
 

 

 

 

Londra,Windsor,Stonehenge,Salisbury,Cardiff,Rock of Cashel,Cork,Cast. Blarney,Ring of 
Kerry,Killarney,Cast. Burnatty,Limerick,Dublin,Glendalough,Belfast,CastelulDunluce,Giant`S 

Causeway,Lake District,York,Leeds,Manchester,Liverpool 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. În unele oraşe de pe traseu, 
autorităŃile locale pot solicita o taxă 
de genul taxei de staŃiune. Aceasta 
se va achita de către turişti la 
recepŃia 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 adulŃi.  
6. Pentru explicaŃiile la obiectivele 
turistice, grupul va putea apela la 
serviciile ghizilor locali.  
7.  Pre+urile sunt valabile pentru 
un număr limitat de locuri la zbor, 
după epuizarea cărora, turi+tii vor 
putea să î+i  dea acceptul pentru 
achitarea diferen+ei de tarif fa+ă 
de pre+ul din ziua achitării 
pachetului turistic. 
 

Grup minim 35 pers. 
 
 
 
4.Londrahttp://www.travelodge.co.uk/
hotels/45/London-Docklands-hotel 
5.Nottinghamwww.ihg.com/holidayinnexpress/

hotels/gb/en/nottingham/notmm/hoteldetail/photos-tours 
6.Liverpoolhttp://www.ihg.com/holidayinnexpres

s/hotels/gb/en/liverpool/lplrl/hoteldetail/photos-tours 
7.Dublinhttp://www.travelodge.co.uk/
hotels/378/Dublin-Airport-South-hotel 
8.Dumfrieshttps://www.countycarlisle.
com/gallery.html 
9.Glasgowhttp://www.travelodge.co.u
k/hotels/208/Glasgow-Airport-hotel 

 
Ziua 1.BUCURESTI- LONDRA 
Prezentare în Aeroportul Bucureşti OTOPENI 
la ora 06.30 pentru zbor Bucureşti- Londra cu 
compania Blue Air. Dupa aterizareincepem 
vizita capitalei britanice: Palatul Buckingham, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Tower 
Bridge, Turnul Londrei, Parlamentul, Big Ben, 

Catedrala St. Paul,  Madame Tussauds- 
Muzeul figurilor de ceară, British Museum.  
Timp liber la dispoziŃie turiştilor sau plimbare 
cu vaporaşul pe Tamisa. Cazare la Londra. 
  

Ziua 2.LONDRA 
Mic dejun. Dedicăm din nou o întreagă zi 
explorării oraşului utilizând transportul public: 
St. James Park, Westminster Abbey, National 
Gallery sau Tate Gallery. Seara, timp liber în 
zona comercială Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus, Covent Garden. Cazare la Londra. 
  

Ziua 3.Londra-WINDSOR- 
StonehengeSALISBURY- CARDIFF(290 
km) 
Mic dejun. Plecare spre Windsor. Se vizitează 
castelul Windsor, cel mai mare şi unul din cele 
mai vechi din Anglia, care ne va încânta printre 
altele cu Apartam. regale şi Capela St. George.  
Deplasare spre Stonehenge, unde vom vizita 
renumitul ansamblu megalitic, a carui 
constructie ramane un mister pana 
astazi.Urmeaza Salisbury, pentru a admira 
catedrala gotica din sec. XIII, capodopera a 
arhitecturii medievale, avand cel mai inalt turn 
din Marea Britanie.Cazare la Cardiff. 
 

Ziua 4.CARDIFF-Rock of Cashel 395km 
Dupa micul dejun incepem vizita in capitala 
Tarii Galilor - Cardiff, unde parcurgem turul de 
oras: Parcul Cathays cu Primaria si 
Universitatea,Castelul 
Cardiff,StadionulMillennium, Golful Cardiff si 
Imobilul Pierhead. Dupa pranz traversam cu 
ferryboat-ul in Irlanda la Rosslare, de unde ne 
indreptam spre Rock of Cashel, unul din cele 
mai renumite si spectaculoase atractii irlandeze, 
impresionanta colectie de elemente 
arhitecturale din timpul civilizatiei celtilor. 
Cazare in zona Cashel. 
 

