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GERMANIA- 24 aprilie- 29 aprilie 2018  
 

Budapesta- Viena- Salzburg- Augsburg- Stutgart- Karlsrue- Heidelberg-
Nurenberg- Munchen- Salzburg  

 
Ziua 1. (24 aprilie 2018). Baia Mare –Viena- Salzburg   
Plecare ora 02:00 din Cluj Napoca pe traseul Baia Mare- Satu Mare Petea spre Budapesta-Viena- Salzburg. Dupa 
masa ajungem in Salburg unde vizitam Reședința Prinților- Arhiepiscopi, grădinile Mirabel, Biserica Colegiilor, casa în 
care s-a născut Mozart și cea în care a trăit, râul Salzach străjuit de cetate. Cazare hotel 3*-zona Salzburg. 
 
Ziua 2 (25 aprilie 2018). Salzburg - Augsburg- Karlsruhe 
Dupa micul dejun plecam spre Augsburg, capitala regiunii Schwaben. Oraşul vechi cu splendide monumente de 
arhitectură medievală este bine păstrat, Turnul Perlach, clădirea primărie,. in piata centrala Domul din Augsburg si 
Muzeul Maximilian. Augsburg mai are un element caracteristic: cartierul social Fugarrei înfiinţat în 1514 şi înconjurat de 
ziduri fortificate. Scurta oprire in Kirchhein unter Teck, un orasel medieval de o frumustete rara a  carui centru istoric 
ofera multe atractii turistice. Timp liber pentru  cina sau cumparaturi. Cazare la hotel de 3* în zona Karlsruhe. 
 
Ziua 3 (26 aprilie 2018). Heidelberg- Rothenburg ob der Tauber- Nurenberg 
După micul dejun plecam spre Heidelberg, oras frumos si romantic, cu stradute pietruite cu dale de culoare rosii-
caramizii, cu casute strambe, cu grinzile pe dinafara zidurilor si cu iedera pe pereti.   In acest oras, domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza a ales sa-si petreaca anii de exil si ultimii ani ai vietii. Orasul gazduieste una dintre cele mai vechi 
si renumite universitati din Europa: Universitatea Ruperto Carola, inaugurata in 1386. Vizitam Castelul Heidelberg 
cunoscut drept cel mai frumos palat al Renasterii din nordul Muntilor Alpi, unul dintre cele mai cunoscute edificii din 
Germania si simbolul orasului Heidelberg. Vizita castelului ne poarta in Muzeul Farmaciei. Rothenburg este unul dintre 
cele mai frumoase si pitoresti orasele de pe drumul romantic bavareze. Cazare zona Bamberg- Nurenberg. 
 
Ziua 4. (27 aprilie 2018). Nurenberg- Bamberg 
După micul dejun incepem vizitele in Nurenberg : incepem turul de oraş in Nurnberg: Zidurile de incintă cu Frauentor 
(poarta Fecioarei), Biserica Sf. Lorentz, vechea Piaţă cu Schoner Brunnen, Biserica Sf. Sebaldus şi Citadela 
Oraşului.Vizita la muzeul Albrecht Durer - pictor german, creator de gravuri și teoretician al artei, una din personalitățile 
de seamă ale istoriei universale a arte.  
 
Dupa masa vizitam Bamberg -Venetia nemtilor, orasul berii, al celor sapte coline, al castelelor, oras a carui frumusețe 
și unicitate au fost recunoscute și de UNESCO, din anul 1993 l-au inclus în patrimoniul lor. Străduțele înguste și casele 
construite în stil baroc, peisajul pitoresc și berea afumata sunt atractii pentru turisti.  Unul dintre simbolurile 
Bambergului este Domul unde a fost înmormântat Papa Clemens al II-lea. Tour ghidat al orasului cu ghid local urmat 
de degustare de bere-afumata si masa. Cazare zona Bamberg- Nurenberg. 
 
Ziua 5. (28 aprilie 2018). Nurenberg- Munchen- Salzburg 
După micul dejun plecam spre  Munchen unde vom vedea Rezidenz, complexul de palate în jurul a 7 curți, cel mai 
mare palat din intreaga Germanie deschis pentru vizitatori pentru decoratiunile si arhitectura sa. De asemenea, 
functioneaza si ca muzeu, multe din tablourile si sculpturile pe care le veti vedea aici facand parte din colectiile private 
ale regilor Bavariei. În timpul liber vom face cumpărături în magazinele de pe frumoasa artera pietonală din centrul 
orașului si vom intra în Frauenkirche-Catedrala Sfintei Fecioare. Pranz în Berăria Regală, întemeiată de către ducele 
Wilhelm al V-lea în 1589 sătul să plătească prețurile ridicate pentru berea importată din Hanovra. Dupa masa plecam 
spre Salzburg unde se va participa la ora 20:00 la concert Mozart in splendida sala  Marble Hall in Mirabell Palace. 
Cazare zona Salzburg. 
 
