăria, 
monetăria și dormitoarele. descoperim 
astfel o parte din istorie și continuăm spre 
fosta cetate de scaun a Moldovei – Suceava. 
Construită tot de Petru Musat și consolidată 
de Ștefan cel Mare, cetatea conserva zidurile 
de apărare, ziduri de incintă, curți interioare, 
fortul mușatin, câteva bastioane, turnul 
capelei domnești, pivnița și alte detalii istorice 
interesante. Trecem apoi frontiera în Ucraina 
și ne cazăm la Cernăuți.

ZIuA 2. ceRnăuȚI - ceTATeA HoTIn 
Mic dejun. Astăzi descoperim orașul 
Cernăuți, supranumit “mica Viena”, într-
un tur pietonal. Admirăm “Complexul 
Mitropoliților”, Patrimoniul UNESCO 
și sediul Universității și Bilbiotecii Krayova, 
care cuprinde diferite elemente romanice, 
bizantine, gotice, bucovinene și absolut 
curios: Steaua lui david pe cupolă. Vom 
vedea și monumentul lui Eminescu, vandalizat 
de aproape 20 ori, Teatrul Dramatic, Piața 
Centrală, construită la ordinul împăratului 
Iosif II și împodobită cu frumusețea Hotelului 
Vulturul Negru, cea mai veche clădire a zonei, 
ce aparține secolului XVIII. Remarcăm printre 
cele mai frumoase clădiri Banca Națională, 
Muzeul de Arte Frumoase și Primăria, care se 
impune cu turnul cu ceas, înalt de 50 metri, 
unde, în fiecare zi, la ora 12, un trompetist 
îmbrăcat în costum tradițional bucovinean 
cânta “Marichka”, o melodie semnată de 
compozitorul cernăuțean Stepan Sabadash. 
Vizităm Catedrala Sf. Nicolae, cea mai 
mare biserică ortodoxă din Cernăuți, care 
seamănă izbitor cu Biserica Mănăstirii Curtea 
de Argeș, apoi ne bucurăm de timp liber 
pe strada Kobylyanska, principala arteră 
pietonală din oraș, străjuită de clădiri în culori 
pastelate, numeroase magazine și cafenele. La 
prânz ne îndreptăm spre Cetatea Hotinului, 
„una dintre cele 7 minuni ale Ucrainei”, parte 
a sistemului defensiv al Moldovei medievale. 
Cetatea păstrează aspectul de secol XV, care 
i se datorează domnitorului Ștefan cel Mare 
și zidurile masive prevăzute cu turnuri înalte 
ce adăpostesc, printre altele, Biserica Al. 

Nevski. Seara ne întoarcem pentru cazare la 
același hotel din Cernăuți.

ZIuA 3. ceRnăuȚI - ceTATeA soRocA - 
oRHeIul VecHI - cHIȘInău  
(ccA. 395 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre Cetatea 
Soroca din Republica Moldova, construită de 
Ștefan cel Mare în secolul XV și reconstruită 
de Petru Rareș un secol mai târziu. Îi vom 
admira arhitectura creată într-un stil numit 
“tip scoică”, ce imprima cetății o formă 
rotundă, în care turnul de la intrare închide 
diametrul cercului, apoi vom descoperi zidurile 
masive, prevăzute cu 4 turnuri rotunde și unul 
pătrat, ce susțin capul de bour de deasupra 
intrării și biserica cetății. Continuăm spre 
Orheiul Vechi, al cărui Complex Muzeal în 
aer liber păstrează fortificații și lăcașe de cult, 
printre care mănăstiri rupestre și locuințe. 
În „perioada moldoveneasca”, Orheiul fost 
unul dintre cele mai importante centre de 
apărare. Aici exista o cetate consolidată de 
ștefan cel Mare și Petru Rareș, dar distrusă 
ulterior de Alexandru Lăpușneanu la ordinul 
turcilor, ale cărei ruine încă mai sunt vizibile 
astăzi. Vizita noastră continuă cu traseul spre 
Chișinău, unde organizăm pe înserat un tur 
cu autocarul, în care să admirăm Universitatea 
Tehnică, Parlamentul, Gradina publică cu 
statuile lui Aleksandr Puskin, Stefan cel Mare 
și 12 busturi ale clasicilor literaturii romane. 
Nu vom rata nici Senatul și Arcul de Triumf, 
care comemorează victoria armatelor rusești 
din 1928-1929 din Războiul ruso-turc și 
care adăpostește un clopot gigant turnat 
din turnurile turcești capturate. Cazare la 
Chișinău.

ZIuA 4. cHIȘInău - TIRAsPol - cRIcoVA 
Mic dejun și o nouă incursiune în istorie. 
Ne continuăm vizitele în capitala Republicii 
Moldova cu Parcul Catedralei și Catedrala 
Mitropolitană „Nașterea domnului” din 
secolul XIX. Un monument istoric, cu un 
exterior neoclasic și un interior în stil bizantin 
deosebit, unde ne luăm câteva momente 
de răgaz. Profităm de timpul liber pentru 
relaxare, suveniruri, vizite individuale la 
Muzeul Național de Istorie al Moldovei, sau 

 l Excursie opțională (15 €) la Tiraspol. 
Ajunși în Transnistria, admiram din autocar 
Cetatea Tighina a secolului XV, construită 
de Ștefan cel Mare și urmăm drumul spre 
Tiraspol, orașul “ciudat” care pare mult 
mai sovietic decât Moscova zilelor noastre. 
Parcurgem un tur de oraș cu autocarul și 
admirăm Stadionul de fotbal Sheriff, ruinele 
Cetății-Fortăreței Tiraspol din secolul XVIII, 

construită în urma Tratatului de la Iași, după 
Războiul Ruso-Turc, Muzeul de Istorie locală 
și Sovietul Suprem al Guvernului cu bustul lui 
Lenin. În apropiere se află și un tanc sovietic 
T-34, care comemorează victoria Uniunii 
Sovietice în al doilea Război Mondial. 
Revenim în Chișinău, de unde pornim, 
opțional, spre crama Cricova, patrimoniu 
cultural-național al Republicii Moldova, care 
a intrat în Cartea Recordurilor. Este cel mai 
mare complex subteran, care se întinde pe 
aproximativ 53 hectare și deține peste 200 
de soiuri și peste 30 milioane de litri de vin. 
deschisă în 1952, crama este ca un labirint 
de străzi/ bulevarde, având o lungime totală 
de cca 120 km. după achitarea biletului de 
intrare, cu sau fără degustare de vinuri inclusă, 
ne vom plimba cu trenulețul turistic și apoi 
revenim în Chișinău, pentru cazare.

ZIuA 5. cHIȘInău - oDesA (ccA. 195 km)
după micul dejun, pornim spre Odesa, 
“perla Mării Negre”, care te impresionează 
prin monumentele, arhitectura și plajele cu 
nisip fin răsfățate de razele soarelui. Cum 
principalele sale atracții sunt concentrate în 
Centrul Vechi, parcurgem un tur cu autocarul 
și admirăm Gara centrală, Clădirea Guvernului, 
Teatrul Filarmonic și Catedrala Schimbării la 
față a secolului XVIII. Vedem și Muzeul de 
Arte Frumoase, găzduit de Palatul Potocky, 
Palatal Vorontsov, Teatrul de operă și balet, cel 
mai vechi teatru din Odesa și Statuia ducelui 
de Richelieu, unul dintre fondatorii orașului. 
de aici coborâm pe Scarile Potemkin, dintre 
cele mai lungi din lume, considerate simbolul 
orașului, admirând priveliștea superbă asupra 
golfului și a portului Odesei. Noaptea de 
cazare ne-o vom petrece aici, în Odesa.

ZIuA 6. oDesA - ceTATeA Albă - buGeAc 
- bucuReȘTI (ccA. 560 km)
Ultima zi a circuitului nostru, în care 
descoperim Zatoka, cea mai dezvoltată 
stațiune din regiunea Odesa, aflată chiar la 
vărsarea Nistrului în Marea Neagra. Vizitam 
Cetatea Albă a secolelor XIII-XV, una dintre 
cele mai bine conservate fortificații din 
Ucraina, considerată „poarta creștinătății”, 
care a avut un important rol de apărare 
împotriva turcilor sub stăpânirea lui Alexandru 
cel Bun și a lui Ștefan cel Mare. Traversăm 
apoi Bugeacul - regiunea sudică a fostului 
voievodat al Moldovei, aflată în componenta 
Ucrainei și situata între dunăre, Nistru și 
Marea Neagra, urmând drumul spre casă. 
Ajungem în Romania, la Academia Militară 
din București, în jurul orei 23.30, în funcție 
de trafic și formalitățile de frontieră.

 proGramziua

5

nopți cazare
5 cazări în hotel 3* 5 mic dejun inclus

5
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

international

transport
Timp liber pe strada 

Kobylyanska din Cernauti

bonus time
Ucraina si Moldova

țări vizitate

2

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 5 ori in anii precedenti.
Hoteluri utilizate in 2019: Cernauti - H. Bukovina 4*, Chisinau - H. Cosmos 3*, Odesa - H. Zenith 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ani

Al 3 - lea 
adult in cam.

17.06, 15.07, 26.08 209 € 221 € 233 € 245 € 95 € 229 € 235 €
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• Vizite la Castelul Sturdza de 
la Miclăușeni si la  Palatul lui 
Al. Ioan Cuza de la Ruginoasa
• Excursie opțională la 
Tiraspol si degustare de 
vinuri la Crama Cricova
• Vizite la Manastirea 
Capriana, Palatul 
Manuc Bey, Comrat

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

de la 

132 € 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar 
climatizat, clasificat pentru 
curse internationale
• 3 cazări cu mic dejun în hotel 
de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Asigurare medicala și storno
• Excursii optionale, ghizi 
locali, intrari la obiective 
(inclusiv pentru optionale), 
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

04 zile

Palatul Culturii, Iași

3

nopți cazare
3 cazări în hotel de 3* (ca 

excepție de 2*) 
3 mic dejun inclus

3
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

international

transport
degustare de vinuri la 

crama Cricova

bonus time
România și Republica 

Moldova

țări vizitate

2

proGramele in repuBlica moldova au FoSt eFectuate de 7 ori
Hoteluri utilizate in 2019: Iasi - H. Astoria 3* sau Moldova 3*, Chisinau - H. Cosmos 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere - 
15 %

Reducere - 
10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 - 
12 ani

Al 3 - lea 
adult in cam.

17.04, 30.04, 05.06, 02.07 06.08, 03.09, 01.10 132 € 140 € 147 € 155 € 45 € 139 € 145 €

Iași și chișinău, capitalele moldovei
top atracȚii: Castelul Sturza de la Miclauseni, Palatul Cuza de la Ruginoasa, Iasi, Balti, Cetatea Soroca, Manastirea 
Curchi, Orheiul Vechi, Chisinau, Tiraspol, Cramele Cricova, Manastirea Capriana, Palatul Manuc Bey, Comrat

ZIuA 1. bucuReȘTI - cAsTelul sTuRZA 
- PAlATul cuZA - IAȘI (450 km)
La ora 6.00, plecăm de la Academia 
Militară Carol I din București - acces 
dinspre metrou Eroilor, spre Castelul 
Sturdza de la Miclăușeni, care a deținut 
colecții valoroase, a fost transformat 
în spital militar și mănăstire de maici, 
în depozit militar de explozibil și apoi 
în centru de plasament pentru copii, 
sfârșind incendiat. după ce îl admirăm, 
ne îndreptăm spre Palatul lui Al. Ioan 
Cuza de la Ruginoasa, construit în 1804 
si cumpărat Al. Ioan Cuza pentru soția sa 
Elena Cuza. Ajunși în Iași, începem turul 
de oraș: Biblioteca Eminescu, Universitatea 
înființată de Cuza, care a fost folosit 
drept Parlament în 1917, vestigiile Curții 
domnești, Palatul Culturii și Biserica “Sf. 
Nicolae domnesc”, construită de Ștefan 
cel Mare. Urmeaza Casa Dosoftei unde 
s-au tipărit primele cărți din Moldova, 
Biserica “Trei Ierarhi”, ctitorită în 1642, 
Catedrala Mitropolitană, care păstrează 

fresce semnate de Gheorghe Tattarescu 
și Moaștele Sf. Paraschiva si Teatrul 
Național, apoi ne îndreptăm spre cazarea 
din zona Iași. 

ZIuA 2. IAsI - bălȚI - soRocA 
- mănăsTIReA cHuRcHI - 
oRHeIul VecHI - cHIȘInău 
(ccA. 370 km) 
după micul dejun, trecem în Republica 
Moldova spre Cetatea Soroca, construită 
Ștefan cel Mare pe malul Nistrului 
cu o scurtă oprire în Bălți, apoi spre 
Mănăstirea Curchi și Orheiul Vechi, cu 
fortificații și mănăstiri rupestre, reunite 
într-un Complex Muzeal în aer liber. 
Ajungem seara în Chișinău, pentru un 
tur cu autocarul: Universitatea Tehnică, 
Parlamentul, Grădina publică, Senatul și 
Arcul de Triumf. Cazare într-un hotel din 
Chișinău. 

ZIuA 3. cHIȘInău - TIRAsPol - 
cRIcoVA (ccA. 175 km) 
Mic dejun. Continuăm vizita în Chisinau 
cu Parcul Catedralei și Catedrala 
Mitropolitană. Timp liber la Muzeul de 
Istorie și pentru suveniruri sau...  

 l Opțional (15 €) excursie în Transnistria, 
unde admirăm din autocar Cetatea Tighina, 
construită de Ștefan cel Mare și urmăm 
drumul spre Tiraspol- oraș “ciudat”, mult 
mai sovietic decât Moscova. Admirăm: 
Stadionul Sheriff, ruinele Cetății Tiraspol, 
Sovietul Suprem cu bustul solemn al lui 
Lenin si un tanc sovietic T-34. După 
întoarcerea la Chișinău... 

 l Opțional, vizită la cramă Cricova, cel mai 
mare complex subteran din lume, cu peste 
30 milioane de litri de vin, intrat în Cartea 
Recordurilor. Revenim la cazarea din Chișinău. 

ZIuA 4. cAPRIAnA - conAcul luI 
mAnuc beY - comRAT - 
bucuReȘTI (550 km) 
Mic dejun. Pornim spre Capriana, 
Mănăstirea din timpul lui Alexandru cel 
Bun și Hancesti unde vizitam Conacul 
lui Manuc Bey, diplomat și negustor 
armean. Continuăm spre Comrat, capitala 
Găgăuziei, un popor turc de religie 
ortodoxă care a venit în această zonă din 
Bulgaria la 1800. Pornim spre țară. Sosire 
în București seara, în funcție de trafic și 
formalitățile de frontieră.

 proGramziua
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de la 

299 lei 
Tip circuit: intenS

preȚul include
• Transport cu microbuz cu 
climatizare, clasificat pentru 
transport turistic
• 1 cazare cu mic dejun la o 
pensiune 3* sau 2* in zona 
Sibiel 
• Ghid numai la obiectivele 
turistice

nu Sunt incluSe în preȚ
• Supliment pentru locuri 
preferentiale în microbuz 
(primele două banchete)
• Intrarile la obiective
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

notă
• Pe Transaplina, restricția de 
tonaj de 7,5 t permite doar 
accesul microbuzelor de circa 
20 de locuri

• Cazare în zona Sibiel
• Ascensiune pe cea mai inalta 
sosea din Romania (2.145m)

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

02 zile

Bâlea Lac, Transfagarașan

1

cazări
O noapte de cazare 
la o pensiune de 3* 

în zona Sibiel

Un mic dejun inclus 
la pensiune

1
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

international

transport
Vizită la Muzeul icoanelor 

pe sticlă din Sibiel

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 15 ori in anii precedenti. 
Cazări utilizate in 2019: Sibiel: Pensiunea Muntean 3*, Pensiunea Flori 3*, Pensiunea Anca 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

Copil 
6-12 ani

Al 3-lea 
adult in cam.

4.07, 18.07, 25.07, 1.08, 8.08 22.08, 29.08, 05.09, 12.09 299 lei 319 lei 337 lei 355 lei 85 lei 339 lei 345 lei

Transfăgărașan și Transalpina
top atracȚii: Mănăstirea Curtea de Argeș - Transfăgărășan - Barajul Vidraru - Bâlea Lac - Abația Cisterciana - 
Catedrala Evanghelică, Sibiu - Catedrala Sfânta Treime, Sibiu - Transalpina - Mănăstirea Horezu 

ZIuA 1. bucuResTI - cuRTeA De ARGes 
- VIDRARu - bAleA lAc - cARTA - 
sIbIu (ccA.295 km)
Plecare din Bucuresti, la ora 6.00, 
din parcarea de la Academia Militara 
(Universitatea de Aparare Carol I - acces 
dinspre statia de Metrou Eroilor) pe traseul 
Curtea de Arges -Vidraru -Balea Lac 
-Sibiu. Prima vizita o alocam Man. Curtea 
de Arges (sec. XVI), ctitorie a lui Neagoe 
Basarab, ce se impune prin arhitectura 
sa deosebita, adapostind in interior 
mormintele familiei regale a Romaniei. 
Urmam Transfagarasanul, una din cele 
mai spectaculase sosele din lume, cu o 
altitudine maxima de 2045 m si cel mai 
lung tunel rutier din Romania (887 m). Ne 
deplasam apoi la Barajul Vidraru (construit 
in 1965), intr-o zona de o frumusete 
uimitoare. dupa o pauza pentru fotografii 
ne indreptam spre Balea Lac (46.508 m²/ 
11.35 m adancime) unul din cele mai mari 
si mai frumoase lacuri glaciare din tara. 
Continuam spre Carta, unde vizitam Abatia 

Cisterciana (monument istoric), infiintata 
in sec. al XIII-lea si avand un rol major in 
introducerea stilului gotic la noi in tara. 
desfiintata de Marei Corvin in sec. al XV-
lea, vechea abatie mai pastreaza o capela 
ce apartine comunitatii evanghelice sasesti. 
Seara cazare la o pitoreasca pensiune din 
zona Sibiel.

