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Circuit Paris Londra  

 

Paris-Versailles-Valea Loirei-Fontainbleau-Canterbury-Londra-Windsor-Greenwich-
Stratford-Oxford 

Ziua 1. Decolare din aeroportul Cluj-Napoca cu compania Wizzair la orele 06:10 – Aterizare 07:50 in aeroportul 

Paris/Beauvais.Intalnire cu ghidul in jurul orei 8:30. Transfer la Paris; vizita Paris, toata ziua. Ne îndreptam spre Ile de la Cité, 

unde urmeaza un tur ghidat, partial cu autocarul, partial pietonal, toata ziua cu timp liber pentru masa. Vizitam: Opera, 

Sainte Madeleine, Place de la Concorde, Arcul de Triumf, Champs Elysee, Parlamentul, Parcul Tuileries, Palatul Louvre, Palatul 

Regal, Palatul Primariei, Catedrala Notre Damme, Sainte Chapelle, Palatul Justitiei, La Conciergerie, Pont Neuf, Domul 

Invalizilor, Cartierul Latin cu Muzeul Evului Mediu, Sorbona si Panteonul. *Optional croaziera pe Sena. Cazare. 

Ziua 2. Program liber in Paris, sau *optional vizita Palatul de la Versailles + Palatele Marele si Micul Trianon. Plimbare prin 

parc. Program de seara in Cartierul Montmartre, Catedrala Sacre Coeur, Piata Pictorilor, Place Pigalle, timp liber. Cazare. 

Ziua 3. Timp liber in Paris (pentru transport se folosesc mijloace de transport in comun) sau *optional Valea Loirei cu 

ChateauChambord, superbul castel de vanatoare al lui Ludovic al XIV-lea, amplasat intr-o zona extraordinara, apoi 

oraselul Blois, cu castelul regal, de unde au pornit multe evenimente importante din istoria Frantei, iar la intoarcere vizita 

castelul Fontainbleau. Intoarcere in oras, optional, urcare in Turnul Eiffel. Cazare. 

Ziua 4. Timp liber in Paris (pentru transport se folosesc mijloace de transport in comun) sugeram vizita Muzeului Louvre sau 

sugeram copiilor de toate varstele vizitarea Disneyland cu RER din Paris. 

Ziua 5. Ne indreptam spre Regatul Unit, (Paris-Londra=450 km) Trecere peste Canalul Manecii. In drum spre Londra, poposim 

în minunatul orasel, Canterbury, unde a fost asasinat arhiepiscopul Thomas Beckett - vizitam Catedrala. Sosire la Londra. 5 

nopti cazare la acelasi hotel in Londra. 

Ziua 6. Vizita Londra, toata ziua program cu timp liber inclus - tur de oras ghidat, cu autocarul partial pietonal, fara intrari 

(exterior) – se viziteaza zona Kensington cu Memorialul Albert, Muzeul de Istorie Naturala, Harrod's, Piccadilly Circus, Piata 

Trafalgar, The City, Abatia Westminster, Parlamentul cu Big Ben, Catedrala Sf. Pavel, Tower, Tower Bridge, Palatul 

Buckingham, St. James Park. Dupa amiaza timp liber pentru London Eye, Covent Garden sau Cartierul Soho. Cazare. 

Ziua 7. Zi libera in Londra sau *optional vizitam Windsor, rezidenta familiei regale, Palatul si Catedrala St. George, schimbul 

de garda (depinde de organizatori – programul se va ajusta astfel incat grupul sa vada schimbul de garda sau la Buckingham sau 

la Windsor). Dupamasa vizita Greenwich (program de jumatate de zi) – Meridianul 0 si Observatorul Regal, Muzeul Marinei cu 

Colegiul Naval. Timp liber. Cazare. 

Ziua 8. Timp liber în Londra sau, *excursie optionala la Stratford-upon-Avon locul de nastere al celui mai mare dramaturg al 

tuturor timpurilor, William Shakespeare – vizita casa natala, casele Shakespeare, mormantul lui Shakespeare in Biserica Sfintei 

Treimi, apoi pornire spre Oxford, plimbare prin Oxford, oras universitar legendar – vizita Christ Church College, cel mai vechi 

colegiu din Oxford cu catedrala, biblioteca, Coridorul Pijamalelor, etc. Plimbare prin Oxford printre colegii; timp liber. 

Cazare. (lungimea traseului total~300 km). 

