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Circuit Franta, Luxembourg, Germania si Elvetia 

 

de la 699 EUR / pachet / pers 

Perioada: 24.04, 28.07, 12.10.2020 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Paris 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Paris. Transfer pentru cazare la hotel în 
Paris. 
Ziua 2. Paris 
Mic dejun. Tur de oraș în Paris cu oprire la principalele atracţii turistice. După-amiaza, timp liber la dispoziţie. 
Seara, cazare la hotel în Paris. 
Ziua 3. Paris – Reims – Metz 
Mic dejun. Dimineața, plecare spre Metz, capitala regiunii Lorraine. Pe drum, oprire în Reims, oraș renumit pentru 
șampania produsă în zonă, unde se vizitează catedrala Notre-Dame, cel mai important obiectiv turistic al orașului, 
simbol al încoronării regilor Franței. Seara, cazare la hotel în zona Metz. 
Ziua 4. Luxembourg* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție, sau opțional, excursie la Luxembourg, care include principalele atracţii 
turistice: Orașul Vechi, Piața Armelor, Palatul Marilor Duci, Promenade de la Corniche și Teatrul Capucinilor*. 
Seara, cazare la hotel în zona Metz. 
Ziua 5. Metz – Nancy – Strasbourg 
Mic dejun. Dimineața, plecare spre Nancy, oraș cu o valoarea istorică deosebită, unde se vizitează Place Stanislas, 
considerată cea mai frumoasă piață regală a Europei, fiind inclusă și în patrimoniul UNESCO, Place de la Carriere 
și Place d’Alliance. În a doua parte a zilei, tur de oraș în Strasbourg, cu oprire la principalele atracții turistice. 
Seara, cazare la hotel în zona Strasbourg. 
Ziua 6. Mulhouse & Colmar* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție, sau opțional, excursie la Mulhouse și Colmar, orașe reprezentative ale regiunii 
Alsacia*. Desemnat „Oraș al artei și al istoriei”, Mulhouse impresionează prin fortificațiile medievale și piațetele 
viu colorate. Colmar este considerat „Mica Veneție din Alsacia, fiind renumit pentru străduțele pietruite, casele 
multicolore cu fațade de lemn și cartierele construite pe malul râului Lauch. Seara, cazare la hotel în zona 
Strasbourg. 
Ziua 7. Heidelberg & Baden-Baden 
Mic dejun. Plecare spre Germania, unde se vizitează Heidelberg, unul dintre orașele germane care atrage cei mai 
mulți vizitatori anual, fiind renumit pentru castelul impunător de pe coasta muntelui, Podul vechi șiclădirile din 
jurul acestora. După-amiaza, vizită la Baden & Baden, stațiunea de aur a Germaniei, cunoscută pentru băile 
termale, clădirile istorice impecabil conservate, izvoarele cu apă minerală și frumusețea peisajului natural. Seara, 
cazare la hotel în zona Strasbourg. 
Ziua 8. Basel & Zurich* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție, sau opțional, excursie în Elveția, la Basel și Zurich*. Basel este al treilea oraș 
ca mărime din Elveția și cucerește printr-o combinație de succes între clădirile vechi, tipic elvețiene, și construcțiile 
noi moderne, care împânzesc zona financiară a orașului. În timp ce Zurich, considerat „inima Elveției”, atrage 
milioane de turiști anual pentru a-i vizita centrul vechi fermecător și a degusta delicatesele culinare ale zonei, 
ciocolata și brânzeturile. Seara, cazare la hotel în zona Strasbourg. 
Ziua 9. Strasbourg – Stuttgart – Bucureşti  
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Stuttgart pentru check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația București 
Otopeni. 
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Nota: Plecarea din 24.04 se organizeaza in sens invers (Strasbourg – Paris) 
 
Grup minim pentru organizarea circuitului: 30 persoane. 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta București – Paris/ Stuttgart – București  
- 1 bagaj de cală și 1 bagaj de mână/ persoana 
- Taxe de aeroport  
- Cazare 8 nopți în cameră dublă, în hoteluri de 3 stele  
- Mic dejun  
- Autocar modern la dispoziție pe tot parcursul circuitului  
- Asistență turistică în limba română   

Servicii neincluse 

- Asigurare medicală și storno  
- Taxe de oraș  
- Intrari la obiectivele turistice   
- Excursie opțională la Luxembourg: 49 Euro/ persoană 
- Excursie opțională la Mulhouse & Colmar: 59 Euro/ persoană 
- Excursie opțională la Basel & Zurich: 69 Euro/ persoană 
- Supliment demipensiune (8 cine): 179 Euro/ persoană 
- Pachet PREMIUM - 3 excursii opționale și supliment demipensiune (8 cine): 299 Euro/ persoană 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera dubla (Mic Dejun) 24.04.2020 8 699 EUR  
loc in Camera dubla (Mic Dejun) 28.07.2020 8 799 EUR  
loc in Camera dubla (Mic Dejun) 12.10.2020 8 699 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera single (Mic Dejun) 24.04.2020 8 919 EUR  
loc in Camera single (Mic Dejun) 28.07.2020 8 1019 EUR  
loc in Camera single (Mic Dejun) 12.10.2020 8 919 EUR  

 

 
 
 
 

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

CONTACT 