ZIuA 2. sIbIu - sebes - Rm VAlceA - 
PITesTI - bucuResTI   
(ccA. 425 km) 
Mic dejun. In Sibiu parcurgem turul 
pietonal: Piata Mare cu Turnul Sfatului, 
simbolul orasului, Palatul Brukenthal (sec. 
XVIII) care gazduieste Muzeul Brukenthal cu 
o valoroasa colectie de pictura, Catedrala 
Evanghelica (sec. XIV), una dintre cele 
mai vechi si mai impresionante constructii 
gotice din Transilvania, Catedrala 
Sf. Treime, Casa Haller, ce pastreaza 
multe elemente din cladirea originala 
renascentista din sec. XV-XVI (ca: blazonul, 
arcadele de la intrare si decoraiunile), Casa 
Lutsch, construita in sec. al XV-lea de 
regele Sigismund (cu sopul de a-I gazdui 
pe regi, voievozi si inalti demintari) si care 

poarta numele unuia dintre proprietarii 
sai din sec. XVI-XVII, Primaria in atil art-
nouveau, Podul Minciunilor (sec XIX). de 
la Sibiul mergem pe directia spre Sebes, cu 
scopul de a strabate Transalpina, cel mai 
inalt drum rutier de la noi din tara (2.145 
m.alt.) ce traverseaza Muntii Parang. 
drumul este supranumit “drumul Regelui” 
pentru ca regele Carol II, re-construind 
vechiul drum roman, l-a inaugurat in 1938 
(si l-a parcurs impreuna cu familia sa). dup 
ace coboram in Oltenia, vizitam Manastirea 
Horezu (ctirorie a lui C-tin Brancoveanu) 
una dintre bijuteriile arhitectonice ale artei 
brancovenesti. Continuam traseul spre 
Bucuresti (Academia Militara) in jurul orei 
23.00, in functie de trafic si conditiile 
meteo.

 proGramziua
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de la 

735 lei 
Tip circuit: intenS

preȚul include
• Transport cu autocar/
microbuz cu climatizare, 
clasificat pentru transport 
turistic
• 4 cazări cu mic dejun în 
hoteluri de 3* (ca excepție de 2*) 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Excursii optionale si ghizii locali.
• Intrarile la obiectivele 
turistice (inclusiv pentru 
excursii optionale)
• Locuri preferentiale autocar 
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Excursie opțională la Băile 
Tușnad și Lacul Sfânta Ana, 
singurul lac vulcanic din 
România
• Vizită la Dârjiu, singură 
Biserică fortificată secuiască 
protejată UNESCO
• Vizităm Mănăstirile 
Văratec și Agapia

puncte Forte

05 zile

Castelul Sturza, Miclauseni 

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

4

cazări
4 cazări în hoteluri de 3* 

(ca excepție de 2*) 
4 mic dejun inclus

4
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

international

transport
Admiră peisajul Pădurii 

Inundate de la Lacul Roșu

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1

proGramul BraSov - miercurea ciuc - aGapia S-a eFectuat de 4 ori in anii precedenti
Cazări utilizate in 2019: Pensiunea Byblos 3*, Pensiunea Nora 3*.

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ani

Al 3 - lea 
adult in cam.

1.05, 5.06, 10.07, 14.08, 11.09, 9.10 735 lei 779 lei 822 lei 865 lei 285 lei 845 lei 855 lei

Ținutul secuiesc și moldova 
top atracȚii: Castelul Kalnoky Miclosoara - Biserica Darjiu - Castelul Miko - Miercurea Ciuc - Lacul Sf. Ana - Tusnad 
- Salina Praid - Sovata - Castelul Kemeni - Lacul Rosu - Cheile Bicazului - Piatra Neamt - Varatec - Agapia - Cetatea 
Neamt - Humor - Voronet - Moldovita - Sucevita - Putna - Dragomirna - Suceava - Palatul Ruginoasa - Castelul Sturza

ZIuA 1. bucuReȘTI - cAsTelul 
kAlnokY - DARJIu - cAsTelul 
mIko - lAcul sF. AnA - (360 km) 
Plecăm din București la ora 6.00, de la 
Academia Militară Carol I, spre castelul 
Kalnoky, un fost conac de vânătoare, apoi 
spre dârjiu, singură Biserică fortificată 
secuiască protejată UNESCO și spre 
Miercurea Ciuc, pentru Castelul Miko, care 
găzduiește Muzeul Secuiesc al Ciucului. Ne 
cazăm la o pensiune din Miercurea Ciuc.

 l Opțional (45 lei) excursie la Băile 
Tușnad și Lacul Sfânta Ana, singurul lac 
vulcanic din România. 

ZIuA 2. sAlInA PRAID - soVATA - 
cAsTelul kemenY - lAcul 
RoȘu - cHeIle bIcAZuluI - 
PIATRA neAmȚ (335 km)
Mic dejun. Vizitam Salina Praid, exploatat 
la suprafață încă din vremea romanilor. Ne 
relaxăm în stațiunea Sovata, cu cel mai mare 

lac heliotermal din țară, Lacul ursu, apoi 
vizităm Castelul Kemeny de la Brâncovenești, 
construit pe locul unui fost castru roman. 
Urmăm defileul Mureșului spre Lacul Roșu 
și Cheile Bicazului, care impresionează prin 
pereții verticali, cascade și peșteri ascunse. 
Seara, ne cazăm în zona Piatra Neamț. 

ZIuA 3. mănăsTIRIle VăRATec ȘI  
AGAPIA - ceTATeA neAmȚ 
- mănăsTIRIle HumoR ȘI 
VoRoneȚ (ccA. 195 km)
după micul dejun, vizităm Mănăstirile 
Văratec și Agapia, care păstrează fresce 
pictate de Grigorescu, Cetatea Neamț și 
prima dintre bisericile pictate din Bucovina, 
Humor, protejată UNESCO. Ziua o 
încheiem cu o ctitorie a lui Ștefan cel 
Mare: Mănăstire Voroneț - “Capela Sixtină 
a Estului”. Cazare în zona Gura Humorului. 

ZIuA 4. molDoVIȚA - suceVIȚA - PuTnA 
- DRAGomIRnA - suceAVA 
după micul dejun, pornim spre 
Mănăstirea Moldovița, având fresce 
excelent conservate cu tema Asedierii 

Constantinopolului și spre Sucevița, 
ambele monumente UNESCO. Urmează 
Mănăstirea Putna, ctitorie care adapostește 
și mormântul voievodului Ștefan cel Mare 
și Mănăstirea fortificată dragomirna, cu 
decorațiuni sculptate în piatră. În apropiere 
vizităm fosta Cetate de Scaun a Sucevei, 
construită în secolul XIV de Petru Mușat 
și consolidată de Ștefan cel Mare. Seara 
suntem așteptați la cazare, în zona Suceava. 

ZIuA 5. PAlATul cuZA - cAsTelul 
sTuRZA - bucuReȘTI (470 km) 
Mic dejun și vizita Palatului Al. Ioan Cuza 
de la Ruginoasa, construit în 1804 si 
cumpărat de Al. Ioan Cuza pentru soția 
sa, Elena Cuza. Îl admirăm și ne îndreptăm 
spre Castelul Sturdza de la Miclăușeni, 
care a deținut colecții valoroase, a fost 
transformat în spital militar și mănăstire 
de maici, în depozit militar de explozibil și 
apoi în în centru de plasament pentru copii, 
sfârșind incendiat. Traseul nostru continuă 
spre București, unde ajungem în jurul orei 
23.00, în funcție de trafic și condițiile 
meteo.

 proGramziua
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de la 

387 lei 
Tip circuit: intenS

preȚul include: 
• Transport cu autocar/
microbuz cu climatizare, 
clasificat pentru transport 
turistic
• 2 cazări cu mic dejun la 
pensiune 3* in zonele Brasov 
si Sibiu 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Supliment 5% pentru locuri 
preferentiale in autocar
• Intrarile la obiectivele 
turistice
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Vizita cetatilor 
fortificate (patrimoniul 
UNESCO)
• Ascensiune pe Transfagarașan

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

03 zile

Biserica fortificata Viscri

cetăți Transilvane și Biserici fortificate
top atracȚii: Curtea de Arges - Vidraru - Balea Lac - Abatia Cisterciana Carta - Sibiu - Biertan - Sighisoara - 
Viscri - Brasov - Prejmer - Rasnov - Castelele Bran si Peles 

ZIuA 1. bucuReȘTI - cuRTeA De ARGeȘ 
- VIDRARu - bÂleA lAc - cARTA - 
sIbIu (ccA. 335 km)
La ora 6.00 plecăm din parcarea de la 
Academia Militară Carol I - acces dinspre 
Metrou Eroilor, spre Mănăstirea Curtea 
de Argeș, ctitorie a lui Neagoe Basarab, 
care adăpostește mormintele familiei 
regale. Urmăm Transfăgărașanul, una 
din cele mai spectaculoase șosele din 
lume, spre Barajul Vidraru, construit 
în 1965 și spre Bâlea Lac, unul din cele 
mai mari și mai frumoase lacuri glaciare 
din țară. Continuăm spre Cârta, pentru 
a vizita Abația Cisterciana, construită 
în secolul al XIII-lea. desființată de 
Marei Corvin, încă păstrează o capela a 
comunității evanghelice săsești. Începem 
un tur pietonal în Sibiu: Piața Mare cu 
Turnul Sfatului, simbolul orașului, Palatul 
Brukenthal, Catedrala Evanghelică, 
Catedrala Sfânta Treime, Casa Haller, 

Casa Lutsch, Primăria în stil art-nouveau 
și Podul Minciunilor. Seara ne cazăm la o 
pitorească pensiune din zona Sibiel. 

ZIuA 2. sIbIu - bIeRTAn - sIGHIȘoARA - 
VIscRI - bRAȘoV  
(ccA. 235 km) 
Micul dejun este urmat de drumul 
spre Biertan, una dintre cele mai 
bine fortificate cetăți țărănești din 
Transilvania, inclusă în Patrimoniul 
Mondial UNESCO, unde aproape 300 
de ani, aici a funcționat o “închisoare” 
în care erau întemnițate cuplurile în 
prag de divorț. Continuăm spre un at 
obiectiv UNESCO: Sighișoara, singura 
cetate medievală locuită din Europa de 
Est, construită pe două “etaje” și unite 
prin Scara acoperită. Ne îndreptăm 
spre Viscri, un sat uitat de vreme, unde 
Prințul Charles al Marii Britanii și-a 
cumpărat o casă. Admirăm biserica 
fortificată săsească, inclusă în patrimoniul 
UNESCO. Urmează Brașov, cu celebra 
Biserica Neagră din Piață Sfatului 
și Biserica Sf. Nicolae, locaș de cult 

considerat “Catedrala Românilor din Țara 
Bârsei” și locul unde a funcționat Prima 
Școală Românească.  Seara, cazare în 
zona Brașov. 

ZIuA 3. PReJmeR - ceTATeA RîȘnoV 
- cAsTelul bRAn - cAsTelul 
PeleȘ - bucuReȘTI  
(ccA. 225 km) 
Mic dejun și plecare spre Biserica 
Fortificată Prejmer, construită în 1211 
în stil gotic de către Cavalerii Teutoni și 
excelent conservată, obiectiv UNESCO. 
Ne îndreptăm de aici spre Cetatea 
Râșnov (sec. XIV) și apoi spre Castelul 
Bran, construit inițial drept cetate de 
apărare și de vama, transformat în 1920 
în reședința regală și devenit celebru 
prin legenda lui dracula. Ultima oprire o 
facem în Sinaia, pentru a vizita Castelul 
Peleș, fosta reședință de vară a regilor 
României. Ne îndreptăm apoi spre casă și 
sosim în București, în jurul orei 20.00, în 
funcție de trafic și condițiile meteo.

 proGramziua

2

cazări
2 cazări la pensiune 3* în 

zonele Brasov și Sibiu 
2 mic dejun inclus

2
mese

Transport cu autocar /
microbuz, clasificat 

international

transport
Plimbare pe stradutele 
pitoresti din Sighisoara

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 4 ori in anii precedenti
Cazări utilizate in 2019: zona Brasov - Hotel decebal 3*, zona Sibiel - Pensiunea Muntean 3*, 

Pensiunea Flori 3*, Pensiunea Anca 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere - 
15 %

Reducere - 
10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3 - lea 
adult in cam.

10.07, 28.08 387 lei 410 lei 432 lei 455 lei 175 lei 439 lei 445 lei
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• Vizita cetatilor fortificate 
(patrimoniul UNESCO)
• Ascensiune pe Transfagarașan
• Vizită la Cetatea Făgăraș
• Vizită la Mănăstirea Sâmbăta

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

de la 

589 lei 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar / 
microbuz cu climatizare, 
clasificat pentru transport 
turistic
• 3 cazări cu mic dejun la 
pensiune 3* in zonele Brasov, 
Sambata si Sibiel 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Supliment 5% pentru locuri 
preferentiale in autocar 
(primele 3 banchete)
• Intrarile la obiectivele 
turistice
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

04 zile

Fagaras

3

cazări
3 cazări la pensiune 3* 

în zonele Brașov, 
Sâmbata și Sibiel 

3 mic dejun inclus

3
mese

Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat 

international

transport
Plimbare pe stradutele 
pitoresti din Sighisoara

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1

proGramul a FoSt eFectuat de 4 ori in anii precedenti
Cazări utilizate in 2019: zona Brasov - Hotel decebal 3*, zona Sambata - Pensiunea Capriora 3*, zona Sibiel - Pens. Muntean 3*, 

Pens. Anca 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
in cam.

13.06, 31.07, 18.09 589 lei 626 lei 660 lei 695 lei 235 lei 675 lei 685 lei

cetăți Transilvane și Biserici fortificate
top atracȚii: Castelul Peles - Castelul Bran - Cetatea Rasnov - Prejmer - Brasov - Cetatea Fagaras - Abatia 
Cisterciana Carta - Balea Lac - Castelul de lut - Manastirea Sambata de Sus - Cetatea Rupea - Viscri - Sighisoara - 
Biertan - Sibiu - Manastirea Cozia

ZIuA 1. bucuReȘTI - PeleȘ - cAsTelul 
bRAn - RÂȘnoV - PReJmeR - 
bRAȘoV (ccA. 255 km)
La ora 6.00, plecăm de la Academia 
Militară Carol I - acces dinspre Metrou 
Eroilor, spre Sinaia, care ne așteaptă cu 
Castelul Peleș, fosta reședință de vară a 
regilor României. Ne îndreptăm apoi spre 
Castelul Bran, fostă cetate de apărare 
și reședință regală, devenit celebru prin 
legenda lui dracula. Urmează Cetatea 
Râșnov din secolul XIV și Prejmer, cu 
Biserica Fortificată, construită în 1211 de 
Cavalerii Teutoni, obiectiv UNESCO. Ne 
cazăm în zona Brașov, de unde

 l Opțional, (GRATUIT pentru minimum 
30 pers.) deplasare spre Brașov, cu celebra 
Biserica Neagră din Piață Sfatului și Biserica 
Sf. Nicolae, locaș de cult aparte, considerat 
“Catedrala Românilor din Țara Bârsei”. 
Seara suntem așteptați la hotel pentru 
cazare.

ZIuA 2. FăGăRAȘ - AbAȚIA cÂRȚA - 
bÂleA lAc - cAsTelul De luT 
- sÂmbăTA  (265 km) 
după micul dejun, plecăm spre Făgăraș, 
a cărui Cetate găzduiește Muzeul Țării 
Făgărașului, apoi spre Abația Cisterciana 
Cârța. Urcăm apoi pe Transfăgărășan, cu 
o altitudine maximă de 2045 m la Bâlea 
Lac. Revigorați, pornim spre Castelul de lut 
din Valea Zânelor, unde să te simți din nou 
copil. Pe înserat, ne găsim liniștea interioară 
la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, ctitorie a lui 
Brâncoveanu. Cazare la o plăcută pensiune 
din zona Sâmbăta. 

ZIuA 3. RuPeA - VIscRI - sIGHIȘoARA - 
bIeRTAn - sIbIu (ccA. 275 km)
după micul dejun pornim spre cetatea 
Rupea, construită pe ruinele cetăți dacice 
Rumidava și recent renovată. Vizităm 
satul Viscri, unde Prințul Charles al Marii 
Britanii și-a găsit refugiul, pentru a admira 
priveliștea unică a bisericii fortificate 
săsești, inclusă în patrimoniul UNESCO. 
Continuăm cu Sighișoara, singura cetate 
medievală locuită din Europa de Est, 

construită pe două “etaje” și unite prin 
Scara acoperită, apoi cu Biertan, tot 
obiectiv UNESCO. Vizităm biserica cetății, 
unde aproape 300 de ani, a funcționat 
o “închisoare” în care erau întemnițate 
cuplurile în prag de divorț. Ne îndreptăm 
spre Sibiu, pentru un tur pietonal. Admirăm 
Piața Mare cu Turnul Sfatului, Catedrala 
Evanghelică a secolului XIV, Catedrala Sf. 
Treime, Casa Haller, Casa Lutsch, Primăria 
în stil art-nouveau și Podul Minciunilor. 
Seara de cazare ne-o petrecem la o 
pitorească pensiune din zona Sibiel. 