Ziua 9. Timp liber in Londra pentru vizitarea muzeelor-British Museum/Tower/National Galery/Muzeul de Stiinte ale Naturi, 

etc.er/National Galery/Muzeul de Stiinte ale Naturi, etc. 

Ziua 10. Mic dejun la pachet. Transfer la aeroportul Londra-Luton in zori. Decolare la orele 8:45, aterizare la Cluj la orele 

13:40. 

Data de plecare Tarif standard 

in camera dubla(avans 30%) 

 Tarif Early Booking 

(avans 50%) 

 

09.08.2015 

EB pana la 

31.01.2015 

829 euro  

  

799 euro  

Reducere al treilea adult in camera: 25 euro; Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 50 euro Supliment camera single: 220 

euro 
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Tarifele au fost calculate la grup de minim 40 turisti (avion+autocar). Suplimentul pentru grup 30-39 persoane, 40 euro, se va achita 

doar in caz de nevoie, la finalizarea grupului, cu 5-7 zile inainte de plecare. 

 

BONUS LOCURI PREFERENTIALE PENTRU INSCRIERI PANA LA 31.12.2014 

 

Tariful include: 

- bilet de avion cu compania Wizzair pe ruta mentionata, conform orarului de zbor mentionat, 1 bagaj de mana care masoara 

42x32x25cm sau mai putin, poate fi transportat la bord gratuit. Acesta trebuie sa aiba loc sub scaunul din fata. 

- taxe de aeroport si transfer aeroport-hotel-aeroport, cf orarului de zbor de mai sus 

- 10 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri 2*+/3*; (5 nopti in Paris in apropiere de metrou tip Ibis/Campanille/Kyriad, 5 nopti 

la Londra la Hotel Ibis Budget Hounslow sau similar). Atentie! Al 3lea pat in camera poate fi supraetajat in hotelul de la 

Londra. 

- transport cu autocar modern, licentiat 3*cf programului 

- ghid turism din partea agentiei pe tot traseul 

Tariful nu include: 

- taxa obligatorie Feribot Calais-Dover – 25 euro/persoana, se achita la inscriere 

- bagaj de cala de 32 kg ~60 euro/dus-intors (pretul bagajului este mai avantajos la inscriere, compania de zbor 

poate modifica taxele de bagaj) 

- taxele de intrare la obiectivele turistice din program: in Paris sugeram abonamentul de muzee (Paris Museum Pass - 2 zile-42 

euro, 4 zile-56 euro), taxa Disneyland~58 euro, bilet RER Paris- Disneyland ~8 euro/sens; croaziera pe Sena~13 euro, urcare in 

Turnul Eiffel~15 euro 

- excursia optioala Versailles-15 euro, include vizitarea Palatului Regal, Micul si Marele Trianon, ghid din partea agentiei 

pentru explicatii in parc si in afara palatului si transport autocar (intrare cu Paris Pass) taxa Parc Gradinile muzicale: 8 euro; 

- excursie optionala la Fontainbleau (intrare cu Paris Pass) si Valea Loirei (Chambord-recomandam exterior; Blois~10 euro)– 35 

euro, numar minim 30 persoane 

- Londra: excursiile optionale: Windsor-Greenwich – 30 euro + ~17 GBP taxa de intrare in Windsor, Greenwich-intrare libera la 

Observatorul Regal si la Muzeul Marinei+Casa Regnei; Startford-Oxford – 35 euro, numar minim30 persoane – include transport, 

ghid + taxele de intrare pt Casa Natala Shakespeare ~ 15GBP, Trinity Church ~2GBP, Christ Church College~8 GBP. 

MENTIONAM CA EXCURSIILE OPTIONALE SE REALIZEAZA CU ACELASI AUTOCAR PENTRU 2 GRUPURI, DECI LOCURILE SUNT 

LIMITATE 

- asigurarea medicala si asigurarea storno (optional) 

- taxa de rezervare a unui loc preferential în autocar : 5 euro/persoana (optional) (mentionam ca locurile în autocar se 

distribuie în ordinea înscrierilor si se comunica de catre personal la urcare în autocar; prioritate au cei care la inscriere isi 

rezerva locul; nu acceptam cereri pentru loc preferential ulterior inscrierii) 

In cazul circuitelor unde grupul este format din grup cu avionul si grup cu autocarul, agentia isi rezerva dreptul de a 

modifica programul intregului grup in functie de schimbarea orarului de zbor. Agentia nu isi asuma raspunderea pentru 

eventualele intarzieri sau schimbari in programul excursiei datorita modificarii orarului de zbor. Agentia îsi rezerva 

dreptul de a modifica ordinea sau continutul programelor în cazul în care acest lucru este absolut necesar. 