Ziua 5.CORK- Castelul BLARNEY- 
KILLARNEY(285 km) 
Mic dejun. Plecare spre Cork, al 2-lea mare 
oras al tarii, unde se viziteaza: Primaria, Strada 
St. Patrick, English Market,  Catedrala St. 
Finbarre's, Elizabeth Fort. Nu departe de Cork 
Continam vizita cu Castelul Blarney, impozant 
si pastrand misterele secolelor trecute, precum 
legendara piatra a elocventei. Cazare la 
Killarney. 
 
 

 
Ziua 6.RING of KERRY-Killarney285km 
Mic dejun. Timp liber la dispozitie in Killarney, 
sau excursie optionala (25 euro) Ring of Kerry. 
Parcurgem cei cca. 180 km ai celei mai 
spectaculoase rute de coasta din Irlanda - Ring of 
Kerry, precum si obiective din Parcul National 
Killarney: Muckross House, Castelul Ross, Pasul 
Gap of Dunloe. Cazare la Killarney. 

 

Ziua 7.Killarney- Cliffs of Moher- Cast. 
BURNATTY- Limerick- Dublin(390 km) 
Mic dejun. Plecare spre Cliff of Moher, faleze de 
peste 200 m inaltime care se „pravalesc” in mare 
oferind privelisti care fac din Irlanda un taram 
unic. Continuam vizita cu Castelul Bunratty si 
Limerick, al 3-lea oras ca marime din tara:  King 
John's Castle, Catedrala St. Mary, Universitatea. 
Seara sosire pentru cazare la Dublin. 

 

Ziua 8.DUBLIN- Glendalough(90 km) 
Mic dejun.  Începem vizita în Dublin cu:Castelul 
Dublin, Catedrala St. Patrick's, Colegiul Trinity 
(una dintre cele mai faimoase universităŃi din 
lume), iar la final faimoasa Fabrică Guinness. 
Timp liber in capitala Repu-blicii 
Irlanda.Optional (15 euro) excursie la 
Glendalough,  impresionant ansamblu monahal 
din sec. al VI-lea, spectaculos amplasata pe 
malul unui lac glaciar. Intoarcere pentru cazare 
la Dublin. 

 

Ziua 9.DUBLIN- BELFAST- 
CastelulDUNLUCE- GIANT`S 

CAUSEWAY(350km) 
Mic dejun. Părăsim Dublinulşi înaintamspre nord 
către Belfast unde se vizitează: Catedrala, 
Primăria, Albert Clock, Cartierul UniversităŃii, 
Grădina Botanică. Timp liber la dispoziŃia 
turiştilor (sugerăm vizita la Ulster Museum) sau 
excursie opŃională pentru a admira Giant`s 
Causeway, o faleză unică prin simetria uimitoare 
a zeci de mii de coloane de bazalt. În continuarea 
excursiei opŃionale (Cast.Dunluce + Giant`S 
Causeway 20€) se vizitează ruinele cast. 
Dunluce, amplasat pe o impresionantă stâncă şi 
martorapeste7secole de istorie dramatică. 
Întoarcerea la Belfast pentru cazare. 

