
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

GRATUIT excursia la 

Sankt Gallen, Cascada 

Rinului, Zurich, Lucerna. 
 

 

 
 

1. În unele oraşe de pe traseu, 
autorităţile locale pot solicita o taxă 
de genul taxei de staţiune. Aceasta 
se va achita de către turişti la 
recepţia hotelurilor. 
2. Turistii inscrisi in acest program 
vor utiliza autocarul plecat pe pro-
gramul similar cu grupul din tara.  
3. Ordinea cazărilor şi vizitarea din 
fiecare zi a obiectivelor turistice se 
poate modifica, asigurand vizitărea 
tuturor obiectivelor din program.  
4. Obiectivele marcate cu caractere 
bold  italice se viziteaza pe exterior 
5. Copiii beneficiază de reducere 
pt. cazare în cameră cu doi adulţi.  
6. Pentru explicaţiile la obiectivele 
turistice, grupul va putea apela la 
serviciile ghizilor locali.  
7.  Prețurile sunt valabile pentru un 
număr limitat de locuri la zbor, 
după epuizarea cărora, turiștii vor 
putea să își  dea acceptul pentru 
achitarea diferenței de tarif față de 
prețul din ziua achitării pachetului 
turistic. 
 
Grup minim 25 pers. 
 

  

Ziua 1.  BUCURESTI- MILANO 

Zona DORNBIRN  (290 km) 
Prezentare în Aeroportul Bucureşti 
OTOPENI la ora 09.30 pentru zbor 
Bucureşti- Milano cu companiile Blue Air 
/ Wizz Air. Dupa aterizare, transfer la hotel 
în zona Dornbirn- Austria. Cazare. 
  

Ziua 2.  Cascada RINULUI - ZURICH  
LUCERNA- LIECHTENSTEIN (345 km 

Mic dejun. Timp liber în zona Dornbirn, 
sau excursie GRATUITĂ la Zurich. Oprire 
la Schaffhausen pt. a admira spectaculoasa 
cascadă a Rinului. În Zurich începem turul 
pietonal: Grossmunster (catedrala 
protestanta, fondată de Carol cel Mare), 
Fraumunster (cu vitraliile remarcabile ale 
lui Marc Chagall) şi Bahnhofstrasse, 
principala arteră comercială a oraşului. 
Excursia continuă spre Lucerna pentru un 
tur de oraş: Kapellplatz, Kapellbrucke, 
Rathaus St. Peterskapeele, Wasserturm. 
Încheiem excursia tranzitând Liechtenstein 
cu o scurtă oprire în capitala Vaduz. Seara 
întoarcere pentru cazare în zona Dornbirn. 
  

Ziua 3. INTERLAKEN- BERNA- 

MONTREUX- LAUSANNE (495 km) 
Mic dejun. Deplasare spre Interlaken, 
celebra staţiune montană superb amplasată 
între 2 lacuri la poalele Alpilor. Continuăm 
cu Berna, capitala Elveţiei, unde vom 
vizita: Rathaus, Marktgasse şi Kramgasse, 
Catedrala St. Vicenţiu. Urmeaza Montreux, 
o plăcută staţiune pe malul lacului Leman 
unde se vizitează renumitul Castel Chillon. 
Încheiem ziua cu un tur pietonal în 
Lausanne, către Catedrala din centrul 
istoric. Cazare în zona Bellegarde. 
  

Ziua 4. Geneva- Chamonix-Mont Blanc 

Vf. Aiguille du Midi (3842 m) (275 km) 

Mic dejun. Plecare spre Geneva pt. un tur 
de oraş: Catedrala St.Pierre, Place Neuve, 
Maison Tavel, Primăria, iar seara sediul 

ONU. Timp liber în Geneva sau excursie 
opţională (25 euro) spre tărâmul stâncilor 
veşnic înzăpezite. Dacă vremea permite, se 
urcă din Chamonix la cea mai înaltă staţie 
de telecabină din lume Aiguille du Midi 
3777 m, în apropiere de Mont Blanc. 
Întoarcere în Bellegarde pentru cazare. 
  

  

Ziua 5.  ZERMATT- MATTERHORN- 

GENOVA (535 km) 
După micul dejun, parcurgem zone montane 
de o frumuseţe rară în Ţara Cantoanelor spre 
Tasch pt. urcare cu trenuleţul la Zermatt, 
staţiune turistică protejată ecologic 
(vehiculele motorizate sunt interzise). 
Opţional, ascensiune la cota 3883 m. 
Priveliştea magnifică a celor 38 de piscuri 
de peste 4000 m, va fi "recompensa” pentru 
temerarii care s-au aventurat să "plutească” 
cu telecabina deasupra crevaselor gheţarului 
Matterhorn. Traseul continuă prin Aosta şi 
regiunea Lombardia din Italia pentru cazare 
în zona Genova - Savona. 
  

Ziua 6. MONACO- NICE- SAN REMO 

GENOVA (390 km)                                                                                                        
Mic dejun. Zi liberă la dispoziţia turiştilor 
sau opţional (35 euro) excursie pe Coasta de 
Azur. Deplasare spre Monaco unde, după 
vizita la Palatul Princiar, parcurgem traseul 
curselor de Formula 1 între Port şi faimosul 
Cazino. Urmează Nice pt. o plimbare pe 
Promenade des Anglais, iar la întoarcere, 
oprire în San Remo, replica staţiunilor 
exclusiviste în "varianta” italiană. Cazare în 
zona Genova - Savona. 
  

