
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225     
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

Circuit Bavaria 

de la 499 EUR / pachet / pers 

Perioada: 03.05; 20.07; 17.08.2019 

Descriere Pachet 

Itinerariu: 
 
Ziua 1. București – München – Parcul Național Bayerischer Wald 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația München. Tur de oraș în München, 
capitala Bavariei, un oraş cosmopolit, care îmbină farmecul tradiţional al culturii bavareze cu elementele 
moderniste. Seara, cazare la hotel în zona Bayerischer Wald. 
 
Ziua 2. Regensburg – Walhalla 
Mic dejun. Se vizitează Regensburg, unul dintre cele mai vechi oraşe bavareze din Germania. Atracții turistice: 
Vechiul Pod de Piatră, Domul Sfântului Petru şi Palatul Emmeram. După-amiaza, vizită la Walhalla, un 
monument memorial impresionant. Seara, întoarcere la hotel. 
 
Ziua 3. Praga* 
Mic dejun. Timp liber sau excursie opţională la Praga, Cehia*. Praga îşi încântă turiştii atât cu un centru istoric 
intrat în patrimoniul mondial UNESCO, cât şi cu cel mai mare complex medieval din Europa, ce cuprinde 
catedrale, palate, muzee şi galerii de artă. Seara, întoarcere la hotel. 
 
Ziua 4. Passau – Castelul Burghausen 
Mic dejun. Vizită la Passau, oraş situat la graniţa cu Austria, numit simbolic şi „oraşul celor 3 râuri” şi la Castel 
Burghausen, care a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai întins castel din lume. Seara, întoarcere la hotel. 
 
Ziua 5. Nürnberg & Rothenburg ob der Tauber* 
Mic dejun. Timp liber sau excursie opţională la Nürnberg*, oraş cu o bogată încărcătură istorică, renumit pentru 
turta dulce şi creioanele Faber-Castell produse aici şi la Rothenburg ob der Tauber*, un fermecător oraş-cetate. 
Seara, întoarcere la hotel. 
 
Ziua 6. Landshut – Ingolstadt 
Mic dejun. Se vizitează Landshut, un oraş cu statut de district urban, situat în regiunea administrativă Bavaria 
Inferioară şi Ingolstadt, un fermecător oraş bavarez situat pe malul Dunării. Seara, întoarcere la hotel. 
 
Ziua 7. Castelele Neuschwanstein & Lindenhof* 
Mic dejun. Timp liber sau excursie opţională la Neuschwanstein*, cel mai cunoscut castel din Germania, situat 
în Alpii Bavarezi pe vârful unei stânci împădurite, denumit simbolic şi „Castelul Frumoasei din Pădurea 
Adormită” şi vizită la castelul Lindenhof*, o bijuterie arhitecturală specifică Bavariei. Seara, întoarcere la hotel. 
 
Ziua 8. Bayerischer Wald – München – București 
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni.  
 
  
 Grup minim pentru realizarea circuitului: 30 persoane 
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• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 

• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

• Cazare 7 nopti cu mic dejun la hoteluri de 3* 
• Cate un bagaj de cala (23 kg) si un bagaj de mana (10 kg) / persoana  
• Bilet de avion Bucuresti - Munchen - Bucuresti (Tarom)  
• Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
• Asistenta turistica in limba romana  
• Taxe de aeroport   

Servicii optionale 

• Excursie Praga: 49 Euro/ persoană 
• Excursie Nürnberg & Rothenburg ob der Tauber: 45 Euro/ persoană 
• Excursie castelele Neuschwanstein & Lindenhof: 55 Euro/ persoană 
• Supliment Demipensiune (7 cine) - 99 Euro/persoana (se poate rezerva doar inainte de plecare!)  
• Pachet 3 excursii optionale - 129 Euro / pers (se poate rezerva doar inainte de plecare!) 

Servicii neincluse 

• Taxa de oras, asigurare medicala, intrari la obiectivele turistice   

Tarife Pachet 

 
Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 

loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 03.05.2019 7 499 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 20.07.2019 7 549 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 17.08.2019 7 599 EUR  

 
Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 

loc in Camera Single (Mic Dejun) 03.05.2019 7 649 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 20.07.2019 7 699 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 17.08.2019 7 749 EUR   

 
 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
 
 

CONTACT 