 

Ziua 10.BELFAST- LAKE DISTRICT- 
YORK(360 km) 
Mic dejun.  Traversare cu ferry la Stranraer, apoi 
excursie în Parcul NaŃional Lake District, cu 
peisaje superbe în care piscurile celor mai înalŃi 
munŃi din Anglia (pe versanŃii cărora se 
formează numeroase cascade) se reflectă în  
oglinda unei adevărate salbe de lacuri. O 
plimbare cu vaporaşul pe Windermere, cel mai 
mare lac din Anglia va fi prilej pentru a admira 
atât capodopera naturii cât şi pitoreştile orăşele 
"ascunse de civilizatie”. Plecare spre York, unde 

 

REDUCERE  

de până la 50% 

prin tragere la sorti 
(* vezi regulament) 

 

12 zile 

de la795 euro 

NOTE 



  
 

PRIMII 5 – 5% 
REDUCEREpentru primii 5 

turisti inscrisi in fiecare excursie 
pana la 30.11.2014 
  

EARLY BOOKING 
5% REDUCEREpt. achitarea a 

50% avans din pretul excursiei 
pana la 30.11.2014 
  

REDUCERE2 – 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. 
 

 

DATE de PLECARE2015 23.07 13.08 
Supl. 

SINGLE 

COPIL  
6-12 ani 

Loc în camera DBL 795 € 805 € 275 € 745 € 

PREłUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE ÎN PREł: 

• Zbor Bucur.- Londra si retur Liverpool- Bucur 
• transport cu autocar climatizat, clasif. 2 - 4* 
exceptie zilele 3 şi 10 (cu transp. public)  
• 11 cazări cu mic dejun în hoteluri de 2 - 4*; 
• ghid însoŃitor din partea agenŃiei pe traseu 
din ziua a 2-a pana in dupa amiaza zilei a 11, 
iar in restul zilelor asistenta turistica. 

••••Asig. medic., intrări la obiective, ghizi locali 
•taxe de travers. cu ferry inclusiv autocarspre 
Irlanda+Irlanda de N. 65€- achitati la inscriere 
• vaporaşul si transportul local în Londra, 
Belfast, Dublin, etc.; 
••••excursii opŃionale: Ring of Kerry, 
CasteleleGlendalough siDunluce,Giant`S 
Causeway, Lake District, toate minim 30 pers.  
••••Taxe aeroport şi transfer aeroport – hotel - 
aeroport 195 euro 

 

ORAR DE ZBOR :CURSA BLUE AIR 
 

Bucuresti  - OTOPENI      decolare ora   08.25         Aterizare LONDRA – Luton 09.50 
 

LIVERPOOLdecolare  ora  09.45         Aterizare OTOPENI  15.15 
  

*Achita un avans de 50% din preŃul excursiei, până la 30.11.2014, 

si prin tragere la sorti poti primi 50% REDUCEREdin 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 GRATUITuna din cele 50 de vacantede cate o saptamana, cu 

transport  cu autocarul**(vezi detalii tombole). 
 

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

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii. 
 
 
 
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 

 

 

 

vom admira fortificaŃiile oraşului vechi 
inclusiv ruine din perioada romană şi 
impresionanta catedrală, cea mai mare 
construcŃie gotică de la nord de Alpi. 
Cazare in zona York. 
 

 

Ziua 11.YORK- LEEDS- 
MANCHESTER-LIVERPOOL(340km) 
Mic dejun. Deplasare spre Leeds unde 
vizitam Muzeul Armurilor, apoi După ce se 
vizitează Manchester- Universitatea, Opera, 

Primăria şi Catedrala, plecare la Liverpool 

pt. un tur de oraş: Catedrala Anglicană, 
Catedrala Metropolitană, Portul, vechile 
Docuri. Cazare la Liverpool. 
 

Ziua 12. LIVERPOOL- BUCURESTI 
Transfer la aeroport la ora 07.00 pentru zbor la 
Bucureşti, unde aterizamîn jurul orei 15.15. 

REDUCERE  

de până la 20% 

prin CUMULAREA 
reducerilor calculate 

după cum urmează 

 

Contact 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Blvd. 21 Decembrie Nr. 54-56, Cluj-Napoca,    Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca 
Tel/Fax;  0264 595225 0725518942    Tel: 0264 591037; Fax: 0264 595145 
Email: office@lineablutravel.ro ;           Web: www.lineablutravel.ro 

 