Ziua 7. MILANO- BUCURESTI (140 km) 
Mic dejun. Deplasare spre Milano unde se 
vizitează: Castelul Sforzesco, Opera Scala, 
Galeriile Victor Emanuel şi Domul, pe cât 
de decorat în exterior, pe atât de sobru în 
interior, punând în valoare vitraliile sale 
unice.  Transfer la aeroport la ora 12.30 
pentru zbor la Bucureşti, unde aterizam în 
jurul orei 18.45. 
(*Pentru plecarea din 07.08 nu se viziteaza 
Milano, transferul la aeroport avand loc la 
orele 11.00, iar sosirea in Bucuresti va fi in 
jurul orelor 16.45) 
 

 

 

 
1. Zona Dornbirn 
http://www.hotel-surpunt.com  
2. Zona Bellegarde 
http://www.kyriad-bellegarde-chatillon-en-
michaille.fr/en  
3. Zona Genova- Savona 
http://www.poggiohotel.it/en/ 

 

Schaffhausen, Zurich, Lucerna, Liechtenstein, Interlaken, Berna, Montreux, Geneva  

Lausanne, Chamonix-Mont Blanc, Zermatt, Matterhorn, Monaco, Nice, S. Remo, Milano 

BONUSURI 

7 zile 

de la 425 euro 

NOTE 

Exemple de Cazari 2014 



 

 

 

 

 

 

PRIMII 5 – 5% REDUCERE 
pentru primii 5 turisti indcrisi in 

fiecare excursie pana la 30.11.2014 
  

EARLY BOOKING  

5% REDUCERE pt. achitarea a 

50% avans din pretul excursiei pana 

la 30.11.2014 
  

REDUCERE 2 – 6% pentru 

GRUPURI (minim 8 pers. Pe acelasi 

circuit si aceeasi data de plecare) – 

vezi conditii inscriere 
  

  

REDUCERE 3% pt. ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

imbarcare in autocar. 

 

Plecari 2015 11.06 27.06 
12.07, 07.08 

20.08 
Supl. 

SINGLE 
COPIL 

6-12 ani 
Al 3-lea 

adult  

Loc în cam. DBL 425 € 435 € 449 € 145 € 395 € 425 € 

PREŢUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ: 
•  zbor Bucuresti- Milano/ Bergamo- Bucur.  
• Transport cu autocar climatizat clasif. 2-4* 
• 6 cazări cu mic dejun în hoteluri de 2- 4* 
• Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu. 

•••• Asig. medicală, intrările la obiective, ghiziii locali 
•Telecabina la Chamonix + Matterhorn, tren la Tasch 
••••Opţionale: Chamonix-MontBlanc, Coasta de Azur- 
toate min. 30 pers., impreuna cu grupul de autocar 
•••• Taxe aeroport + transfer 195 €. 

   

ORAR DE ZBOR :   
Pentru plecarile  11.06 , 27.06,  20.08 orarul este urmatorul :  
Cursa Wizz Air        Bucuresti  - OTOPENI       11.30            MILANO – Malpensa  12.55 
 

Cursa Blue Air        MILANO  - Bergamo         15.15             OTOPENI                    18.25 
 

 

Pentru plecarea  12.07 orarul este urmatorul : CURSA BLUE AIR 

Bucuresti  - OTOPENI      decolare ora   13.00         Aterizare MILANO – Bergamo  14.15 
 

MILANO  - Bergamo        decolare  ora  15.15         Aterizare OTOPENI  18.25 
 

 

Pentru 07.08*  orarul este: CURSA  WIZZ AIR* La retur nu se viziteaza Milano 

Bucuresti  - OTOPENI      decolare ora   11.30         Aterizare MILANO – Malpensa  12.55 
 

MILANO  - Malpensa      decolare  ora   13.25         Aterizare OTOPENI  16.45 
 

*Achita un avans de 50% din preţul excursiei, in primele 50 de zile dupa lansarea Circuitelor 

2015 (până la 30.11.2014), 

si prin tragere la sorti poti primi 50% REDUCERE din pretul de baza din catalog (fara 
taxe si suplimente de orice fel). 

Numarul rezervarilor care primesc reducerea de 50% - cate o rezervare pentru fiecare 50 de 
rezervari participante la tombola. 

Toti participantii la tombola, care nu au beneficiat de reducere de 50%, vor participa la o noua 
tragere la sorti la care pot primi GRATUIT una din cele 50 de vacante de cate o saptamana, cu 

transport  cu autocarul ** (vezi detalii tombole). 
 

ATENŢIE !! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 
 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii 
 
 
 
Miruna SANGEORZAN 

--------------------------------------------- 

Agentia de turism 

LINEA BLU TRAVEL 

Bd.21 Decembrie, Nr. 54-56 Cluj-Napoca, RO 

Tel: 0264 595225 Fax: 0264 595225 

email: miruna.sangeorzan@lineablutravel.ro 

www.lineablutravel.ro 