CONDITII DE INSCRIERE 

- inscrierile, se face doar pe baza actelor de calatorie valabile minim 6 luni de la data plecarii. Turistul este obligat sa verifice 

valabilitatea actelor de calatorie si, in cazul circuitelor cu avionul sa transmita copia actului de calatorie (CI sau pasaport) 

la inscriere, iar agentia nu isi asuma raspunderea in cazul in care actul de calatorie este expirat sau daca numele turistului nu 

este acelasi in CI si in pasaport, iar pasaportul este transmis ulterior, penalitatile cu modificarea de nume ii revin turistului. 

- copiii minori (sub 18 ani) pot iesi din tara daca sunt insotiti de ambii parinti, sau de un parinte care are acordul notarial al 

celulilalt parinte, sau act notarial pe baza hotararii judecatoresti de incredintare a minorului, sau, in cazul minorilor insotiti 

de o persoana care are acordul notarial al ambilor parinti si cazier judiciar, conform legilor in vigoare. Nerespectarea celor de 

mai sus duce la oprirea la frontiera romana a minorilor, caz in care agentia nu raspunde de consecinte. 
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- clasificarea hotelurilor din strainatate poate sa difere fata de clasificarea celor din Romania, si este in conformitate cu 

reglementarile din tarile respective; nu suntem raspunzatori pentru aceste diferente. Alocarea camerelor la hotel se face la 

receptie. Camerele triple pot fi de structuri diferite (3 paturi separate sau 1 pat matrimonial+1 pat pliant sau +1 supraetajat). 

Camerele duble pot fi cu pat matrimonial sau doua paturi separate, in functie de disponibilitatea la hoteluri. Rezervarile se 

fac in camere standard. In cazul solicitarii unui confort sporit, diferenta se achita la hotel la fata locului, in cazul in care acest 

lucru este posibil. In cazul persoanelor care se inscriu singure, se ofera posibilitatea de cazare in camera single, contra cost 

sau agentia cauta partaj pentru persoanele singure, dar acest lucru nu este garantat; in acest caz, turistul va achita 

suplimentul de camera single inainte de inceperea excursiei. 

- localizarea hotelurilor din programele turistice de tip circuit pot fi intr-o arie de 100 km fata de locul anuntat in program, 

de exp. zona Paris sau zona Roma; locatia neafectand programul excursiei, transportul organizandu-se cu autocarul la finalul 

zilei. 

- deoarece (in general) in program nu sunt incluse mesele de pranz si cina, se recomanda turistilor asigurarea cu rezerve de 

alimente nealterabile pentru cazurile in care nu se poate lua masa la o unitate de alimentatie publica, avandu-se in vedere ca 

(in general) se ajunge la hotel seara. Programul excursiei este incarcat (distante mari de parcurs, in unele cazuri si multe 

obiective de vizitat), scopul excursiei fiind de a vedea cat mai multe tari si locuri interesante si nu o excursie de odihna. In 

cadrul programulului excursiei, in mod normal se aloca timp pentru a lua masa de pranz si de cina, exceptie facand situatiile 

neprevazute, intarzieri in trafic, sau intarzieri de alt gen, etc. Micul dejun difera de la o tara la alta, de exp in Italia si Franta, 

unele hoteluri ofera mic dejun continental, iar altele de tip bufet. Regulile internationale interzic scoaterea sau introducerea 

de alimente sau bauturi din sau in restaurant. Turistii care incalca aceasta regula pot fi obligati la o plata suplimentara de 

catre restaurant 

- programul excursiei nu este modificabil pe parcurs, la cererea unor turisti, agentia avand obligatia de a furniza programul 

initial tuturor turistilor din grup. In cazul in care grupul voteaza unanim pentru modificarea programului, acest lucru este 

posibil doar in cazul in care modificarea survenita nu implica costuri suplimentare, nu afecteaza timpul de condus al soferilor 

sau nu se deruleaza in detrimentul programului initial. In cazul in care modificarea ceruta implica cheltuieli in plus, realizarea 

este posibila doar cu acordul personalului de bord, dupa calcularea taxelor aferente care vor fi suportate de catre turisti. 