ZIuA 4. sIbIu - mănăsTIReA coZIA - 
bucuReȘTI (ccA. 295 km)
după micul dejun revenim în Sibiu, pentru 
a vizita Palatul Brukenthal, cu o valoroasa 
colecție de pictură și Muzeul Tehnicii 
Populare Astra din dumbrava Sibiului, cu 
case tradiționale, ateliere meșteșugărești, 
mori, biserici, etc. În drumul spre casă, 
străbatem Valea Oltului și vizităm Mănăstirea 
Cozia, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân. 
Ajungem în București, în jurul orei 20.00, în 
funcție de trafic și de condițiile meteo.

 proGramziua
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• Vizita la Salina Turda
• Vizita la Peștera Ursilor
• Vizita Bisericii Densusi

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

de la 

479 lei 
Tip circuit: intenS

preȚul include
• Transport cu autocar /
microbuz cu climatizare, 
clasificat pentru transport 
turistic
• 2 cazări cu mic dejun la 
pensiune de 3* in zonele Turda 
si Deva 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Supliment 5% pentru locuri 
preferentiale in autocar
• Intrarile la obiectivele 
turistice
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

03 zile

Castelul Corvinilor, Hunedoara

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 7 ori in anii precedenti. 
Cazări utilizate in 2019: zona Turda - Pensiunea Milexim 3*, Hunedoara - Hotel Rusca 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere - 
15 %

Reducere - 
10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3 - lea 
adult in cam.

01.05, 19.06, 17.07, 14.08, 18.09 479 lei 509 lei 537 lei 565 lei 155 lei 545 lei 555 lei

2

cazări
2 cazaari la pensiune 3*  
în zonele Turda și deva 

2 mic dejun inclus

2
mese

Transport cu autocar/
microbuz cu climatizare

transport
Opțional, urcare cu 

funicularul la Cetatea 
devei

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1

cluj, Apuseni și Hunedoara 
top atracȚii: Mănăstirea Cozia - Salina Turda - Cluj-Napoca - Valea Arieșului - Câmpeni - Ghețarul Scărișoara - 
Peștera Urșilor - Tebea - Castelul Corvinilor - Biserica Densus - Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Alba Iulia

ZIuA 1. bucuReȘTI - coZIA - sAlInA 
TuRDA - cluJ nAPocA - TuRDA 
(ccA. 475 km)
Pornim la drum de la Academia Militară 
Carol I, acces dinspre metrou Eroilor, 
la ora 06:00. Străbatem Valea Oltului, 
unde vizităm Mănăstirea Cozia, ctitorie 
a lui Mircea cel Bătrân, după care 
ajungem în Cluj-Napoca și parcurgem 
un tur cu autocarul. Admirăm Catedrala 
Greco-Catolică a Sfântului Iosif, Parcul 
Operei, înconjurat de clădiri istorice, 
printre care: Bastionul Croitorilor, una 
din puținele fortificații ale vechii Cetăți 
rămase intacte, Palatul de Justiție, Opera 
Națională Romană și Teatrul Național. Nu 
ratăm nici Piața Avram Iancu, dominată 
de statuia eroului pașoptist și Catedrala 
Mitropolitană, Palatul Seminarului 
Teologic Ortodox, Biserica Unitariană 
și Biserica Evenghelică. În Piața unirii 
admirăm statuia lui Matyas Corvin, 
Palatul Banffy, care găzduiește Muzeul de 

Artă și vizităm Biserica Sfântului Mihail. 
Revenim în zona Turda pentru cazare la o 
pensiune / hotel 3*. 

ZIuA 2.VAleA ARIesuluI - scăRIȘoARA - 
PeȘTeRA uRȘIloR - ȚebeA - DeVA 
(ccA. 325 km) 
după micul dejun, începem traseul pe 
Valea Arieșului spre Câmpeni, „capitala” 
Țării Moților, unde admiram statuia 
ecvestră a lui Avram Iancu. Vizitam apoi 
Ghețarul Scărișoara, prima peșteră din 
România monument al naturii din 1938 
și Peștera urșilor, cu cele trei galerii 
deschise turiștilor. Ne îndreptăm spre 
Țebea, unde vom afla legenda Gorunului 
lui Horea, un stejar vechi de 400 de ani, 
cu circumferința de 9 metri și vom vizita 
mormântul lui Avram Iancu. Plecăm spre 
deva unde…  

 l Opțional, urcăm cu funicularul 
pentru a vizita Cetatea Devei, atestată 
documentar în secolul XIII. 
Noaptea de cazare o vom petrece la o 
pensiune de 3* din zona deva. 

ZIuA 3. cAsTelul coRVInIloR - 
bIseRIcA Densus - ulPIA 
TRAIAnA sARmIseGeTusA - 
AlbA IulIA - bucuReȘTI  
(ccA. 510 km) 
Mic dejun și vizita la Castelul Corvinilor, 
transformat de Iancu de Hunedoara într-un 
mare castel gotic. Admirăm porțile cetății, 
turnurile, șanțul exterior, capela, Sala dietei și 
Palatul Administrativ. În continuare, vizităm 
Biserica Sfântului Nicolae din densus, din 
secolul XIII, având o înfățișare ciudată, cu 
diferite elemente exterioare provenite de la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Pictura murală, 
destul de bine conservată, a fost realizata 
de un pictor care a lucrat și la ansamblul de 
la Curtea de Argeș. Urmează Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, fosta capitala a provinciei 
romane dacia, unde se pot observa ruinele 
amfiteatrului, ale Templului zeiței Nemesis 
și ale Forului lui Traian. Încântați, pornim 
spre Alba Iulia, unde vizitam Cetatea Albă 
Carolina, cea mai reprezentativă fortificație 
Vauban din Transilvania, apoi pornim spre 
București unde ajungem în cursul serii, în 
funcție de trafic.

 proGramziua
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cluj, Apuseni și Hunedoara 

de la 

699 lei 
Tip circuit: compact

preȚul include
•  Transport cu autocar cu 
climatizare, clasificat pentru 
transport turistic
• 4 cazări cu mic dejun la 
pensiuni sau hoteluri de 3* (ca 
excepție de 2*)
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Supliment 5% pentru locuri 
preferentiale in autocar
• Intrarile la obiectivele 
turistice
• Taxa de oraș unde este 
solicitata (se achită de turiști)

• Vizite la Galeriile romane și 
Muzeul Mineritului de la Rosia 
Montana
• Vizităm Peștera meziad si 
Peștera cu cristale dIn mIna 
Farcu
• Drumetie opțională prin 
Cheile Turzii

puncte Forte

top atracȚii: Mănăstirea Cozia - Râmetea - Salina Turda - Cheile Turzii - Castelul Banffy - Cluj-Napoca - Valea Arieșului - Roșia 
Montana - Câmpeni - Ghețarul Scărișoara - Peștera Urșilor - Moara pe apă Roșia - Peștera Meziad - Peștera cu cristale din mina 
Farcu - Țebea - Muzeul Aurului Brad - Castelul Corvinilor - Biserica Densus - Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Alba Iulia

05 zile

Cluj Napoca Salina Turda

densus, Hunedoara

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de prețuriIAN FEB MAR APR

CASTELUL BANFFy
Versailles-ul Transilvaniei
În cel de-al doilea Război Mondial, 
castelul din Bontida a fost folosit ca 
spital militar, însă în 1944, trupele 
germane l-au jefuit și incendiat ca 
represalii pentru încercarea Contelui 
Banffy de a negocia ca Ungaria și 
România să întoarcă armele împotriva 
Germaniei. În perioada comunistă, 
o aripă a fost transformată în CAP , 
iar parcul în stil baroc francez a fost 
transformat în pășune. Astăzi se 
executa ample lucrări de restaurare.

„PEȘTERA CU CRISTALE”
Peștera Farcu
O geodă descoperită accidental în 
1987, în Munții Pădurea Craiului, de 
către un grup de mineri care lucrau 
într-o galerie a minei, Peștera Farcu 
este unul dintre cele două locuri 
din lume unde poți admira cristalele 
albe, de calcit. Ea impresionează prin 
abundența și mărimea cristalelor 
și prin delicatele stalactite de tip 
„macaroană ”ce ajungeau până la doi 
metri înălțime. din 2012 Peștera 
Farcu este deschisa publicului.

BISERICA SF. NICOLAE 
Bijuteria din densuș
Construită în secolul al XIII-lea, 
Biserica Sfântului Nicolae din densuș 
este una dintre cele mai vechi biserici 
de tip bizantin din țara noastră. 
Biserica are o înfățișare ciudată, 
cu diferite elemente exterioare de 
decor, provenite de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, aflată la câțiva 
kilometri distanță. Pictura sa murală, 
destul de bine conservată, a fost 
realizată de un pictor care a lucrat și la 
ansamblul de la Curtea de Argeș.

MOARA PE APĂ DE LA ROȘIA 
Singura moară funcțională din zonă
Până nu demult, aici existau opt mori 
de apă, dar astazi mai funcționează 
doar cea a morarului Gheorghe Burtic, 
in varsta de 90 de ani. Construita în 
tehnica „soșilor” in secolul al XIX-
lea, ,oara este din lemn, însă nu din 
bârne, ci din scândură. Clienții sunt 
atât de rari, încât ea a devenit mai 
degrabă o piesă de muzeu. Morarul le 
mulțumește tuturor celor care îi trec 
pragul casei și le cântă din hidede - 
vioara cu goarnă.
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ZIuA 1. bucuReȘTI - mănăsTIReA coZIA 
- RÂmeTeA - sAlInA TuRDA - 
cHeIle TuRZII (ccA. 475 km)
Ne întâlnim în zori, în parcarea de la 
Academia Militară (Universitatea de Apărare 
Carol I - acces dinspre Metrou Eroilor), de 
unde, la ora 6.00, pornim la drum. Străbatem 
Valea Oltului, cel mai lung defileu din țară, 
unde vizitam Mănăstirea Cozia, din secolul al 
XIV-lea, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, ce 
păstrează în pronaos fragmente din pictura 
originală din secolul al XIV-lea. Continuăm 
spre Aiud și traversăm Munții Trascăului, prin 
Cheile Vălișoarei spre Valea Arieșului, cu 
un scurt popas în Râmetea, pentru a admira 
Piatra Secuiului. Urmează Salina Turda, 
un adevărat muzeu de istorie al mineritului 
în sare, reamenajată într-o maniera foarte 
pitorească și reintrodusa în circuitul turistic în 
anul 2010. după ce ne cazăm în zona Turda…

 l Opțional, gratuit pentru minimum 30 
persoane, deplasare spre Cheile Turzii, pentru 
o drumeție printre pereții abrupți de calcar. 
Este necesară o minima condiție fizica și 
încălțăminte sport comodă. 
Seara ne întoarcem în zona Turda, pentru 
cazarea la pensiunea de 3*. 

ZIuA 2. cAsTelul bAnFFY - cluJ - ȚARA 
cÃlATeI - lAcul belIȘ - PARcul 
nATuRAl APusenI - cÂmPenI  
(ccA. 230 km)
după micul dejun, vizităm Castelul Banffy, 
supranumit Versailles-ul Transilvaniei, 
construit în 1674 pe locul unui conac din 
secolul al XV-lea. Inițial renascentist, 
extinderile și modificările ulterioare îmbină 
stilul baroc, neoclasicist și romantic, 
armonioasa construcție fiind fortificată cu 
ziduri de incintă cu turnuri circulare în cele 
patru colturi și un masiv turn de poarta, 
demolat în 1820. Revenim la Cluj-Napoca, 
unde parcurgem un tur panoramic cu 
autocarul, admirând Catedrala Greco-catolică 
a Sfântului Iosif, construită în secolul al 
XIX-lea în stil romanic cu elemente gotice, 
Parcul Operei, amenajat în 1885 și înconjurat 
de clădiri istorice printre care Bastionul 
Croitorilor, una din puținele fortificații ale 
vechii Cetăți rămase intacte, Palatul de 
Justiție, construit în 1902, în stil eclectic, 
Opera Națională Română și Teatrul Național, 
ambele construite în 1906, în stil neo-baroc. 
Urmează Piața Avram Iancu, dominată 
de statuia eroului pașoptist și Catedrala 
Mitropolitană, construită în stil bizantin, 
Palatul Seminarului Teologic Ortodox, Biserica 
Unitariană din secolul al XVIII-lea, Biserica 
Evanghelică din secolul al XIX-lea, care 
îmbină stilul baroc cu cel neo-clasic. În 
Piața Unirii, centrul orașului în Evul Mediu 
– astăzi, cea mai mare piață medievală 

din sud-estul Europei, admirăm statuia lui 
Matyas Corvin, Palatul Banffy din secolul 
al XVIII-lea, un frumos edificiu baroc, ce 
găzduiește Muzeul de Artă și vizităm Biserica 
Sfântului Mihail, construită în secolul al 
XIV-lea - unul dintre cele mai reprezentative 
monumente ale arhitecturii gotice din 
Transilvania. Părăsim Clujul și ne îndreptăm 
spre Țara Călatei, străbătând sate ungurești 
sau românești de un pitoresc deosebit, printre 
care Izvoru Crișului, Sâncraiu, Calata. Intrăm 
în Parcul Natural Apuseni, unde admirăm și 
fotografiem peisajele spectaculoase ale lacului 
Beliș-Fântânele, apoi traversam prin inima 
munților Apuseni spre Câmpeni, pe Valea 
Arieșului. Cazare în zona Câmpeni.

ZIuA 3. VAleA ARIeȘuluI - GHeȚARul 
scăRIȘoARA - PeȘTeRA uRȘIloR 
- moARA De APă RoȘIA - beIuȘ  
(ccA. 225 km)  
Mic dejun. Prima vizită a zilei va fi pe 
valea Arieșului, una din cele mai frumoase 
zone etnografice din România, cu Roșia 
Montană, localitate miniera cu o existență 
multimilenară, cunoscută încă din perioada 
regatelor dacice pentru zăcămintele sale de 
metale prețioase, dintre cele mai mari din 
Europa. Admirăm Galeriile romane, care se 
întind pe mai mulți kilometri, săpate manual 
cu dalta și ciocanul și Muzeul Mineritului, 
care prezinta fotografii și hărți vechi, 
unelte și vestigii romane. În Câmpeni, oraș 
considerat „capitala” Țării Moților, cartierul 
general al iobagilor conduși de Horea, dar și 
al oștilor române conduse de Avram Iancu 
în 1848-1849, admirăm statuia ecvestră a 
revoluționarului pașoptist. Urmează vizita 
Ghețarului Scărișoara, unde o să ai nevoie de 
o haină călduroasă. Este prima peșteră din 
România declarata monument al naturii, care 
găzduiește unul dintre cele mai mari blocuri 
de gheață subterane din lume. Vom vizita apoi 
Peștera Urșilor, cu cele trei galerii deschise 
turiștilor: Galeria Emil Racoviță, Galeria 
Urșilor și Galeria Lumânărilor. după un traseu 
de 500 metri în subteran, părăsim peștera și 
ne îndreptăm spre cazarea din zona Beiuș. Ne 
cazăm și... 

 l Opțional, gratuit pentru minimum 30 
de doritori, deplasare pentru a admira o 
adevărată bijuterie din lemn: Moara de apă 
din Roșia, construită în secolul al XIX-lea, 
funcțională și astăzi.
Seara, revenim la cazare, la pensiunea din 
zona Beiuș. 

ZIuA 4. PeȘTeRA meZIAD - PeȘTeRA cu 
cRIsTAle DIn mInA FARcu - 
ȚebeA - muZeul AuRuluI bRAD 
-DeVA  (ccA. 225 km)
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Peștera Meziad, dintre cele mai vechi si 
lungi din țară. Un monument al naturii și 
totodată o rezervație speologică, peștera a 
fost descoperită în 1863 și are nu mai puțin 
4750 metri lungime. Așteaptă-te la o intrare 
grandioasă, de 16 metri înălțime, galerii ce 
ating frecvent 20 -30 metri înălțime, și 
la o importantă colonie de lilieci. Urmează 
Peștera Farcu, cunoscută grație faimoaselor 
sale cristale de calcit, considerată o adevărată 
bijuterie naturală și intrată în galeria celor mai 
frumoase peșteri din România. Continuăm 
spre Țebea, unde vom afla legenda Gorunului 
lui Horea, un stejar vechi de 400 de 
ani, cu o circumferință de 9 metri. Vom 
vizita mormântul lui Avram Iancu, apoi ne 
îndreptăm spre Brad, pentru a păși în Muzeul 
Aurului, unic în lume datorită exponatelor 
din aur nativ, neprelucrate vreodată de un 
bijutier. deplasare la deva pentru cazare, la o 
pensiune 3*. 

 l Opțional, urcare cu funicularul pentru 
a vizita Cetatea Devei, menționată în 
documentar în secolul al XIII-lea, una din cele 
mai importante fortificații din Transilvania. 

ZIuA 5. cAsTelul coRVInIloR - 
bIseRIcA DensuȘ - ulPIA 
TRAIAnA sARmIseGeTusA - AlbA 
IulIA - bucuReȘTI (ccA. 510 km)
Mic dejun. Începem șirul vizitelor cu Castelul 
Corvinilor, construit în secolul al XIV-lea 
și transformat de Iancu de Hunedoara 
într-un palat gotic grandios, în secolul al 
XV-lea. Admirăm porțile cetății, turnurile, 
șanțul exterior, capela, Sala dietei și Palatul 
Administrativ. În continuare, vizităm Biserica 
Sf. Nicolae din densuș și apoi Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, fosta capitală a provinciei 
romane dacia, situată la aproximativ 40 de 
kilometri de Sarmizegetusa Regia, capitala 
anterioară a regatului dac. Se pot observa 
ruinele amfiteatrului, ale Templului zeiței 
Nemesis și ale Forului lui Traian. Ne deplasăm 
apoi spre Alba Iulia, dezvoltată pe locul 
anticului castru roman Apulum, unde vizităm 
Cetatea Albă Carolina, o fortăreață cu 
bastioane de tip Vauban, construita în secolul 
al XVIII-lea și restaurată minuțios. Seara, 
pornim spre Academia Militară din București, 
unde ajungem în funcție de trafic și condițiile 
meteo.

 proGramziua

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 7 ori in anii precedenti. 
Cazări utilizate in 2019: zona Turda - Pens. Milexim 3*, Campeni - Pens. Cotu Ariesului 3*, Beius - 

Pens. Princ. Margareta 3*, Hunedoara - Hotel Rusca 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ani

Al 3-lea adult 
in cam.