Ziua 6. (29 aprilie 2018). Salzburg- Viena- Romania 
Mic dejun. Ne deplasam spre Krems am der Donau- tur ghidat . Plecam spre Palatul Belvedere din Viena- vizita si tur 
ghidat in palatul superior care cuprinde o colecție impresionantă a artei din evul mediu până în secolul XX . Se pot 
admira capodopere  ale artiștilor austrieci dar și lucrări ale unor artiști străini (Claude Monet,  van Gogh, Renoir, etc) 
dar si o parte a colectiei celebrului pictor Klimt. Intram in Viena pentru un tur panoramic cu autocarul pe ringul vienez. 
Oprire pe traseu pentru cina. In cursul noptii se ajunge in Romania. 
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Data plecarii 24.04.2018 Supliment single 

Loc in camera dubla 380 euro 110 euro 

Early Booking- 31.12.2017 360 euro 110 euro 

 
La inscriere se achita un avans de 30%,  iar diferenta cu 21 zile inainte de plecare. 
Pentru rezevare Early booking se achita un avans de 50%,  iar diferenta cu 21 zile inainte de plecare.  
 
Tariful este calculat la un grup de minim 40 persoane. Suplimentul pentru grup 30-39 persoane,20 euro.Turistii vor fi instiintati 
de acest supliment cu 7 zile inainte de plecare. Acest program face parte din contractul cu turistul. 
 
PRETUL INCLUDE: 

 transport cu autocar modern; 
 5 nopti cazare cu mic dejun, la hoteluri  2*/3* 
 vizite ghidate – insotitor grup din Romania 

 
PRETUL NU INCLUDE: 

 intrări la muzee sau alte obiective turistice; ale vizite decat cele prevazute in program 
 concert Salzburg- 32 euro sau 38 euro- rezervarea la inscriere 
 tour ghidat Belvedere - 13 euro/ persona- rezervarea la inscriere 
 tour ghidat Residence Museum , Treasury- Munchen- 10 euro/ persoana - rezervarea la inscriere 
 tour ghidat, degustare si masa in Bamberg- 28 euro/ persoana 
 asigurarea medicală de călătorie; 

 
IMBARCARI SI TRANFERURI GARANTATE  INDIFERENT DE NUMARUL DE PERSOANE: 

Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 
Baia Mare 05:00 Parcare OJT    0 euro 
Satu Mare 06:00 Catedrala – centru               0  euro 
Tg Mures 00.30 Parcare Poli 2   15 euro 
Ludus 01:00 Centru   15 euro 
Turda 02:00 Sens Vest   15 euro 
Cluj Napoca 03:00 Parcare Piata Unirii    15 euro 
 
IMBRACARI SI TRANSFERURI CONTRACOST PENTRU  MINIM 4 PERSOANE: 

Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 
Oradea 04:00 Parcare Vulturul    25 euro 
Alba Iulia 01:00 Parcare Electrica  25 euro 
Sibiu          23:00 Petrom Obor  25 euro 
 
 
ACTE NECESARE:  

 pasaport sau C.I. -valabil 6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila;  
 copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti vor trebui sa prezinte la vama acordul 

parental al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat. 
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CONDITII DE RETRAGERE:  
 20% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 29-20 zile calendaristice înainte de data 

plecării; 
 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 19-10 zile calendaristice înainte de data 

plecării; 
 80% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul 9-4 zile înainte de data plecării; 
 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înaintea 

plecarii.  
 
OBSERVATII:  

 Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
 Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
 Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure, dar fac eforturi in acest sens: 

se anunta partajul la agentiile revanzatoare si la baza de date- clienti. 
 Tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de 

tariful de copil acesta trebuie sa nu fi implinit varsta de 12 ani.  
 Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
 Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul 

propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
 Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele 

ale camerelor sunt conforme cu standardele locale. 
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. 
 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 consume alimente in camera, 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. 

 Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea difera fata de 
legile din Romania. 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). 

 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. 
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