Ghidul sau agentia pot modifica programul sau ordinea desfasurarii programului in cazul in care orarul de deschidere a unor 

obiective implica acest lucru sau in caz de evenimente neprevazute, intarzieri, etc 

- turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, dar 

legislatia internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va face 

prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti hotaraste 

angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesara in functie de tarile vizitate. 

- vizitarea muzeelor in cele mai multe cazuri se face individual deoarece serviciile de ghid turism prestate de ghidul agentiei 

nu sunt permise la aceste obiective, exceptie facand doar cateva institutii: de exp Castelul Praghez sau muzeul Abatiei Melk, 

unde autoritatile permit acest lucru. Pentru vizite colective la muzee, este necesara angajarea unui ghid local contra cost, iar 

acest lucru se face doar la cererea grupului sau daca este absolut necesar, anticipat vizitei. 

- autocarul/mijlocul de transport terestru va avea un numar de locuri corespunzator numarului de persoane inscrise si va oferi 

confortul conform normelor de categorizare in vigoare (aer conditionat, incalzire, statie audio-video, etc). Este interzis 

consumul de alimente in mijloacele de transport. Opriri regulate se fac la intervale de aproximativ 2,5-3,5 ore. Orele de 

condus a soferilor sunt un factor de baza al programului si se respecta cu fermitate. Raspunderea privind pierderea, furtul, 

deteriorarea bagajelor si a obiectelor personale si a actelor de calatorie este in sarcina turistului. Firma transportatoare are o 

asigurare de bagaje pe durata transportului. Personalul autocarului nu este responsabil pentru bunuri de valoare lasate in 

autocar. In cazul pierderii sau deteriorarii bagajelor pe durata transportului cu avionul, turistul isi va adresa plangerea direct 

companiei aeriene. 

- imbarcarile din alte orase in cazul circuitelor cu autocarul sunt parte integranta a programului turistic. Orarul de imbarcare 

este specificat in programul initial, dar care poate sa difere in functie de probleme neprevazute – lucrari pe drum, conditii de 

meteo neprevazute. Ultimele detalii se transmit turistilor cu 5-2 zile inainte de inceperea calatoriei. Tarifele si orele de 

plecare din oferta Agentiei au la baza imbarcarile din Cluj-Napoca sau Oradea. Oferim imbacari de pe alte linii, contra cost, 
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dar numarul locurilor este limitat in functie de marimea mijloacelor de transport care ofera aceste servicii. Detalii la fiecare 

program. 

- sosirile la hotel se fac de regula seara. Pot aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, intarzierea turistilor de la 

intalnire etc. Agentia nu este raspunzatoare pentru intarzierile de acest gen. Si in cazul in care se soseste tarziu, stationarea 

de odihna la hotel va fi de minim 9 ore/noapte, conform orelor de condus. 

- locurile in autocar se distribuie de catre agentie conform ordinii inscrierii, exceptie facand persoanele care se inscriu 

singure. Exista totusi o suprataxa pentru locuri preferentiale, pentru turistii care doresc din diferite motive rezervarea 

locului preferential cu taxa de 5 euro. Prioritate au persoanele care achita aceasta suprataxa; inscrierile se fac pana cand 

exista locuri disponibile, iar din acest motiv, diagramele de locuri se finalizeaza inainte de plecare, si locurile in mod oficial, 

vor fi comunicate de personalul autocarului doar la urcare. Nu se accepta plata suprataxei de loc ulterior inscrierii. Exista 

circuite la care nu exista aceasta optiune de loc preferential. Pe mijloacele de transport care asigura transferul pana la 

mijlocul de transport de baza, sau pe mijloacele de transport care asigura transferul la/de la aeroport-hotel, sau in 

programele unde este specificat:”nu exista optiune de loc preferential”, nu este valabila aceasta optiune de loc preferential. 

- programele, tarifele, orele de plecare din catalog sunt valabile la momentul redactarii catalogului/programului initial, 

acestea pot suferi modificari minore in timp. Prioritate au informatiile actualizate in agentie si/sau pe pagina de internet. 

- in cazul circuitelor/city-break-urilor cu avionul, in cazul modificarii orarului de zbor, orice cheltuiala suplimentara, in caz 

ca se iveste (transfer suplimentar, cazare in plus, etc) ii revine turistului, iar cererile de despagubire se adreseaza direct 

companiei aeriene. La fel in cazul in care, din cauza modificarii orarului de zbor, o parte a programului nu se poate realiza din 

motive obiective, agentia nu este raspunzatoare, turistul nu are dreptul la despagubiri din partea agentiei. Cererile de 

despagubire se adreseaza direct companiei aeriene. 