16.04, 5.06, 30.07, 3.09, 8.10 699 lei 743 lei 784 lei 825 lei 275 lei 799 lei 809 lei

4

cazări
4 cazări în hoteluri  

și pensiuni de 3* 
(ca excepție de 2*)

4 mic dejun inclus 
la pensiuni  

sau hoteluri de 3* 

4
mese

Transport cu autocar / 
microbuz cu climatizare

transport
Opțional, drumeție prin 

Cheile Turzii

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1
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maramureș și bucovina

de la 

812 lei 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar / 
microbuz cu climatizare, 
clasificat pentru transport 
turistic
• 4 cazări cu mic dejun la 
hoteluri si pensiuni de 3* (ca 
excepție de 2*) 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Supliment 5% pentru locuri 
preferentiale in autocar
• Intrarile la obiectivele 
turistice
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizita Cimitirului Vesel de la 
Sapanta
• Vizita Manastirii Barsana
• Vizita Manastirii Voronet

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

BISERICA BUDEȘTI 
Cămașa de zale a haiducului Pintea 
Biserica Budești Josani este una 
dintre marile comori din Maramureș. 
Situată pe o colină deasupra satului, în 
mijlocul actualului cimitir, biserica din 
lemn poată hramul Sfântului Nicolae, 
datează din anul 1643 și găzduiește 
o parte din zalele cămășii lui Pintea, 
haiducul regiunii. de asemenea, ea 
găzduiește picturi populare datate 
din anul 1762 și se află pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO din 
anul 1999. 

CIMITIRUL SĂPâNȚA
Chiar și moartea poate fi amuzantă
Satul Săpânța se mândrește cu un 
cimitir vesel, unic, renumit pentru 
crucile de lemn colorate, care împo-
do besc pietrele funerare. Aproape 
de principalele atracții din Sighetu 
Marmației, satul redă o abordare 
unică asupra morții: un cimitir plin 
de culori și anecdote, care îți va 
aduce zâmbetul pe față. Prezentat 
în expozițiile de artă din întreaga 
Europă, Cimitir Săpânța este dovada 
că și moartea poate deveni amuzantă.

MOCĂNIȚA
Ultimul tren forestier, cu abur 
Îți trebuie doar o plimbare cu 
mocănița pe Valea Vaser pentru a 
refuza să te desprinzi de frumusețea 
Vișeului de Sus. Este locul în care 
descoperi o altă lume. Mai simplă, 
mai verde, mai frumoasă. Mocănița 
de la Vișeu de Sus este ultimul tren 
cu abur forestier lăsat în lume. A fost 
construit în 1932 conform modelului 
austro-ungar, cu ecartament îngust 
(760 mm) și leagă Vișeu de Sus de 
Comanu, traversând Valea Vaser. 

MANASTIREA MOLDOVITA 
Premiata cu Marul de Aur
Moldoviţa, una dintre cele mai vechi 
aşezări monahale, a constituit nu numai 
un centru cultural important, dar şi 
una dintre cele mai înstărite mănăstiri 
din Moldova, hrisoave din vremea lui 
Ştefan cel Mare confirmând ca sfântul 
lăcaş, detinea nu mai puţin de 11 sate, 
iezere, prisăci şi privilegii comerciale. 
Frescele, realizate aici, reprezintă, 
alături de pictura Mănăstirii Voroneț, 
o excepționala dovada a epocii de 
strălucire spirituală.

top atracȚii: Mănăstirea Cozia - Cluj - Baia Mare - Desești - Budești - Săpânța-Peri - Sighet - Bârsana - 
Moisei - Bistrița - Moldovița - Sucevița - Putna - Voroneț - Dragomirna - Suceava - Neamț - Agapia - Văratec

05 zile

Mănăstirea Voronet

Monumentul de la MoiseiCimitirul Vesel de la Sapanta
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ZIuA 1. bucuReȘTI - coZIA - cluJ - bAIA 
mARe (ccA. 590 km)
Ne întâlnim în zori. La ora 6.00, plecăm 
de la Academia Militară Carol I (acces 
dinspre Metrou Eroilor) spre Valea Oltului, 
unde vizităm Mănăstirea Cozia, ctitorie a 
lui Mircea cel Bătrân. Ne deplasam apoi 
spre Cluj-Napoca și parcurgem un tur cu 
autocarul în care admirăm Catedrala Greco-
catolică Sf. Iosif, Parcul Operei, amenajat în 
1885 și înconjurat de clădiri istorice, printre 
care Bastionul Croitorilor, una din putinele 
fortificații ale vechii Cetăți ramase intacte, 
Palatul de Justiție, Opera Națională Romana 
și Teatrul Național. Străbatem apoi Piața 
Avram Iancu, dominată de statuia eroului 
pașoptist și vedem Catedrala Mitropolitană, 
Palatul Seminarului Teologic Ortodox, Biserica 
Unitariana și Biserica Evenghelică. Ajunși 
în Piața Unirii, astăzi cea mai mare piață 
medievală din sud-estul Europei, admiram 
statuia lui Matyas Corvin, Palatul Banffy, 
ce găzduiește Muzeul de Artă și vizităm 
Biserica Sf. Mihail, unul dintre cele mai 
reprezentative monumente ale arhitecturii 
gotice din Transilvania. Spre seară, ne 
bucurăm de un tur de oraș cu autocarul în 
Baia Mare, în care admirăm Biserica Sfânta 
Treime construită în stil baroc, Bastionul 
Măcelarilor din secolul XVI, odinioară parte 
din sistemul de fortificații ridicate de Matei 
Corvin, Turnul Ștefan, singurul rămas din 
Biserica Sfântului Ștefan, distrusă de un 
incendiu și Casa lui Iancu de Hunedoara, 
ridicată de acesta pentru soția sa, în secolul 
XV-lea. Încheiem ziua cu cazarea la un hotel 
3* în zona Baia Mare.

ZIuA 2. bAIA mARe - DeseȘTI - buDeȘTI 
- săPÂnȚA - PeRI - sIGHeT - 
bÂRsAnA - boRsA (ccA. 190 km)
Astăzi, după micul dejun, vizităm două 
monumente UNESCO: Biserica de lemn 
din desești, ridicată în secolul XVIII din 
grinzi de stejar, pe o fundație de piatră 
de râu, recent și minuțios restaurată și 
Biserica de lemn din Budești, construită în 
1643, care găzduiește picturi murale din 
secolul XVIII și cămașa de zale a haiducului 
Pintea Viteazul. Iar acestea sunt doar 
încălzirea unei zile de basm. Urmează 
Cimitirul Vesel de la Săpânța, faimos 
pentru crucile viu colorate, apoi vizităm 
Biserica de lemn a Mănăstirii Săpânța-
Peri, considerată cea mai înaltă biserică 
din lemn din lume, vârful său atingând 78 
m. Impresionați de gândirea arhitecturală 
a locului, pornim spre Sighetu Marmației, 
atestat documentar din secolul XIV, care 
timp de peste șase veacuri a fost capitala 
Maramureșului Istoric. Ne așteaptă aici 
frumusețea Muzeului Satului Maramureșean, 

deschis în 1981, care cuprinde 30 de 
gospodării, grupate pe principalele subzone 
ale Maramureșului istoric. Ultima noastră 
vizită va fi la Mănăstirea Bârsana, atestata 
încă din secolul XIV și desființată la finele 
secolului XVIII, vechea biserică de lemn, 
monument UNESCO, fiind mutată de 
săteni în 1806 mai aproape de vatra satului. 
Faimosul complex monahal a fost reclădit 
în 1994, în stil tradițional foarte pitoresc și 
cuprinde: intrarea pe sub turnul clopotniță, 
biserica în stil Maramureșean, până nu de 
mult cea mai înaltă biserică de lemn din 
lume, clădirea Stareței, Casa Artistului, 
menită să găzduiască creatori de frumuseți 
sacre, chilii și anexe gospodărești, alături de 
un Muzeu al istoriei zbuciumate a mănăstirii. 
Ziua se încheie cu drumul spre cazarea din 
zona Borșa. 

ZIuA 3. mocAnIȚA - moIseI - bIsTRIȚA - 
cÂmPulunG (ccA. 225 km)
după micul dejun, mergem la Vișeul de Sus 
pentru o plimbare cu renumita mocăniţă, 
trenul cu aburi cu ecartament îngust, 
construit în 1932 pentru a transporta 
bușteni și devenit astăzi o atracție turistică. 
de aici, pornim spre Mausoleul de la Moisei, 
dedicat victimelor masacrelor hortiste din 
1944. Este locul în care artistul Vida Gheza 
a realizat 12 figuri de piatră, dintre care 10 
reprezintă măști tradiționale Maramureșene 
și doar două sunt chipuri umane sculptate 
în memoria martirilor uciși din „vina” de 
a fi romani. Traseul nostru continuă spre 
Bistrița, cu un popas în centrul orașului, 
prilej de a admira Biserica Evanghelica din 
secolul al XVI-lea. Ne îndreptam apoi spre 
Câmpulung pentru cazare. 

ZIuA 4. molDoVIȚA - suceVIȚA - PuTnA 
- VoRoneȚ - DRAGomIRnA - 
suceAVA (ccA. 170 km)
Mic dejun. Plecăm în zori spre Mănăstirea 
Moldovița, Patrimoniu UNESCO ridicat 
în secolul XVI, ce ne uimește cu fresce 
excelent conservate, atât ca pictură 
interioară, cat și exterioară, prezentând 
scene din viața Maicii domnului, Martiriul 
Apostolilor și faimoasa pictură cu tema 
Asedierii Constantinopolului, realizată 
în 1537. O mănăstire cărei imagine 
impresionează încă de la distanță. de aici, ne 
îndreptăm spre un alt obiectiv UNESCO, 
Mănăstirea Sucevița, construita tot în 
secolul XVI. Arhitectura sa îmbină elemente 
de artă bizantină și gotică, cu elemente 
din vechile biserici de lemn din Moldova, 

distingându-se prin pictura murală interioară 
și exterioara cu o amplă “narațiune” biblică 
din Vechiul și Noul Testament. Continuăm 
vizitele cu Mănăstirea Putna, ctitorie a 
domnitorului Stefan cel Mare, al cărui 
muzeu expune: Tetraevangheliarul din 
secolul XV, o cadelniță dăruită de Ștefan 
cel Mare mănăstirii și o cruce din secolul 
XVI - cea mai veche din Romania. Excursia 
ne va purta către altă ctitorie a lui Ștefan 
cel Mare: Mănăstirea Voroneț, supranumită 
“Capela sixtină a Estului”, cunoscută pentru 
„albastrul de Voroneț”, o nuanță de albastru 
unică, creată după o formulă secretă, care 
se regăsește în pictura exterioară ce datează 
din vremea lui Petru Rareș. Admirăm 
frumusețea Mănăstirii Voroneț și apoi 
ne îndreptăm spre Mănăstirea fortificată 
dragomirna din secolul XVII, una dintre 
cele mai de seama creații arhitectonice 
ale evului mediu romanesc, cu o structura 
lunga, îngustă și foarte înaltă. Aici constatăm 
evoluția arhitecturală a vremurilor, 
trecându-se de la pictura exterioară la 
decorațiuni sculptate în piatră, ilustrate 
într-o mare bogăție, varietate și măiestrie, în 
special pe turla octogonala. după doar câțiva 
kilometri, ajungem în Suceava, unde vizităm 
fosta Cetate de Scaun, construită în secolul 
XIV de Petru Mușat și consolidată de Ștefan 
cel Mare, care conserva zidurile de apărare, 
ziduri de incintă, curți interioare, fortul 
mușatin, câteva bastioane, turnul capelei 
domnești și pivnița. Ziua se încheie la cazare, 
în zona Suceava.

ZIuA 5. ceTATeA neAmȚuluI AGAPIA - 
VăRATec - bucuReȘTI (450 km)
după micul dejun, vizităm una din cele mai 
impresionante cetăți din România, parte 
din sistemul de fortificații al Moldovei 
medievale: Cetatea Neamțului. O cetate 
ridicată în secolul XIV de Petru I și extinsa 
de Ștefan cel Mare, distrusă la ordinul lui 
Mihai Racoviță, dar restaurată recent, 
reprezentând astăzi o adevărată bijuterie 
arhitectonica a Moldovei. Ne îndreptăm apoi 
spre două monumente istorice: Mănăstirea 
Agapia a secolului XVII, ce găzduiește 
fresce valoroase semnate de Nicolae 
Grigorescu și Mănăstirea Văratec din 
secolul XVIII), a cărei biserica principala, cu 
hramul Adormirea Maicii domnului, a fost 
construită din cărămidă și piatră de râu. Cu 
amintiri frumoase, continuăm traseul spre 
București, unde ajungem în jurul orei 23.00, 
în funcție de trafic.

 proGramziua

4

cazări
4 cazări în hoteluri  

și pensiuni de 3* 
(ca excepție de 2*)

4 mic dejun inclus 
la pensiuni  

sau hoteluri de 3* 

4
mese

Transport cu autocar/
microbuz cu climatizare

transport
Plimbare contra cost 
cu mocanita pe Valea 

Vaserului 

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1

aceSt proGram a FoSt eFectuat de 5 ori in anii precedenti. 
Cazări utilizate in 2019: Baia Mare - H. Rivulus 3*, Borsa - H. Paltinis 3*, Campulung - H. Eden 3*, 

Suceava - H. Residenz 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 6 
- 12 ani

Al 3 - lea 
adult in cam.

30.04, 13.06, 16.07, 6.08, 9.09 812 lei 860 lei 907 lei 955 lei 295 lei 929 lei 939 lei
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maramureș și bucovina

de la 

934 lei 
Tip circuit: compact

preȚul include: 
• Transport cu autocar/
microbuz cu climatizare, 
clasificat pentru transport 
turistic
• 5 cazări cu mic dejun la 
hoteluri si pensiuni de 3* (ca 
excepție de 2*) 
• Ghid insotitor pe traseu

nu Sunt incluSe în preȚ
• Supliment 5% pentru locuri 
preferentiale in autocar
• Intrarile la obiectivele 
turistice
• Taxa de oraș unde este 
solicitată (se achită de turiști)

• Vizite la  Mănăstirea Rohia 
si Biserica de lemn Rogoz, 
patrimoniul UNESCO:
• Excursie opțională pe Trans 
Rarau spre Rezervatia Pietrele 
Doamnei.
• Vizite la Castelul Sturdza de 
la Miclăușeni si la  Palatul lui 
Al. Ioan Cuza de la Ruginoasa

puncte Forte

PLECĂRI 2020 MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC Pentru zilele de plecare, 
vezi tabelul de preturiIAN FEB MAR APR

MANASTIREA VORONET 
“Capela Sixtina” a Rasaritului
Fresca de pe faţada de vest, care 
ilustrează „Judecata de Apoi”, a fost 
pictata cu celebrul pigment “albastru 
de Voronet”, realizat dupa o formula 
secreta, ce a avut la baza mineralul 
azurit. La Mănăstirea Voroneţ, daniil 
Sihastrul şi-a petrecut ultimii 26 
de ani din viaţă. Pustnicul a murit 
în 1496 şi a fost îngropat în biserica 
Mănăstirii. A fost canonizat în 1992 
şi a devenit Sfântul Cuvios daniil 
Sihastrul.

IASI 
La Iași, “fiecare piatra vorbeste de trecut”
Putem spune ca orasul este un 
veritabil muzeu national care, desi 
a cunoscut multe momente de 
cumpana, a renascut de fiecare data, 
devenind un oras al marilor idei, 
al celei mai vechi Universitati de 
Medicina din Romania, al primului 
spectacol de teatru in limba romana, 
al primului teatru evreiesc din lume, 
iar primul orologiu din Tările române 
a fost cel instalat pe la 1638 de Vasile 
Lupu în turnul de la Trei Ierarhi.

MANASTIREA AGAPIA 
Printre cele mai mari mănăstiri de 
maici din Europa
Prima mențiune documentară a mănăstirii 
datează din 1437, de pe vremea lui Ilieș 
Vodă. O valoare culturală deosebită 
este dată de frescele pictate de Nicolae 
Grigorescu, când acesta avea în jur de 20 
de ani. Artistul a folosit modele vii pentru 
realizarea portretelor și s-a inspirat din 
marii artiști ai Renașterii. Muzeul vivant 
din Agapia, unic în Europa, poate fi vizitat 
si veți cunoaște viața măicuțelor, le puteți 
vedea în timp ce se roagă sau brodează.

CETATEA NEAMTULUI 
O fortificatie vitala pentru Moldova
Epoca de glorie a acestei cetății 
medievale, corespunde domniei lui 
Ștefan cel Mare, dar la sute de ani 
mai tarziu, in 1691, Cetatea va rezista 
asediului armatei polone condusă de 
Regele Ioan Sobietski, fiind apărată 
de un mic grup de plăieși. In ultimii 
ani a fost supusă unor lucrări de 
reconstructie, realizate cu fonduri 
europene. Astfel ca astazi, vechea 
fortareata a renăscut din propria 
cenușă si isi asteapta vizitatorii.

top atracȚii: Cozia - Rohia - Rogoz - Baia Mare - Budesti - Săpânța - Peri - Sighet - Poienile Izei - Bârsana 
- Mocănița Valea Vaser - Moisei - Trans Rarău - Moldovița - Sucevița - Putna - Voroneț - Dragomirna - 
Suceava - Palatul de la Ruginoasa - Castelul de la Miclauseni - Iași - Cetatea Neamț - Agapia - Varatec

06 zile

Manastirea Barsana, Maramures

Sucevita, Bucovina
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ZIuA 1. bucuReȘTI - coZIA - RoHIA - 
bIseRIcA De lemn RoGoZ - bAIA 
mARe (ccA. 590 km)
Ne întâlnim în zori. La ora 6.00, plecăm 
de la Academia Militară Carol I, acces 
dinspre Metrou Eroilor, spre Valea Oltului, 
unde vizităm Mănăstirea Cozia, din secolul 
XIV,  ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, ce 
păstrează în pronaos fragmente din pictura 
originală de secol XIV. Ne deplasăm apoi 
pe traseul Sibiu-Cluj, spre Mănăstirea 
Rohia, construită în stil maramureșean în 
Țara Lăpușului în 1923 de preotul paroh 
din Rohia, în memoria fiicei sale Anuța. 
Nu părăsim Țara Lăpușului fără a vizita 
o prima bijuterie inclusă în patrimoniul 
UNESCO: biserica de lemn Rogoz, ce 
datează din 1663. Spre seară ne bucurăm 
de un tur de oraș cu autocarul în Baia Mare, 
în care admirăm Biserica Sfânta Treime 
în stil baroc, Bastionul Măcelarilor, Turnul 
Ștefan, singurul rămas din Biserica Sfântului 
Ștefan, distrusă de un incendiu și Casa lui 
Iancu de Hunedoara, din secolul XV-lea. 
Încheiem ziua cu cazarea la un hotel 3* în 
zona Baia Mare.

zIUA 2. BAIA MARE - BUDEȘTI - SĂPâNȚA 
PERI - SIGHET - POIENILE IzEI - 
BâRSANA - BORSA (CCA. 190 kM)
după micul dejun, vizităm Muzeul florilor 
de mina din Baia Mare, apoi Biserica de 
lemn din Budești, monument UNESCO 
ce datează din 1643 și păstrează picturi 
murale din secolul XVIII si cămașa de zale 
a haiducului Pintea Viteazul. Urmează 
Cimitirul Vesel de la Săpânța, faimos 
pentru crucile viu colorate, apoi vizităm 
Biserica de lemn a Mănăstirii Săpânța-
Peri, considerată cea mai înaltă biserică 
din lemn din lume, vârful său atingând 78 
m. Impresionați de gândirea arhitecturală 
a locului, pornim spre Sighetu Marmației. 
Ne așteaptă frumusețea Muzeului Satului 
Maramureșean, iar ultimele vizite vor fi 
la Poienile Izei si Bârsana. Biserica de 
lemn Poienile Izei este una din cele mai 
frumoase și bine conservate biserici din 
Maramureș. La fel și Mănăstirea Bârsana, 
la care ajungem ulterior. Faimosul complex 
monahal a fost reclădit în 1994 și cuprinde 
intrarea pe sub turnul clopotniță, biserica 
în stil maramureșea, clădirea Stareței, Casa 
Artistului, alături de un Muzeu al istoriei 
zbuciumate. Ziua se încheie cu drumul spre 
cazarea din zona Borșa. 

ZIuA 3. mocănIȚA De Pe VAleA 
VAseRuluI - moIseI - TRAns 
RARău - cÂmPulunG (185 km)
după micul dejun, mergem la Vișeul de Sus 
pentru o plimbare cu renumita mocăniţă, 

trenul cu aburi cu ecartament îngust, 
construit în 1932 pentru a transporta 
bușteni și devenit astăzi o atracție turistică. 
de aici, pornim spre Mausoleul de la 
Moisei, dedicat victimelor masacrelor 
hortiste din 1944. Este locul în care artistul 
Vida Gheza a realizat 12 figuri de piatră, 
dintre care 10 reprezintă măști tradiționale 
Maramureșene și doar două sunt chipuri 
umane sculptate în memoria martirilor uciși 
din „vina” de a fi romani. Traseul nostru 
continuă traversând Carpații prin Pasul 
Prislop, la 1416 metri altitudine, admirând 
peisaje splendide, pentru a ajunge la cazarea 
din Câmpulung Moldovenesc.

 l Opțional, (Gratuit pentru min. 30 de 
doritori) urcam pe șoseaua Trans Rarău 
spre Hotelul alpin Rarău, construit la peste 
1500 m altitudine, lângă rezervația Pietrele 
Doamnei. Seara ne întoarcem la hotelul din 
zona Câmpulung.

ZIuA 4. molDoVIȚA - suceVIȚA - PuTnA 
- VoRoneȚ -DRAGomIRnA - 
suceAVA (ccA. 235 km)
Mic dejun. Plecăm în zori spre Mănăstirea 
Moldovița, Patrimoniu UNESCO ridicat 
în secolul XVI, ce ne uimește cu fresce 
excelent conservate, prezentând scene din 
viața Maicii domnului, Martiriul Apostolilor 
și faimoasa pictură cu tema Asedierii 
Constantinopolului. de aici, ne îndreptăm 
spre un alt obiectiv UNESCO, Mănăstirea 
Sucevița, construita tot în secolul XVI, în 
stilul arhitecturii moldovenesc, ce îmbină 
elemente de artă bizantină și gotică, cu 
elemente din vechile biserici de lemn din 
Moldova. Continuăm cu Mănăstirea Putna, 
ctitorie a domnitorului Stefan cel Mare, al 
cărui muzeu expune Tetraevangheliarul din 
secolul XV, o cadelniță dăruită de Ștefan 
cel Mare mănăstirii și o cruce din secolul 
XVI-cea mai veche din Romania. Excursia 
ne va purta către altă ctitorie a lui Ștefan 
cel Mare: Mănăstirea Voroneț, supranumită 
“Capela sixtină a Estului”, cunoscută pentru 
„albastrul de Voroneț”, o nuanță de albastru 
unică, creată după o formulă secretă, care 
se regăsește în pictura exterioară ce datează 
din vremea lui Petru Rareș. Ne îndreptăm 
spre Mănăstirea fortificată dragomirna din 
secolul XVII, unde se constantă evoluția 
arhitecturală, trecându-se de la pictura 
exterioară la decorațiuni sculptate în piatră. 
Ajungem în Suceava, unde vizităm fosta 
Cetate de Scaun, iar ziua se încheie la 
cazare, în zona Suceava.

ZIuA 5. PAlATul cuZA De lA 
RuGInoAsA - cAsTelul sTuRZA 
De lA mIclAusenI - IAȘI 
după micul dejun, ne îndreptăm spre 
Palatul lui Al. Ioan Cuza de la Ruginoasa, 
construit în stil neogotic în 1804 de familia 
Sturdza, cumpărat în 1862 de Al. Ioan Cuza 
și locuit de soția sa, Elena Cuza. Urmează 
Castelul Sturdza de la Miclăușeni, construit 
între 1880 și 1904 în stil neogotic, care 
a adăpostit de-a lungul vremii colecții 
valoroase și un spital militar în care George 
Enescu a concertat printre paturile cu 
răniți ai Primului Război Mondial. după 
ce îl admirăm, ne îndreptăm spre Iași, 
pentru ale sale atracții: Biblioteca Mihai 
Eminescu fondată în 1835 și Universitatea 
Al. I. Cuza, al cărui interior te surprinde 
plăcut cu Aula Monumentală și Sala 
pașilor pierduți, decorată cu frescele lui 
Sabin Bălașa. Vedem și Grădina Copou 
cu Obeliscul cu Lei, Teiul lui Eminescu și 
Aleea Junimea. Mergem spre Piață Unirii, 
cu Hotelul Traian ridicat în stil neoclasic în 
1879, Piața Palatului Culturii, ce găzduiește 
Biblioteca Gheorghe Asachi și patru muzee. 
Admirăm și vestigiile Curții domnești, 
aflate lângă Palatul Culturii din vremea 
lui Alexandru cel Bun, apoi Biserica “Sf. 
Nicolae domnesc”, cea mai veche din 
oraș. Nu ratăm nici Casă dosoftei unde, 
la sfârșitul secolului XVII, s-au tipărit 
primele cărți din Moldova, Biserica “Trei 
Ierarhi”, ctitorită în 1642 de Vasile Lupu 
și Catedrala Mitropolitană, care păstrează 
fresce semnate de Gheorghe Tattarescu 
și Moaștele Sf. Paraschiva. Admirăm apoi 
Teatrul Național “Vasile Alecsandri” și ne 
îndreptăm spre cazarea din zona Iași.

ZIuA 6. ceTATeA neAmȚuluI AGAPIA - 
VăRATec - bucuReȘTI (450 km)
după micul dejun, vizităm Cetatea 
Neamțului, ridicată în secolul XIV de Petru 
I, extinsa de Ștefan cel Mare și distrusă la 
ordinul lui Mihai Racoviță, dar restaurată 
recent. Ne îndreptăm apoi spre Mănăstirea 
Agapia, ce găzduiește fresce semnate 
de Nicolae Grigorescu și Mănăstirea 
Văratec, a cărei biserica principală poartă 
hramul Adormirea Maicii domnului. Cu 
amintiri frumoase, continuăm traseul 
spre București, unde ajungem în jurul orei 
23.00, în funcție de trafic.

 proGramziua

5

cazări
5 cazări la hoteluri 

si pensiuni de 3* (ca 
excepție de 2*) 

5 mic dejun inclus

5
mese

Transport cu autocar/
microbuz cu climatizare

transport
Plimbare opțională spre 
Pietrele doamnei din 

Rarău

bonus time
Pe parcursul acestui tur 
vei descoperi o parte din 

frumusețile Romaniei

țări vizitate

1

proGramele în maramureș - Bucovina S-au mai eFectuat de 11 ori
Cazări folosite in 2019: Baia Mare - H. Mara 3*, Borsa - H. Cerbu 2*, Gura Humor - H. Aldi 3*, 

Suceava - H. Polaris 3*, Iasi - H. Moldova 3*

2020 - DATE de PLECARE Reducere 
- 15 %

Reducere 
- 10 %

Reducere 
- 5 %

Loc in 
Cam. DBL

Suplim. 
SGL

COPIL 
6 - 12 ani

Al 3 - lea 
adult in cam.

04.06, 25.06, 27.08, 01.10 934 lei 989 lei 1044 lei 1099 lei 355 lei 1069 lei 1079 lei
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Un circuit reușit nu înseamnă doar importanța atracțiilor vizitate. Înseamnă un cumul al detaliilor bine 
puse la punct, menit să - ți ofere liniște și momente de odihnă. Cazarea, hotelul ales, este, asemenea 

transportului, unul dintre punctele cheie ale unui circuit din care să revii zâmbind. Știind asta, am selectat 
unități de cazare cu servicii de calitate, testate de noi și recomandate de turiștii noștri. Am ales hoteluri 
în zone nu foarte aglomerate, bine amenajate, care să ne poată oferi confortul și serviciile necesare unui 

somn odihnitor. Astfel suntem mereu gata de o nouă zi de explorare. 

un plus 
de confort pentru tine

informații pe care e bine să le știi înainte să pleci in călătorie

 Categoria hotelurilor este cea oficială pentru 
o anumita țară, putand exista diferențe față de 

standardele din Romania, fapt neimputabil agentiei de 
turism. 

 Majoritatea hotelurilor din Tarile Scandinave nu 
sunt clasificate oficial pe stele. Multe hoteluri din 

Anglia, intre care și cele din lantul Travelodge, nu sunt 
clasificate pe stele.

 Nominalizarea hotelurilor se va face în ultima 
saptamana inainte de data plecării, în functie de 

marimea grupului. Mențiunea „sau similar” în dreptul 
denumirii hotelului, face referire doar la categoria de 
confort și regimul de masa al hotelului.

 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, 

aer conditionat, seif etc.). În momentul sosirii la hotel, 
solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate 
asupra lor.

 În unele orașe, autoritatile locale pot solicita o taxa 
de genul taxei de statiune. Aceasta se va achita de 

catre turisti (cash, în euro) la receptia hoteurilor.

 Turistii care solicita partaj în camera dubla/ tripla, 
nu vor achita supliment de camera single, daca 

agentia nu reuseste sa completeze partajul. Eventualele 
neintelegi intre solicitanii de partaj nu sunt imputabile 
agentiei.

 Suplimentul pentru cazare în camera single nu 
include și cazarea pe ferry - boat

 Ordinea cazărilor și vizitarea din fiecare zi o 
obiectivelor turistice se pot modifica, cu asigurarea 

vizitarii tuturor obiectivelor din program.

important
Hotelurile prezentate în continuare au fost 
utilizate în circuitele 2019 și pot sa nu mai 
fie valabile anul acesta. Nominalizarea 
hotelurilor se va face în ultima saptamana 
inainte de data plecării.
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Serbia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel centar BalaSevic  ***
BelGrad 

Hotel Balasevic este un loc plăcut, situat într - o 
zonă liniștită, lângă parcul mare din Kosutnjak, târgul 
Belgrades și Ada Ciganlija, faimosul lac și parc. Hotelul 
este situat la 7 km de centrul orașului. Toate camerele 
hotelului Balasevic sunt confortabile și dispun de aer 
condiționat, telefon, conexiune la internet WI FI, TV, 
minibar și seif.

Bosnia  
Herțegovina
hoteluri utilizate în 2019

Hotel GrliK  ***
zona meduGorje 

Hotelul este situat în satul Licko Lesce, la 10 km 
de Otocac. Grlik dispune de propriul restaurant și 
ofera camere și apartamente renovate, cu Wi-Fi 
gratuit și baie proprie, articole de toaletă, telefon, 
televizor cu ecran plat. Hotelul oferă bar, facilități 
grătar, restaurant, magazin cadouri/suveniruri, servicii 
spălătorie, recepție.

croația
hoteluri utilizate în 2019

Hotel GacKa  ***
zona plitvice 

Hotelul Gacka este renovat într - un stil rustic antic și 
are 18 camere, 2 apartamente, un restaurant cu 160 
de locuri, terasă interioară și exterioară și magazin de 
suveniruri. Fiecare dintre camerele hotelului dispune de 
linie telefonică și o baie cu duș. Peisajul, multitudinea 
de oportunități și bucătăria excelentă sunt doar câteva 
dintre motivele de mândrie ale hotelului Gacka.

Hotel iStarSKe toplice  ***
livade - zona Buzet

Hotelul Istarske Toplice se află situat în afara orașului 
Livade, între orăşelele Motovun şi Buzet, într-o zonă 
liniștită înconjurată de natură virgină. destinația de 
vară faimoasă, Poreč, cu Bazilica Eufrasiană care 
face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, se 
află la 35 km. Toate camerele includ TV satelit, iar 
băile au cabină de duș.

Hotel HolidaY  ***
zaGreB

Hotelul Holiday se află în cea mai mare zonă cu 
magazine din Zagreb, la intrarea vestică a oraşului şi are 
legături de transport excelente spre centru, care se află 
la 7 km. Acesta oferă spaţii de cazare cu amenajări de 
lux şi decoraţiuni încântătoare. Camerele bine dotate 
sunt spaţioase şi confortabile, renovate în 2012. Sunt 
oferite gratuit Wi-Fi, precum şi locuri de parcare.
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muntenegru
hoteluri utilizate în 2019

Hotel HolidaY   ***
podGorita 

Hotelul oferă parcare privată gratuită, Wi-Fi gratuit și 
camere cu aer condiționat, minibar și TV LCd. Toate 
camerele au baie privată și există serviciu de spălătorie. 
Centrul oraşului Podgorica se află la 1,5 km. Oaspeţii 
îşi pot începe ziua cu un mic dejun tip bufet. Hotelul 
Holiday găzduiește un restaurant la parter, care 
servește preparate internaționale și din Muntenegru.

Hotel Keto  ***
podGorita 

Hotelul este situat într - o zonă frumoasă, aproape de 
centrul oraşului Podgorica, la 10 minute de mers pe jos 
de Piaţa Principală, la 2,5km de gară şi de autogară şi 
la 15km de Aeroportul Podgorica. Hotelul Keto este 
potrivit atât pentru oamenii de afaceri, cât şi pentru 
simplii turişti, punând la dispoziţie camere confortabile 
și bine dotate.

Hotel Kocarev  ***
oHrid 

Hotelul oferă o piscină în aer liber. Oaspeţii se pot 
bucura de preparate din bucătăria tradiţională şi 
internaţională la restaurantul hotelului. Oaspeţii au 
la dispoziţie acces gratuit la internet Wi - Fi în zonele 
publice. Toate unităţile de cazare au TV prin cablu, iar 
unele oferă vedere la grădină. Baia privată include duş, 
uscător de păr şi articole de toaletă gratuite.

Hotel Wip  ***
SKopje 

Hotelul este situat în centrul oraşului Skopje, la doar 
100 de metri de Târgul din Skopje şi la 500 de metri de 
Autogara Internaţională. Hotelul VIP pune la dispoziția 
turiștilor camere bine amenajate, cu acces gratuit 
la internet wireless. Toate camerele sunt dotate cu 
frigider şi aer condiţionat. Restaurantul Hotelului VIP 
serveşte preparate locale şi internaţionale în stil bufet.

macedonia 
hoteluri utilizate în 2019

albania
hoteluri utilizate în 2019

Hotel laKaj  ***
velipolje 

Situat în Velipoje, într - o locație liniștită, la 200 
de metri de plajă și aproape de centru, hotelul Lakaj 
oferă o recepție deschisă 24 de ore, room service, un 
restaurant confortabil cu gastronomie italiană, un bar 
și, de asemenea, un loc de joacă pentru copii. Camerele 
hotelului sunt dotate cu aer condiționat, internet Wi - 
Fi, televizor, baie cu duș și balcon. 

Hotel london   ***
velipolje 

Hotelul este situat pe plaja Velipoja, la 90 m de mare. 
Fiecare cameră are AC, baie, frigider, telefon, TV 
satelit, internet, balcon și o bucătărie integrată cu 
cuptor cu microunde și toate facilitățile necesare. 
Hotelul oferă spălătorie, room service, parcare și 
șezlonguri gratuite. Vizitatorii se pot bucura de 
bucătăria tradițională albaneză la restaurantul hotelului.