- in cazul circuitelor unde grupul este format din persoane care calatoresc cu autocarul si persoane care calatoresc cu avionul, 

modificarea orarului de zbor poate sa influenteze modificarea programului intregului grup, sau intarzierea grupului. Agentia nu 

se face raspunzatoare pentru aceste modificari, dar va incerca adaptarea programului la noua situatie cat mai bine posibil. 

- in cazuri speciale, agentia poate majora pretul excursiei cu tariful anuntat in program sau cu maxim 10% din valoare sau 

conform valorii afisate in program, dar nu mai mult de 10%, acesta neconstituind motiv pentru anularea excursiei din partea 

turistului. In cazul in care majorarea depaseste 10% din valoare, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie, agentia 

urmand sa ii restituie sumele achitate. 

- taxele de intrare sunt indicate in fiecare program aparte, si au valoare informativa. Poate sa existe decalaje, deoarece 

institutiile culturale isi modifica tarifele sau pot modifica orarul de functionare pe parcursul anului. Vizitarea obiectivelor 

turistice (exp Alhambra, Cina cea de Taina) care solicita achitarea taxei de intrare in prealabil, este posibila doar cu achitarea 

taxei de intrare la inscrierea turistului. Nu putem solutiona vizitele turistilor care nu isi achita la timp aceste taxe la agentie. 

Aceste sume includ taxa de intrare efectiva, taxa de rezervare si taxele aferente transferului bancar pentru plata anticipata. 

- turistul este obligat s? achite la recep?ia unit??ii hoteliere taxa de sta?iune, taxa de salubrizare, precum ?i alte taxe locale, 

in caz ca acestea intervin, f?r? a putea pretinde desp?gubiri sau returnarea sumelor de la Agen?ie. 

- turistul are obligatia sa se comporte civilizat cu personalul si cu colegii de grup; turistul are obligatia de a avea o igiena 

corporala adecvata calatoriei in grup. In cazul turistilor cu comportament extrem – certuri, jigniri la adresa personalului de 

bord sau altor turisti, lipsa igienei corporale, etc, aspecte care deranjeaza tot grupul si/sau buna desfasurare a programului, 

grupul are dreptul de a intocmi un proces verbal prin care exclude turistul de la continuarea calatoriei, sau de a cere ajutorul 

agentilor de politie locala, agentia neasumandu-si nici un fel de raspundere fata de turistul respectiv. 

- turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate. Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea 

turistului respectiv in fata autoritatilor locale, agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv (nu se 

ramburseaza sume aferente serviciilor neprestate din acest motiv). 

- turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile vizitate (sa nu 

deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu distruga/deterioreze/pateze obiecte din camere, etc). 

Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la raspundere. Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea 

camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de transport, agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv, 

care va urma sa despagubeasca institutia respectiva pentru daunele cauzate. 
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- in cazul în care turistul este nemul?umit de serviciile turistice primite, acesta are obliga?ia de a întocmi o sesizare în scris, 

clar, explicit ?i civilizat, cu privire la deficien?ele constatate la fa?a locului, legate de realizarea pachetului de servicii 

turistice contractat, se va transmite prompt prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, ghidului) 

care vor face totul pentru solutionarea plangerii (in caz ca acesta este un caz obiectiv) si in caz de nesolutionare, se anunta si 

Agen?ia, urmand ca in termenii stabiliti in contract, sa aiba loc despagubirea turistului, dupa caz. 

  

  

Completarea detaliilor de mai jos este obligatorie si indispensabila pentru inscriere: 

PERIOADA: 

  

ORAS DE IMBARCARE: ALTE SERVICII COMANDATE: 

TARIF DE INSCRIERE: 

REDUCERE: 

AVANS: DIFERENTA: 

DATA SCADENTEI: 

  

  

Nume si prenume turisti cf act calatorie Data nasterii Serie si numar act de calatorie Data eliberarii Data expirarii 

          

          

          

          

Semnatura......................................................... 

Data inscrierii................................................... 

 

 

 

 
Gabriela APOSTOL 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
agentia de turism 
LINEA BLU TRAVEL 
Bd. 21 Decembrie 54-56 
Cluj-Napoca; 400094; ROMANIA 
Tel/Fax: 00 40 264 595 225 
Tel: 0725 518942 
Email: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
Web:   www.lineablutravel.ro 

Contact 