Slovenia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel center   ***
poStojna 

Complet renovat în 2018, hotelul este la 10 minute 
de mers pe jos de peştera Postojna. Restaurantul şi 
recepţia sunt decorate în stil sloven, iar camerele au 
internet WiFi, AC, TV, baie privată şi articole de toaletă 
gratuite. Hotelul este situat într-o zonă liniştită, în afara 
centrului oraşului Postojna, fiind un punct de plecare 
excelent pentru explorarea zonei înconjurătoare.
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polonia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel campanile lodz  ***
lodz 

Situat lângă centrul comercial Galeria Lódzka, hotelul 
oferă camere cu aer condiţionat, facilităţi pentru 
prepararea ceaiului şi a cafelei şi Wi-Fi gratuit. 
dimineaţa este servit un bufet variat de mic dejun. 
Toate camerele sunt luminoase şi dotate cu TV cu 
ecran plat şi canale satelit. Au, de asemenea, baie 
proprie prevăzută cu uscător de păr.

iBiS oStroBramSKa   **
varSovia

Situat la 9 km de centrul orașului Varșovia și la 650 
m de centrul comercial Promenada, oferă camere cu 
aer condiționat. decorate într-un stil contemporan, 
camerele includ TV satelit și birou. Băile private au duș, 
uscător de păr și articole de toaletă gratuite. Wi-Fi 
este disponibil la un cost suplimentar. Restaurantul Ibis 
Kitchen oferă preparate regionale și internaționale.

Hotel major  ***
cracovia 

Situat în nordul oraşului Cracovia, în apropiere de 
Aeroportul Balice şi de şoseaua E77. Piaţa principală şi 
oraşul vechi, precum şi gara şi autogara, se află la doar 
10 minute de mers cu maşina. Camerele sunt moderne, 
şi decorate în culori vesele. Toate au baie, TV, internet 
WiFi. Există camere pentru persoane cu mobilitate 
redusă şi etaje separate pentru nefumători şi fumători.

Hotel Berlin  ***
BudapeSta 

Hotelul este situat într - o zonă rezidențială a orașului 
Budapesta și este amenajat cu lift, restaurant, bar, 
wireless, parcare auto și camere cu aer condiționat, 
televizor, telefon, sistem de blocare electronică, 
internet (modem) și baie cu duș. 

Hotel millenium  ***
BudapeSta 

Situat în cartierul Jozsefvaros, hotelul se află la mică 
distanță de aeroport și la doar o scurtă călătorie cu 
mașina de centrul orașului. El dispune de restaurant, 
bar, internet, servicii de Spa și camere dotate cu aer 
condiționat, televizor, baie cu cadă sau duș și uscător 
de păr. 

ungaria
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BeSt WeStern WinSton ****
rijSWijK – zona HaGa

Situat la marginea oraşului Haga, hotelul oferă o 
experienţă cu totul specială, graţie designului interior şi 
a gradului înalt de lux şi confort. Oaspeţii se pot bucura 
de preparate din bucătăria modernă internaţională, la 
The Grand Canteen.

de BeurS HooFddorp  ****
HooFddorp - zona amSterdam

Hotelul este situat în centrul oraşului. Veţi putea 
ajunge cu uşurinţă la gară, unde sunt disponibile 
legături rapide spre Amsterdam, Schiphol şi Haarlem. 
Hotelul pune la dispoziţie saună, o baie turcească şi o 
zonă de fitness, bar, un restaurant şi o terasă. Camerele 
hotelului au baie privată şi facilităţi pentru prepararea 
de cafea şi ceai. Este disponibil acces Wi-Fi.
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Hotel olYmpiK triStar  ***
praGa 

Situat într - o zonă rezidențială din Praga, la patru 
stații de metrou de centrul vechi, hotelul dispune de 
restaurant, lobby bar, săli de conferință, internet și 
camere cu minibar, televizor, seif şi baie cu duș. Piața 
Wenceslas, Podul Carol și Ceasul Astronomic din Praga 
sunt la doar o scurtă călătorie cu mașina de hotel.

Hotel olYmpiK  ****
praGa 

Hotelul Olympik este un hotel mare în zona Karlín, din 
Praga, în apropierea stadionului Čechie Karlín. Hotelul 
este amenajat cu restaurant, cazinou, bar/lounge, Wi - 
Fi, teren de tenis interior și exterior, sală de conferință, 
parcare și camere dotate cu aer condiționat, televizor 
minibar, seif și baie.

Hotel jaSmin  ***
praGa

Situat într-o zonă liniştită, hotelul oferă Wi-Fi gratuit. 
Oaspeţii pot savura preparate din bucătăria cehă 
şi internaţională la restaurantul hotelului. Centrul 
vechi este la mai puţin de 20 de minute de mers cu 
mijloacele de transport public. Toate camerele sunt 
dotate cu TV prin satelit şi radio. Acestea au, de 
asemenea, baie privată cu duş şi articole de toaletă. 

Hotel KaiSerraSt  ***
zona viena 

Hotelul Kaiserrast este situat chiar la ieșirea Stockerau 
- Ost de pe autostrada A22, la 15 km de centrul Vienei. 
Acesta oferă priveliști spre pădure și spre Castelul 
Kreuzenstein. Hotelul Kaiserrast deține un restaurant 
cu terasă, lobby bar, internet, loc de joacă, mini club 
sală de conferință și camere moderne și spațioase, cu 
televizor și baie proprie.

Hotel tYrol  ***
reGiunea tYrol 

Hotelul este situat central, în Obsteig, în inima 
Tyrolului. El dispune de restaurant, bar, cafenea, piscina 
interioara, bibliotecă, un bar frumos, wellness (saună și 
baie de aburi) și camere dotate cu televizor, internet, 
seif, baie cu duș și balcon. 

GaStHoF SpullerSee  ***
Wald am arlBerG – zona FeldKircH

Situat la 10 minute de mers pe jos de centrul orașului 
Wald am Arlberg, Gasthof Spullersee oferă cazare 
cu serviciu de transfer de la gară și asistență pentru 
tururi / bilete. Hotelul dispune de acces internet, 
parcare, restaurant, bar, lift, sauna. Fiecare cameră este 
prevăzută cu Wi-Fi gratuit, încălzire și balcon. Unele 
camere au vedere la munte. 

Hotel olYmpia  ***
zona innSBrucK 

Hotelul Olympia este situat la 1.580 m deasupra 
nivelului mării, într - unul dintre cele mai populare 
și mai frumoase zone de schi din Tirol, la doar 16 km 
de Innsbruck. El dispune de restaurant, loc de joasă 
pentru copi, disco, billiard și camere dotate cu televizor, 
telefon și baie cu duș. 

Hotel oeKotel  ****
zona SalzBurG 

Oekotel Salzburg este situat în Salzburg, la 10 minute 
de mers cu mașina de aeroportul orașului, în apropiere 
de Castelul Hohensalzburg și Catedrala din Salzburg. 
El dispune recepție, lift, parcare privată, internet și 
camere cu televizor și baie. 

austria 
hoteluri utilizate în 2019
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acom muncHen Haar   ***
zona müncHen 

Hotelul Acor Munchen Haar este situat în apropierea 
centrului expoziţional ICM. Camerele includ un TV 
cu ecran plat, aer condiţionat şi o baie privată cu duş. 
Cu autobuzul care opreşte lângă hotel puteţi ajunge 
în centrul oraşului München în 25 de minute. La 5 
minute de mers pe jos se află o varietate de magazine şi 
restaurante.

trYp BY WindHam municH   ***
zona muncHen

Hotelul din Neufahrn bei Freising oferă acces WiFi 
gratuit. Hotelul este situat la 5 minute de A9 și A92, 
precum și la 15 minute de Aeroportul München. Toate 
camerele au paturi confortabile, TV prin satelit şi baie 
modernă. Restaurantul oferă mâncăruri bavareze şi 
internaţionale. Hotelul pune la dispoziție o sală mică de 
fitness, cu 2 aparate și saună. 

acom nurnBerG nordoSt   ***
nurnBerG

Situat la distanţă mică de autostrada A3 şi de aeroport. 
Acomhotel Nürnberg oferă camere cu aer condiţionat, 
birou şi TV satelit. Conexiunea Wi-Fi este gratuită 
în zonele publice. Staţia de metrou este chiar în faţa 
hotelului. de aici puteţi ajunge în aproximativ 10 
minute în centrul vechi, în zona pietonală şi la obiective 
turistice precum castelul Kaiserburg.

Hotel citY Green  ***
Berlin

Hotelul City Green Berlin se află în Berlin, la 15 km 
de East Side Gallery, şi oferă acces gratuit la internet 
WiFi. Toate camerele includ o chicinetă şi baie privată. 
Hotelul are bancomat şi organizează excursii pentru 
oaspeţi. Camerele hotelului au cană fierbător. Toate 
camerele includ TV cu ecran plat cu canale prin cablu. 
Proprietatea oferă mic dejun continental.

iBiS citY am plarrer  ***
nürnBerG 

Situat în oraşul vechi, hotelul pune la dispoziţie un 
restaurant și un bar cu program nonstop și acces gratuit 
la o conexiune de internet gratuit în toate zonele. Este 
situat lângă zidurile vechi ale orașului, la numai 2 stații 
de metrou de gara centrală din Nürnberg. Fiecare 
cameră include un TV cu multe canale, un birou și o 
baie privată cu uscător de păr.

anglia
hoteluri utilizate în 2019

iBiS london tHurrocK **
zona londra

Hotelul Ibis London Thurrock se află în suburbiile 
Londrei. Recepţia este disponibilă nonstop, iar gustări 
calde şi băuturi sunt oferite la orice oră. Toate camerele 
includ baie privată, TV și WiFi gratuit. 

Hotel KinG Solomon  ***
londra

Beneficiind de o locație convenabilă în inima orașului 
Golders Green, Hotelul oferă un bar și parcare privată 
gratuită. Proprietatea este situată la doar 15 minute de 
mers pe jos de zona legendară West End. Camerele au 
TV și facilități pentru prepararea de ceai și cafea, baie 
privată cu duș. La recepţie sunt disponibile uscătoare de 
păr și facilităţi de călcat.

iBiS london eXcel docKland  ***
londra

Hotelul se află la mai puțin de un minut de mers pe 
jos de centrul expozițional ExCeL și de sistemul de 
telecabină Emirates Air Line. Proprietatea oferă un 
bar, un restaurant, o recepție şi Wi-Fi. Toate camerele 
luminoase și moderne de la ibis docklands includ un TV 
cu ecran plat și o baie privată. Veţi avea la dispoziţie şi 
facilități pentru prepararea de ceai/cafea.
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Hotel columBuS Sea  ****
zona Genova 

Situat la cativa pasi de port, hotel ofera camere 
spatioase și comfortabile echipate cu baie, Tv satelit, 
aer conditionat, Wi - Fi gratuit.

Hotel auGuStuS  ****
zona napoli 

Hotelul Augustus este situat în Ottaviano, în Parcul 
Național Vezuviu. Acesta oferă Wi - Fi gratuit și 
camere cu TV LCd satelit, aer condiționat și minibar. 
Muntele Vezuviu și natura neatinsă a parcului național 
sunt în apropiere. Acest hotel dispune de bar, sală de 
conferințe și parcare. de asemenea, în holul hotelului 
veţi găsi un punct de internet gratuit.

Hotel eXpreSS aoSta  ***
zona aoSta

Hotelul Aosta East Express este situat lângă un centru 
comercial. Centrul istoric și ruinele romane sunt la 
3 km. Camerele sunt spațioase și au aer condiționat. 
Toate dispun de TV satelit, fierbător şi baie complet 
utilată. Majoritatea au zonă de relaxare cu canapea.

canGrande di Soave  ***
zona vareSe

Hotelul este aproape de ieşirea pentru Soave de pe 
autostrada A4. Acesta are camere izolate fonic, un 
restaurant şi parcare gratuită. Personalul amabil vă va 
ajuta cu informaţii despre oraş şi împrejurimile sale. 
Vicenza şi Verona sunt în apropiere. Hotelul Cangrande 
Soave oferă camere cu aer condiţionat, TV cu plată şi 
internet Wi-Fi la un preţ accesibil.

Hotel alBa  ***
rimini

Situat la 2 km de Fiabilandia, hotelul oferă restaurant, 
parcare privată, bar și lounge. Hotelul oferă facilități de 
sporturi nautice și are camere cu aer condiționat, WiFi 
gratuit, baie privată. Recepție de 24 de ore, servicii 
de cameră și schimb valutar pentru oaspeți. La hotel, 
fiecare cameră include o terasă cu vedere la mare, are 
un birou și un TV cu ecran plat.

Hotel m Glamour  ****
GaBicce mare – zona rimini

Hotelul oferă camere unice, de lux şi cu vederi la 
mare, la doar 200 m de plajele din Gabicce Mare. La 
M Glamour vă puteţi antrena în sala de gimnastică 
sau relaxa lângă piscină. de asemenea, la bar puteţi 
savura o băutură revigorantă. Vă puteţi începe ziua cu 
micul dejun bufet. Restaurantul din incintă serveşte 
specialităţi regionale şi mâncăruri italiene clasice.

italia
hoteluri utilizate în 2019

parK Hotel venezia  ***
zona padova 

Acest hotel de familie are grădină și oferă parcare 
gratuită. Camerele sunt dotate cu aer condiționat și 
televizor, baie cu uscător de păr și articole de toaletă. 
Accesul Wi - Fi la internet este disponibil doar în zonele 
publice şi în anumite camere.

Hotel rouGe et noire  ****
roma 

Oferind o piscină şi acces gratuit la internet, Quality 
Hotel Rouge oferă camere cu aer condiţionat şi o 
terasă. Toate camerele includ un smartphone, pe care 
oaspeţii îl pot folosi pentru a efectua apeluri gratuite şi 
pentru a obţine informaţii despre oraş. Camerele sunt 
dotate cu TV prin satelit şi minibar. Cele mai multe 
camere au un balcon cu vedere la oraş.

Hotel alGa ***
milano

Hotel Alga Milan Milano este în sudul orașului și ofera 
87 camere confortabile și placut amenajate, dotate cu 
Tv, aer conditionat și Wi - Fi gratuit.
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Hotel aiX **
aiX - en - provence France

Hotelul este situat în districtul de afaceri al orașului, 
Lângă Europole de lárbois Business Park. Hotelul 
dispune de o recepție deschisă 24 de ore pe zi și 
o terasă în aer liber. Toate camerele sunt echipate 
cu baie, televizor, aer conditionat și acces gratuit la 
internet WiFi.

comFort pariS porte d’ivrY  ***
pariS

Situat la sud de Paris, oferă camere cu aer condiționat, 
baie cu duș sau cadă, TV satelit și WiFi gratuit. Oaspeții 
pot savura băuturi la bar. Hotelul oferă mic dejun 
tip bufet în fiecare zi. de asemenea, hotelul pune la 
dispoziție recepție săli de conferință, centru de afaceri 
și depozit de bagaje. Hotelul este situat la 5 minute de 
mers pe jos de stația de metrou.

KYriad le BourGet centre ***
zona pariS

Hotelul se află între Paris şi Aeroportul Roissy Charles 
de Gaulle. Este situat la 650 m de Gara RER, care 
oferă legături cu Parisul în câteva minute. Există WiFi 
gratuit. Fiecare cameră oferă facilităţi de ceai şi cafea, 
TV prin satelit şi baie privată. Recepţia de la Kyriad Le 
Bourget Hotel este deschisă non-stop. Un bufet de mic 
dejun este disponibil zilnic.

Hotel l’europe  ***
lourdeS

Așezat de-a lungul râului Pau Gave, la doar 5 minute 
de mers pe jos de sanctuarul din Lourdes, Hôtel de 
L’Europe este un hotel de familie care oferă vedere la 
Munți și Vârful Jer. Situată într-o clădire ecologică și 
elegantă, proprietatea este dotată cu aer condiționat și 
WiFi gratuit. Toate camerele de la Hôtel de L´Europe 
au aer condiționat invers, TV cu ecran plat și seif.

Hotel leS tourradeS  **
zona canneS 

Hotelul se află la 15 minute de mers pe jos de plaja La 
Bocca. Boulevard de la Croisette şi Palais des Festivals 
et des Congrès se află la 10 minute de mers cu maşina. 
Puteţi găsi mai multe restaurante la mai puţin de 
900 de metri de hotel. Camerele sunt dotate cu aer 
condiţionat şi TV LCd şi acces gratuit la internet Wi - 
Fi. Fiecare baie are duş sau cadă. 

Hotel atrium  ***
lourdeS 

Atrium este un hotel situat în centrul oraşului Lourdes, 
recomandat de Ghidul Michelin 2009. Camerele 
au decor contemporan și sunt dotate cu TV şi acces 
gratuit la internet WiFi, baie privată cu duş. Hotelul 
Atrium are un lounge cu TV şi o sală de mese. Oaspeţii 
pot lua masa în restaurantul hotelului şi pot savura 
băuturi la bar.

Hotel KYriad BelleGarde  ***
zona BelleGarde 

Situat la 30 minute de Geneva, Hotelul Kyriad 
Bellegarde - Chatillon. Acesta oferă camere cu baie 
privată, televizor şi acces gratuit la internet WiFi. 
Restaurantul serveşte preparate culinare din bucătăria 
tradiţională, care pot fi savurate pe terasa hotelului.

roi Soleil mundolSHeim **
StraSBourG 

Situat în partea de nord a Strasbourgului, la 10 minute 
de centrul oraşului, Hotel Roi Soleil oferă confort 
de calitate. Hotel Roi Soleil beneficiază de o locaţie 
privilegiată din care puteţi explora oraşul Strasbourg. 
Camerele de la Hotel Roi Soleil prezintă spaţii 
confortabile de locuit, cu facilităţi moderne care includ 
TV LCd cu canale prin cablu şi acces gratuit la Wi - Fi.
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Hotel olYmpic & Spa ***
SidiroKaStro

Situat în Sidirokastro Serron, hotelul deschis în 1982 
ofera servicii impecabile, stil distinctiv, cu facilități 
ale unei stațiuni SPA. Hotel complet renovat ofera 
camere cu vedere la oraș cu baie private, balcon, aer 
conditionat, Tv satelit, internet Wi - Fi, frigider.

Hotel laKonia **
zona Sparta - mYStraS

Situat în Sparta, la 140m de Mormantul lui Leonidas, 
hotelul ofera camere cu aer conditionat, parchet, 
balcon.

Hotel olYmpion ***
Katerini

Situat în centrul orașului Katerini, hotelul ofera camere 
cu acces gratuit Wi - Fi, aer conditionat, Tv satelit, 
frigider.

Hotel jollY  **
parGa - iGoumenitSa

Hotelul Jolly este situat la numai 500 de metri de noul 
port. Recepția este deschisă 24 de ore pe zi, iar accesul 
la internet Wi - Fi este disponibil gratuit în întreaga 
clădire. Oaspeții au la dispoziție mic dejun continental. 
Hotelul Jolly ofera oaspetilor sai cazare confortabilă 
în camere funcționale dotate cu baie, televizor și aer 
conditionat. 

Hotel inioHoS ***
atena

Situat în piaţa centrală Omonia, Hotelul Iniohos 
Hotel oferă camere cu aer condiţionat şi acces gratuit 
la internet Wi - Fi. Staţiile de metrou Omonia şi 
Metaxourgeio sunt la 5 minute de mers pe jos. Hotelul 
Iniohos oferă camere decorate cu bun gust, cu ferestre 
cu geam termopan Fiecare este dotată cu TV, fier de 
călcat şi frigider. Toate camerele au şi un balcon.

Hotel KoSta FamiSSi  ***
KalamBaKa

Hotelul este situat la intrarea în Kalambaka, la doar 1 
km de Meteora şi de mănăstiri. În hol este disponibil 
acces gratuit la internet WiFi. Camerele Hotelului 
Kosta Famissi sunt spaţioase şi oferă aer condiţionat/
sistem de încălzire, baie privată şi balcon privat. Printre 
facilităţile din camere se numără TV prin satelit şi 
minibar.

Belgia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel GoSSet   ***
BruXelleS 

Hotelul este situat pe Ring, la 7 km de Bruxelles Expo. 
Camerele contemporane și decorate elegant oferă 
cazare sofisticată. Puteți ajunge cu ușurință la centrul 
istoric magnific al orașului Bruxelles, cu 10 minute de 
mers cu mașina sau să profitați de locația hotelului 
lângă gară. Bucurați-vă de o băutură în barul confortabil 
și probați meniul la braseria tipic franceză Gosset.
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Hotel viva  ***
nevSeHir

Hotelul ofera 48 de camere dotate cu gust bun. 
Restaurantul ofera preparate culinare delicioase. Acces 
la internetul wireless este disponibil in unitatea de 
cazare.

Hotel maltepe 2000  ***
anKara

Hotelul este situat la câțiva pași de atracții istorice şi de 
districtul de afaceri, de divertisment şi de cumpărături 
din Ankara. Hotelul se află la o plimbare scurtă de stația 
de metrou Maltepe. Restaurantul oferă cele mai bune 
preparate din bucătăria turcească și internațională. 
Oaspeţii au la dispoziţie room service non-stop. Hotelul 
oferă acces Wi-Fi la internet.

Hotel mevre  ***
antalYa

Locație foarte centrală, la câteva minute de mers pe jos 
de orașul vechi și Turnul cu Ceas. dotari camere: baie, 
duș, papuci de casă, terasă, acces la internet, Wi-Fi, 
seif, TV prin satelit, TV prin cablu, minibar, facilități 
pentru prepararea ceaiului și cafelei. Hotelul este dotat 
cu aer conditionat, recepție, seif, terasa, internet prin 
cablu, room service, serviciu de spălătorie.

SaFa roYal muSeum  ***
KonYa

Hotelul este situat în Konya, la 900 m de Muzeul 
Mevlana. Există un muzeu pe site-ul care expune 
moaște și structuri moștenite din epoca romană și de la 
Seljuk. Serviciul de transfer la aeroport poate fi aranjat 
la cerere. Toate camerele sunt dotate cu TV cu ecran 
plat. Oaspeții se pot bucura de restaurantul din incintă. 
La proprietate veți găsi o recepție deschisă non-stop. 

Hotel Grand onS  ***
iStanBul

Situat la 15 minute de Marele Bazar, Hotelul Grand 
Ons oferă room service disponibil non-stop și terasă 
pe acoperiş, cu piscină şi vedere panoramică la Marea 
Marmara. Camerele sunt prevăzute cu TV satelit şi 
minibar, baie privată cu o cadă și uscător de păr. Hotelul 
este situat la 500 m de staţia de tramvai Laleli şi Gara 
Aksaray. Aeroportul Atatürk se găseşte la 15 km.

Hotel HermanoS  ***
iStanBul

Hotelul se află în zona comercială Aksaray, la 300 m de 
staţia de tramvai T1, şi oferă camere moderne. Acesta 
oferă o saună, acces gratuit la internet prin modem şi o 
recepţie deschisă nonstop. Camerele au aer condiţionat 
şi includ baie privată, TV cu ecran plat şi minibar. 
Restaurantul hotelului serveşte specialităţi locale şi o 
selecţie de preparate clasice mediteraneene.

Hotel emSa palace  ***
GeBze

Oferind o grădină şi o terasă, hotelul este situat la 
500 m de malul mării, în darıca. WiFi este gratuit în 
toate zonele. Proprietatea asigură şi parcare gratuită. 
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat şi minibar, 
baia privată are duş, uscător de păr şi articole de toaletă 
gratuite. Facilităţile suplimentare includ o cutie de 
valori, lenjerie de pat şi un uscător de rufe.

Hotel alBora  ***
KuSadaSi

Hotelul este situat la 200 m de mare, iar aeroportul 
este la 81 km. Centrul orasului Kusadasi este la doar 
500 m. Printre facilitatile de spa oferite se numara un 
hammam si o sauna, precum si sali de masaj. Camerele 
sunt dotate cu aer conditionat, balcon si o baie privata 
cu articole de toaleta. Fiecare camera este, echipata cu 
un televizor si acces gratuit la Wi-Fi.

Hotel Seren Sari ***
marmariS

Cu piscină în aer liber, Hotelul se află la 2 minute pe 
jos de plaja din Marmaris. Hotelul oferă bufet de mic 
dejun, bar la piscină cu gustări pe tot parcursul zilei şi 
Wi-Fi gratuit în hol. Toate camerele au baie privată, TV 
prin satelit şi balcon. Hotelul Seren Sari are restaurant 
à la carte, iar centrul oraşului Marmarisse află la 5 
minute pe jos. 

Hotel zileli  ***
canaKKale

Situat la 2 minute de mers pe jos de malul mării, în 
apropiere de centrul comercial Kipa. Hotelul Zileli 
are o recepţie cu program non-stop şi acces gratuit la 
internet WiFi în toate zonele sale. Camerele Hotelului 
Zileli au aer condiţionat, TV , minibar şi cutie de valori. 
Toate camerele sunt dotate cu balcon şi uscător de păr, 
iar unele oferă vedere la mare.
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Suedia
hoteluri utilizate în 2019

Good morninG HaGerSten  ****
StocKHolm 

Hotelul pune la dispoziţie camere cu TV cu ecran plat și 
WiFi gratuit. Toate unităţile de cazare au, de asemenea, 
baie placată cu dale şi prevăzută cu duș. Unele camere 
includ halate de baie, papuci și facilități de ceai/cafea.

Hotel eSplai  ***
coSta Brava 

Hotelul este situat la 300 m de plajă şi de statiunea 
Calella, bucurându - se de conexiuni excelente de 
transport cu Barcelona şi Girona. Hotelul oferă o 
terasa mare şi 2 piscine cu jacuzzi, restaurant stil bufet 
şi un program de divertisment. Internet wireless este 
disponibil în întregul hotel şi este gratuit. Camerele 
sunt au dotări complete şi au vedere spre grădini.

Hotel maS camarena ***
zona valencia 

Situat la 12 minute de centrul orașului Valencia, 
hotelul ofera piscina acoperita, camere dotate cu aer 
conditionat, Tv satelit și 2 saune.

Hotel reY arturo  ***
zona BurGoS 

Situat la 5km de Burgos, hotelul ofera cazare 
confortabila în camere dotate cu radio, Tv satelit, acces 
internet.

Hotel cHurra  ***
murcia 

Situat intr - o zona linistita, la scurta plimbare de 
centrul istoric din Murcia. Hotelul dispune de recepție, 
centru de fitness. Restaurantul servește preparate din 
bucătăria Murcia, folosind produse din grădina hotelului 
și pește proaspăt. Pivnița oferă o gamă largă de vinuri 
naționale și internaționale. Camerele sunt simple și 
luminoase, fiind dotate cu minibar și aer condiționat. 

Hotel carmen  ***
la carlota - zona cordoBa

Hotelul Carmen este situat în oraşul La Carlota, chiar 
lângă Autostrada A4. Aceasta are un exterior tipic 
andaluz, care contrastează cu interiorul decorat în stilul 
secolului XXI, cu finisaje de marmură lustruită şi lucrări 
de artă modernă. Fiecare cameră are un stil propriu 
şi original. Hotelul are un restaurant în incintă, unde 
puteţi savura preparate tradiţionale spaniole favorite.

Hotel caStro  ***
SantiaGo de compoStela

Situat la o mica distanta de centrul orașului, hotelul 
are camere cu conexiune gratuita Wi - Fi, Tv satelit și 
racitor. Parcarea este gratuita.

HolidaY inn campo GiBraltar 
campo GiBraltar - zona alGeciraS

Situat în Parcul Tehnologic și de Afaceri Los Palmones. 
Hotelul are un lounge elegant cu TV, un café - bar, 
parcare, recepție deschisă nonstop. Camerele includ 
birou și baie dotată cu uscător de păr și articole de 
toaletă, aer condiționat, TV prin cablu și facilități 
pentru prepararea de ceai și cafea. 

Spania
hoteluri utilizate în 2019

HolidaY inn eXpreSS ***
zona madrid

Holiday Inn Express Alcorcon este situat în suburbiile 
Madridului, aproape de o statie de autobuz cu acces 
direct spre capitala Spaniei. Camerele sunt modern și 
comfortabile.



‹‹236››   Circuite 2020 Circuite 2020   ‹‹237››

norvegia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel comFort runWaY  ****
zona oSlo 

Hotelul oferă camerele elegante sunt dotate cu iPod 
docking station şi TV cu ecran plat, conexiune Wi - Fi 
gratuită şi acces gratuit la centrul de fitness. Camerele 
hotelului Comfort RunWay sunt prevăzute cu aer 
condiţionat, paturi de lux, podea din lemn masiv şi baie 
ultramodernă.

danemarca
hoteluri utilizate în 2019

Hotel comWell Holte  ****
copenHaGa 

Cu o locaţie liniştită în Rezervaţia Naturală Vaserne, 
acest hotel oferă amenajări moderne, bucătărie în 
stil mediteranean şi camere cu TV cu ecran plat. 
Toate camerele includ birou şi minibar. Unele au 
zonă de relaxare şi ferestre mari. Restaurantul 
Leonardo serveşte specialităţi scandinave, cu influenţe 
mediteraneene. 

lituania
hoteluri utilizate în 2019

Hotel Karolina  ***
vilniuS 

Situat la câțiva kilometri de centrul orașului Vilnius, 
Karolina invită oaspeții să se bucure de restaurant, 
saună cu o piscină din marmură, 4 terenuri de 
tenis, bowling, biliard. Restaurantul are vedere la 
grădina și oferă o varietate de mâncăruri lituaniene și 
internaționale. Camerele includ TV satelit, internet și 
mini - bar. 

letonia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel vilmaja  ***
riGa 

Hotelul este situat la 3 km de centrul orașului Riga, 
la 7 km de Aeroportul Internațional Riga. Acesta 
oferă camere cu baie privată, cu Wi-Fi gratuit și 
parcare gratuită. In centrul orașului se poate ajunge cu 
autobuzul numărul și tramvaiul, care se duc în orașul 
vechi. În fiecare dimineață, de la 07:00 până la 10:00, 
un mic dejun bogat este servit în sala de mic dejun.
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estonia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel center  **
tallinn 

Situat la 15 minute de orașul vechi, hotelul ofera 
camere cu baie proprie, Tv, Wi - Fi gratuit în zonele 
comune. Portul de pasageri este la 750m de hotel. 

portugalia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel dom luiS  ***
coimBra 

Hotelul dom Luis este situat la câteva minute de 
centrul orașului Coimbra. Portugalia dos Pequenitos 
este la mai puțin de 5 minute de mers cu mașina. 
Hotelul d. Luis oferă parcare gratuită, serviciu de 
transfer către centrul orașului, restaurant, terasă. 
Camerele sunt dotate cu zone de relaxare, TV satelit, 
mini - frigider.

Hotel Santa iSaBel   ***
Fatima

Hotelul este situat în Fatima, la 120 m de Bazilica 
Maicii domnului din Fatima. Camerele sunt dotate cu 
TV cu ecran plat. Fiecare cameră are o baie privată. 
Facilitățile includ articole de toaletă gratuite și uscător 
de păr. Hotelul Santa Isabel oferă WiFi gratuit în 
întreaga proprietate. Capela Aparițiilor se află la 150 m 
de Hotel Santa Isabel.

Seminario torre aGuilHa ***
zona liSaBona

Situat între Lisabona și Sintra. Construcția sa datează 
din 1951 și este rezultatul unei colaborări misionare. În 
1972 a deschis un spațiu pentru conferințe, vacanțe 
sau pur și simplu să respirați în această frumoasă oază. 
Proprietatea are restaurant, cafenea, loc de joacă, 10 
săli de întâlnire, zonă cu grătar și o biserică. Există o 
recepție până la ora 18.30.

Hotel vip Berna  ***
liSaBona 

Hotelul Vip Inn Berna este situat la 300 m de staţia 
de metrou, la 3,5 km de centrul istoric al oraşului 
Lisabona. Facilităţile includ recepţie deschisă nonstop 
un bar, internet WiFi gratuit, spălătorie, servicii de 
fax şi fotocopiere, precum şi schimb valutar. Toate 
camerele au birou, aer condiţionat şi TV, seif şi baie 
privată.

Hotel dzinGel  ***
zona tallinn

Hotelul este situat în cartierul din Nõmme, la 15 
minute cu mașina de orașul vechi din Tallinn. Fiecare 
cameră are TV satelit, telefon, acces WiFi gratuit și 
o toaletă cu duș. Hotelul servește diverse preparate 
la restaurantul și cafene. Micul dejun este servit la 
restaurant, iar oaspeții se pot bucura de o masă bufet în 
timpul prânzului și la cină. 

moldova
hoteluri utilizate în 2019

Hotel coSmoS  ***
cHişinău

Situat în inima Chişinăului, hotelul dispune de 
amplasarea care asigură accesul la centrele de business, 
la instituţiile culturale etc. Cosmos vă oferă posibilităţi 
de a opta pentru una din cele 150 de camere: double, 
single, apartamente cu 2 și 3 camere. Camerele dispun 
de baie cu cadă sau cu duş, aer condiţionat, televiziune 
prin satelit, telefon, radio, acces la Internet, mini - bar.
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ucraina
hoteluri utilizate în 2019

Hotel BuKovYna  ****
cernăuȚi 

Hotel zenitH  ***
odeSa 

Hotelul este situat în centrul oraşului Cernăuţi, la un 
minut de mers pe jos de parcul Tarasa Shevchenka şi 
de grădina botanică. Include o piscină interioară, un 
centru de fitness şi internet Wi - Fi gratuit. Amenajate 
în nuanţe pastelate, camerele hotelului Bukovyna sunt 
dotate cu minibar şi TV. Băile sunt dotate cu uscător de 
păr şi articole de toaletă gratuite.

Hotel Zenith este situat în apropierea Teatrului 
de Operă din Odesa. Acesta oferă oaspeților săi 
un restaurant şi acces gratuit la internet Wi - Fi. 
Toate camerele hotelului sunt prevăzute cu aer 
condiţionat, TV cu ecran plat şi minibar. Băile private 
au in dotare articole de toaletă gratuite şi prosoape.

Hotel touriSt  ***
Kiev

Situat lângă staţia de metrou Livoberezhna din Kiev, 
acest hotel feră 2 restaurante, şi recepţie cu program 
nonstop. Tourist Hotel Complex asigură camere 
şi suite amenajate în stil clasic, cu TV prin satelit, 
frigider şi birou. Accesul la WiFi este disponibil gratuit 
la proprietate. Restaurantul serveşte specialităţi 
ucrainene şi europene. 

rusia
hoteluri utilizate în 2019

Hotel veGa izmailovo   ****
moScova

Hotel moSKoW   ****
SanKt peterSBurG 

Hotelul este situat lângă parcul Izmailovsky din 
Moscova, la 3 minute de mers pe jos de stația de 
metrou Partizanskaya și gara Izmailovo MCC. Hotelul 
oferă 2 restaurante și un centru de fitness. Accesul 
WiFi este gratuit. Camerele au aer condiționat și TV cu 
ecran plat cu canale prin satelit. Baia include uscător de 
păr, halate de baie, papuci şi articole de toaletă.

Situat foarte aproape de Nevsky Prospect, hotelul 
oferă camere cu aer condiționat și 5 restaurante. 
Hotelul se află la 50 m de stația de metrou. Hotelul 
oferă aer condiționat și cutie de valori gratuită. Cele 
mai multe camere au fierbător electric. Sunt oferite 
articole de toaletă gratuite. Este disponibil WiFi 
gratuit în întregul hotel.

Hotel parK inn   ****
novGorod

Park Inn este situat în noul oraș, la mai puțin de 3 
km de catedrala Sf Sophia și de Kremlinul Novgorod. 
de asemenea, are un teren de tenis și un loc de 
joacă pentru copii. WiFi gratuit este oferit în toate 
zonele. Hotelul oferă camere cu baie privată și TV cu 
ecran plat. Restaurantul hotelului servește un meniu 
internațional. Există, un bar unde oaspeții se pot relaxa.
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taxe de intrare obiective turistice
 AusTRIA
Melk Abatia Melk - tur ghidat 14,5 €
Melk Abatia Melk - fara ghid local 12,5 €
Viena Palatul Schonbrunn 20 €
Viena Pestera Seegrote 12 €
Viena Catedrala Sf. Stefan 6 €
Innsbruck Centrul Swarovski 19 €
 belGIA 
Bruxelles Atomium 15 €
Anvers Catedrala 6 €
 bulGARIA 
Veliko Tarnovo Cetatea Tsaravets 6 BGN - 3 € 
 cRoATIA 
dubrovnik Zidurile din dubrovnik 200 KN - 27 €
dubrovnik Vechea Farmacie 30 KN - 5 €
dubrovnik Palatul Rector 80 KN - 11 €
Split Palatul lui diocletian 44 KN - 6 €
Trogir Cetatea Trogir 25 KN - 3 €
Plitvice Parcul Natural Plitvice 150 KN - 20 €
 ceHIA 
Lednice Castelul Lednice 300 CZK - 12 €
Praga Manastirea Loreta 150 CZK - 6 €
Praga Hrad + Sf. Vit + Ulita de Aur 350 CZK - 14 €
Karlstein Castelul Karlstein 330 CZK - 13 €
Krumlov Castelul Cesky Krumlov 240 CZK - 10 €
Blansko Pestera Punkva 210 CZK - 9 €
Hluboká nad Vltavou Castelul Hluboka 300 kc - 12 €
 DAnemARcA 
Hillerød Castelul Frederiksborg 75 dKK - 10 €
 elVeTIA 
Zermatt Telecabina Matterhorn 99 CHF
Geneva Catedrala Sf. Vicentiu 6 CHF
Schaffhausen Cascada Rinului 6 CHF
 FInlAnDA 
Helsinki  Muzeul National al Finlandei 12 €
Helsinki Muzeul de Arta Ateneum 17 €
 FRAnTA 
Chamonix Telecabina Chamonix - Aiguille du Midi  63 €
Versailles Palatul Versailles 18 €
Paris Mormantul lui Napoleon 9 €
Paris Turnul Eiffel cu liftul, la etajul 2 16,3 €
Paris Turnul Eiffel cu liftul pana in varf 25,5 €
Paris Turnul Eiffel pe scari, la etajul 2 10,2 €
Paris Panteonul 9 €
Paris Funicular Sacre Coeur  1,7 €
Paris Arcul de Triumf 12 €
Paris Paris Museum Pass - 2 zile 48 €
Paris Paris Museum Pass - 4 zile 62 €
Paris Muzeul Luvru 20 €
Paris Muzeul d’Orsay 16 €
Fontainebleau Palatul Fontainebleau 13 €

Chambord Castelul Chambord 14,5 €
Blois Castelul Blois 12 €
 ITAlIA 
Milano Castelul Sforzesco 15 €
Milano Opera Scala 9 €
Milano domul 13 €
Verona Casa Julietei 8 €
Verona Basilica San Zeno 3 €
Venetia Palatul dogilor 25 €
Venetia Muzeul Correr 20 €
Venetia Basilica San Giovani et Paolo 3,5 €
Florenta Basilica Santa Croce 8 €
Florenta Baptisteriul 18 €
Florenta Palazzo Vechio 12,5 €
Florenta Palazzo Pitti 10 €
Pisa  Turnul Inclinat 18 €
Pisa  Baptisteriul 5 €
Siena domul 9,3 €
Roma Colosseum 19 €
Roma Muzeele Capitoline 5 €
Roma Basilica San Pietro 19,5 €
Roma Castel Sant’Angelo 14 €
Roma Muzeul Vatican si Capela Sixtina 28 €
Tivoli Vila d’Este  13 €
Napoli Orasul antic Pompei 19 €
Genova Palatul ducal 12 €
La Spezia Tren Cinque Terre - 1 zi  16 €
La Spezia Tren Cinque Terre - pe segmente 5 €/segment
  leTonIA 
Pilsrundāle Palatul Rundale 13 €
 mAReA bRITAnIe 
Canterbury Catedrala Canterbury 11,5 GBP
Londra Turnul Londrei 24,7 GBP
Londra Catedrala Sf Paul 20 GBP
Londra Muzeul Madam Tussauds 27 GBP
Londra Westminster Abbey 21 GBP
Windsor Palatul Windsor 22,5 GBP
  olAnDA 
Amsterdam Rijkmuseum 21 €
Amsterdam Muzeul van Gogh 19 €
 PolonIA 
Częstochowa Man Jasna Gora 20 PLN - 5 €
Varsovia Muzeul Chopin 22 PLN - 5 €
Malbork Castelul Malbork 40 PLN - 10 €
Wieliczka Salina Wieliczka 89 PLN - 21 €
 PoRTuGAlIA 
Lisabona Manastirea Jeronimos 12 €
Alcobaca Manastirea Alcobaca 6 €
Batalha Manastirea Batalha 6 €
Tomar Manastirea Tomar 6 €
Coimbra Catedrala 2 €
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Preturile obiectivelor turistice 
sunt cele din 2019

Prețurile sunt excursiilor opționale și taxele de oraș sunt orientative. 
Ele sunt valabile la data tipăririi catalogului și pot apărea modificări ulterioare.

Coimbra Universitatea 12 €
Porto Biserica Sf. Francisc 4 €
 sloVenIA 
Postojna Pestera Postojna 25,8 €
 sPAnIA 
Barcelona Sagrada Familia 25 €
Barcelona Muzeul Picasso 12 €
Zaragoza Catedrala La Seo del Salvador 4 €
Madrid Muzeul Prado 15 €
Escorial Manastirea - El Escorial 10 €
Cordoba Mezquita - Catedral 22 €
Toledo Catedrala + Biserica San Juan 2,8 €
Sevilla Palatul Alcazar 12,5 €
Sevilla Catedrala 9 €
Leon Biserica San Isidoro, Panteonul  5 €
Leon Catedrala 6 €
Granada Catedrala 5 €
Valencia Palacio del Marques 4 €
 sueDIA 
Stockholm Muzeul Vasa 150 SEK - 15 € 
Stockholm Palatul drottningholm 150 SEK - 15 €
Stockholm Primaria 110 SEK - 11 €
Stockholm Skansen - Muzeul Satului 220 SEK - 22 €
 TuRcIA 
Istanbul Muzeul Sfanta Sofia 72 TL - 18 €
Istanbul Palatul Tokpapi  72 TL - 11 €
Istanbul Topkapi - Harem 42 TL - 7 € 
Istanbul Palatul dolmabahce 119 TL - 19 €
Istanbul dolmabahce - Harem 48 TL - 7 €
Istanbul Basilica Cisterna 20 TL - 4 €
Pamukkale Pamukkale (sit arheologic Hierapolis) 50 TL - 9 €
Pamukkale Pamukkale (Piscina Cleopatrei) 50 TL - 9 €
Antalya Teatrul Antic Aspendos 50 TL - 9 €
Antalya Cascada Manavgat 5 TL - 1 €
Goreme Muzeul in aer liber - Goreme 45 TL - 8 €
Uchisar Uchisar 5 TL - 1 €
Kaymakli Orasul subteran Kaymakli 25 TL - 4,5 €
Konya Mormantul lui Mevlana 5 TL - 1 €
Canakkale Cetatatea Troia 25 TL - 4,5 €
Bergama Cetatea Pergamon - Acropole 25 TL - 4,5 €
Bergama Telegondola - Pergamon  25 TL - 4,5 €
Kusadasi Cetatea Efes 60 TL - 10 €
Kusadasi Casa Fecioarei Maria 35 TL - 6 €
Kusadasi Basilica sf. Ioan 15 TL - 2,5 €
Bodrum Mausoleul din Halikarnassos 14 TL - 2 €
Bodrum Muzeu Arheologie Subacvatica 25 TL - 4,5 €
 unGARIA 
Esztergom Basilica Esztergom 1500 HUF - 5 €

Tara oras Pret/loc/noapte
Serbia Belgrad 1,4 €
Bosnia - Hertegovina Medugorje 1 €
Croatia Buzet 1,5 €
 Plitvice 1 €
Muntenegru Podgorica 0,9 €
Macedonia Ohrid 0,9 €
Slovenia Postojna 2 €
Ungaria Budapesta 1,7 €
Austria Innsbruck Area 2 €
 Tyrol 2 €
 Salzburg 2 €
 Viena 1,6 €
Italia Milano Area 2 €
 Padova Area 2 €
 Genova 1 €
 Montecatini 2 €
 Aosta 0,8 €
 Rimini 2 €
 Roma 6 €
 Varese 2 €
 Milano Area 2 €
 Napoli Area 2 €
 Florenta 3,5 €
Franta Paris 1,88 €
 Aix En Provence 0,95 €
 Cannes 0,9 €
 Lourdes 1,5 €
Grecia Sidirokastro 1,5 €
 Katerini 0,5 €
 Atena 1,5 €
 Sparta 0,5 €
 Igoumenitsa 1,5 €
Olanda Hoofddor 2,5 €
 Haga 3 €
Belgia Bruxelles 2,5 €
Lituania Vilnius 1 €
Letonia Riga 0,9 €
Spania Costa Brava 0,75 €
 Madrid 0,5 €
 Santiago de Compostela 0,5 €
 Algeciras 0,5 €
 Burgos 0,5 €
 Granada 0,5 €
Portugalia Lisabona 2 €
Ukraina Cernauti 0,7 €
 Odessa 0,6 €

taxe de oraș
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01. In conditiile in care, inaintea sau in timpul 
desfasurarii circuitului, o buna parte din 

serviciile contractuale nu pot fi realizare, agentia se 
oblige:

a. Sa ofere alternative, fara ca turistul sa aibe vreun cost 
suplimentar

b. Sa restituie eventuala diferenta dintre contravaloarea 
serviciilor achitate si cele prestate, conform analizei de 
pret.

02.Agentia trebuie sa se asigure de bunul mers 
al circuitului, conform clauzelor din contract, 

mai putin in cazurile in care neindeplinirea clauzelor 
se atribuie:

a. Turistului

b.  Unei persoane ce nu este parte din contract 
(persoana terta)

c.  Unui caz de forta majora

03.In anumite situatii, agentia isi rezerva dreptul 
de a majora pretul excursiei cu cel mult 10% 

din valoarea sa, acesta neconstituind motiv de anulare 
a excursiei. In conditiile in care preturile sunt majorate 
cu mai mult de 10%, turistul are dreptul sa isi rezilieze 
contractul fara nicio alta obligatie fata de agentie, 
aceasta fiind obligata sa restituie sumele deja platite.

04.In anumite cazuri speciale (defectiuni ale 
mijlocului de transport, greve, schimbari ale 

orarului de zbor, intarzieri sau anulare ale curselor 
aeriene etc.) agentia poate sa opreze modificari 
in cadrul programului, atat inaintea cat si in timpul 
desfasurarii acestului, fara a afecta calitatea si 
cantitatea serviciilor. In cazul in care agentie este 
nevoita sa inlocuiasca hotelul, restaurantul sau mijlocul 
de transport, asigurand servicii cel putin egale, situatia 
nu constituie motiv de anulare.

05.In cazul nerealizarii grupului minim se va 
anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un 

program similar. Anuntul cu privier la anulare se va 
face cu minim 15 zile inainte de data plecarii. In cazul 
schimbarii datei de plecare sau a pretului, turistii au 
posibilitatea de a accepta noua data de plecare sau 
nou tarif, sau se pot retrage fara nicio penalizare.

06.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! 
Asigurarea prevede restituirea banilor in cazul in 
care turistul nu mai poate participa la excursie, din 
cauza situatiilor de boala, deces, accidente, furtul sau 
distrugerea pasaportului, a distrugerii domiciliului 
in urma unui indendiu, explozie, furt sau calamitate 
naturala etc.

07.In cazul in care turistul renunta la calatorie, 
rezervarea fiind facuta in conditii standard, se 

aplica urmatoarele penalitati:

a. 25 % daca retragerea se face intre 60 - 30 de zile 
calendaristice înainte de data plecării; 

b. 50 % daca retragerea se face intre 29 - 20 de zile 
calendaristice înainte de data plecării;

c. 75 % daca retragerea se face intre 19 - 10 de zile 
calendaristice înainte de data plecării; 

d. 100 % daca retragerea se face mai tarziu de 9 
zile calendaristice înainte de data plecării sau daca 
turistul nu se prezinta la locul de plecare in ziua si la 
ora stabilita, dar si in cazul in care rezervarea a fost 
efectuata in cadrul ofertelor speciale (Early Booking, 
First Minute etc.)

08.Mentiunea in text “Cazare la Roma” face 
referire la hotelurile aflate in suburbiile 

marilor orase. Mentiunea “cazare in zona” face 
referire la unitati de cazare care se afla la o distanta 
de pana la 100 km in jurul destinatiei mentionate

09.Unele programe include si cazari pe ferryboat. 
Cabinele au, de regula, paturi suprapuse si nu 

mereu grup sanitar propriu, acesta putand fi comun 
pentru mai multe cabine.

10. Micul dejun poate sa difere de la o tara la 
alta, putin fi atat bufet, cat si continental. De 

obicei, in tari precum Italia si Franta micului dejun 
nu se acorda o atentie deosebita. Mentionam ca 
este interzis de a scoate mancare sau bautura din 
restaurant sau de a adduce mancare sau bautura 
in restaurante pentru consumul propriu. In cazul in 
care turistii incalca aceste norme, sunt pasibili de o 
plata suplimentara

11. Transportul se efectueaza cu autocare si 
companii aeriene licentiate. In cazul transportului 

cu autocarul, pauzele se fac la aproximativ 2,5 - 3 ore, 
pentru servirea mesei si alte necesitati. 

12. Excursiile optionale sunt acele excursii al caror 
pret nu este inclus in pachetul de baza. Acestea 

pot fi achizitionate fie la momentul rezervarii sau 
ulterior din agentie, fie direct de la ghizi, reprezentanti 
locali, in timpul desfasurarii circuitului. In pretul 
excursiilor optionale nu este inclusa si taxa de intrare 
la obiectivele turistice. 

13. Agentia foloseste ghizi romani autorizati. 
Conform legislatiei international, doar ghizii 

locali au voie sa ofere servicii in interiorul oraselor, 
muzeelor si altor monumente. De aceea, ghizii 
romani vor oferi Informatii turistilor doar in afara 
obiectivelor, de obicei in autocar. In cazul in care 
grupul solicita angajarea unui ghid local, ghidul 
roman va efectua traducerea. Vizitarea muzeelor, 
se face individual, cu stabilirea orei si locului de 
intalnire cu grupului. Unele obiective turistice pot 
sa isi modifice programul de vizita fara instiintare. In 
acest sens, agentia nu este raspunzatoare.

14. In cadrul circuitelor, sosirea la cazare se face, 
de regula, seara (intre 20.00 si 22.00). orele 

pot varia de la o zi la alta, in functie de programul 
turistic, dar si de eventuale intarzieri din cauza 
conditiilor de trafic, a vremii sau a intarzierii in 
punctele de trecere a frontierei.

15. Taxele de aeroport pot suferi modificari 
din partea companiilor aeriene. In acest 

caz, agentia va informa turistii cu privire la aceste 
modificari.

16. Agentia de turism nu este raspunzatoare pentru 
nerespectarea programului turistic din vina 

turistilor (prezentarea cu intarziere la autocar, atitudini 
ostile fata de ghid, conducatorii auto sau alti turisti 
etc.)

17. Turistii au datoria sa aiba grija de bunurile 
si actele personale si de calatorie. In cazul 

transportului cu autocarul, bagajele sunt asigurate 
de firma transportatoare. In cazul transportului cu 
avionul, daca bagajele sunt pierdute turistul va adresa 
plangerea companiei aeriene.

18. Locurile in autocar sunt alocate in ordinea 
inscrierii incepand cu a patra bancheta. 

Acestea se confirma in maximum 24 de ore de la 
momentul rezervarii. Pentru primele 3 banchete (locuri 
preferentiale), in limita disponibilitatii, se achita un 
supliment de 5% din tariful de baza al excursiei. In 
cazul transportului cu avionul, locurile se vor confirma 
la efectuarea check - in - ului, fie online, fie direct in 
aeroport.

19. Minorii (sub 18 ani) nu pot iesi din Romania 
singuri. Acestia trebuie sa fie insotiti fie de 

ambii parinti, fie de un parinte care are acordul 
notarial, certificatul de deces sau hotararea 
judecatoreasca de incredintare a copilului, sau de 
o persoana care are certificat de cazier judiciar si 
acordul notarial al ambilor parinti.

20. In cazul in care turistul nu este multumit 
de serviciile primate, are posibilitatea de a 

face o sesizare in scris transmisa atat agentiei cat 
si prestatorului de servicii (restaurant, hotel etc) 
inainte de incheierea circuitului. Eventuale reclamatii 
ulterioare nu vor fi luate in considerare. In cazul in 
care sesizarea nu este solutionata, turistul poate 
depune la sediul agentiei o reclamatie la maxim 3 
zile de la data intoarcerii din calatorie. Agentia are 
posibilitatea sa solutioneze reclamatia in maxim 30 
de zile de la data depunerii. Daca se va constata ca 
agentia nu a indeplinit toate obligatiile contractuale, 
aceasta va oferi despagubiri conform analizei de pret 
(contravaloarea serviciilor neefectuate sau incomplet 
efectuare). Eventuale reclamatii colective nu vor fi 
luate in considerare.

21. Informatiile din catalog sunt valabile la 
momentul redactarii, acestea putand suferi 

modificari. Programul detaliat transmis in agentie are 
valoare contractuala. Imaginile din catalog au caracter 
informativ si nu au valoare contractuala.

informații pe care, 
e bine să le cunoști

important
Informațiile din acest catalog sunt cu titlu 
informativ și nu reprezintă oferta detaliată, 
anexă la contract cu turistul. Aceasta se 
va primi în agenție înaintea achiziționării 
programului.
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