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ARMONII DE TOAMNA IN ITALIA 
VENETIA SI ORASELE FORTIFICATE  

DIN REGIUNEA VENETO 
05 - 11 octombrie 2018 

 
Ziua 1 – 05 octombrie 2018 
Plecare din Baia Mare la ora 4:00 spre Maribor (780 km). Scurtă plimbare prin Maribor-piata central cu cele mai 
importante obiective. Cazare si cina hotel 3* in Maribor 
 
Ziua 2 – 06 octombrie 2018 
Dupa micul dejun se pleaca spre Italia. Vizitarea orasului fortificat Palmanova, considerat `steaua perfecta` o 
capodopera a arhitecturii militare venetiene, un model unic de fortificatie de forma unei stele cu 9 colturi. A fost 
construit  cu scopul de aparare impotriva Imperiului Otoman. Are in centru o Piazza de forma hexagonala. Accesul 
spre piata centrala, Piazza Grande,  se face printr-una din cele 3 porti. Piata este inconjurata de cladiri foarte 
frumoase, aici gasim catedrala orasului si palatul municipal. Cina si cazare in zona Treviso. 
 
Ziua 3 – 07 octombrie 2018 
Dupa micul dejun vom face excursie la Venetia si insula Burano. Accesul la Venetia spre insula Murano se va face cu 
vaporetto la dispozitia grupului. Insula Burano, o explozie de culori, este o atractie datorita traditiei  foarte veche de 
sute de ani de a lucra manual dantele, prin explozia de culori cu care sunt zugravite casele din insula si prin aerul 
boem si atmosfera calma si linistita. Dupa vizitarea insulei ne vom pierde prin labirinturile orasului Venetia..........  Cina 
si cazare zona Treviso 
 
Ziua 4 - 08 octombrie 2018   (aprox. 185 km) 
Dupa micul dejun,  vom calatori prin istorie, vizitand  3 orase medievaledin zona,  foarte bine pastrate. Prima oprire va 
fi in orasul fortificat Asolo considerata perla provinciei Treviso cunoscuta si sub numele de `orasul cu 100 de linii de 
orizont.`. Ne vom plimba pe langa ruinele vechiului amfiteatru, vom admira castelul Caterinei Cornaro, azi teatru, vom 
vedea in departare ruinele cetatii, piata centrala cu palatul comunal si catedrala.   
 De la Asolo ne vom indrepta spre localitatea Cittadella. Asa cum ii spune numele, e o fortareata, o citadella, cu ziduri 
foarte bine pastrate din secolul al 13-lea si recent refacute. . Ne vom urca pe aceste ziduri in cadrul unui tur ghidat, 
parcurgand jumatate din lungimea lor totala (aproape 1,5 km), la o inaltime ce variaza intre 14 si 16 m. Coborand in 
centrul orasului vom intra in catedrala si vom vedea `sora mai mica=` a operei La Fenice din venetia. Vom servi masa 
de pranz la un restaurant Italian, Marechiaro unde vom putea sa bem si din renumitele vinuri ale regiunii. Dupa masa 
vom vizita cel de al treilea oras, Bassano del Grappa. Numele ne atrage atentia ca suntem in zona de unde a pornit 
spre lume renumita bautura Grappa. Dar orasul mai are si alte atractii, cum ar fi podul acoperit, minunatele obiecte de 
ceramica ce se fabrica de manufacturile locale si inghetata foarte buna. Plimbarea o vom incheia cu o vizita la distileria 
familiei Poli, unde in muzeu vom vedea cum s-a produs aceasta bautura de-a lungul secolelor si vom degusta 3 sau 4 
feluri de grappa. 
Cazare si cina in zona Treviso 
 
Ziua 5- 09 octombrie 2018    
Dupa micul dejun, vom pleca din nou spre Venetia, pentru a ne plimba prin Piata San Marco, sa vedem in interior 
Bazilica San Marco, iar la ora 15:30 vom participa la Teatrul La Fenice, la spectacol de opera Traviata.  Seara dupa 
spectacol, taxiuri pe apa ne vor duce inapoi la autocar pe Canale Grande ca sa putem admira palatele de-pe cele doua 
maluri. Cina si cazare zona Treviso 
 
Ziua 6 - 10 octombrie  2018 
Mic dejun. Dimineata o vom petrece în Slovenia, o mică ţară cu aproximativ 2 milioane de locuitori desprinsă din fosta 
Iugoslavie. Vom servi cafeaua într-unul din barurile din centrul capitalei, Ljubliana, locul unde Iason şi argonauţii săi au 
omorât dragonul, care a devenit simbolul oraşului. Vom trece peste râul Ljublianka pe Podul Triplu şi pe Podul 
Dragonului, vom vedea Fântâna celor 3 râuri ale Carniolei şi vom admira castelul reşedinţă a ducilor de Carintia. 
Plecam spre Siofok, statiune pe malul lacului Balaton. Ne vom plimba pe malul lacului. Cina si cazare in zona Siofok. 
 
Ziua 7 – 11 octombrie 2018 
Dupa micul dejun, plecam spre Budapesta. Tur panoramic al orasului, scurt popas pentru servirea mesei si 
cumparaturi la mall-ul Arena.  Sosire la Baia Mare seara. 
 



 

 

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

Tel: 0264 591037; 0264 595225    Fax: 0264 595145 
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

Data de plecare Tarif standard 
 in camera dubla (avans 30%) 

Tarif Early Booking 
>15.05.2018 (avans 50%) 

05.10.2018 425 euro 400 euro 
Tarif Client 

Fidel 400 euro 375 euro 

Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 100 euro Supliment camera single: 180 euro 

Client fidel : a achizitionat cel putin un produs Expert Travel ( circuit sau sejur) 
 
PRETUL INCLUDE: 

 transport cu autocar modern; 
 6 nopti cazare cu mic dejun, la hotel  3*; 
 6 cine; 
 vizite ghidate – insotitor grup din Romania; 

 
 
PRETUL NU INCLUDE: 

 intrarea cu trenul și croaziera pe insule în Veneția - aproximativ 25 euro; 
 biletele de transport public – tren Venetia - aproximativ  5 euro; 
 biletul pentru spectacol Teatro di Fenice-Traviata: intre 40- 250 euro/ persoana in functie de categorie- se achizitioaneaza 

in momentul rezervarii. 
 biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici eventualii ghizi pentru 

acestea, alte vizite decat cele prevazute in program; 
 asigurarea storno sau medicală de călătorie; 

 
Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 

Baia Mare 04:00 Parcare OJT  0 euro 
Satu Mare 05:00 Catedrala – centru             0  euro 
Tg Mures 00.30 Parcare Poli 2   20 euro 
Ludus 01:00 Centru   20 euro 
Turda 01:00 Sens Vest   20 euro 
Cluj Napoca 01:30 Parcare Piata Unirii   20 euro 
 
 
IMBRACARI SI TRANSFERURI CONTRACOST PENTRU  MINIM 4 PERSOANE: 

Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 
Oradea 04:00 Parcare Vulturul    20 euro 
Alba Iulia 01:00 Parcare Electrica  20 euro 
Sibiu          23:00 Petrom Obor   20 euro 
Deva 23:00 Gara   20 euro 
Hunedoara 22:30 Centru   20 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. 
 
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 
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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. 

 
 
 
 

GABRIELA NITA  
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942  
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro 

CONTACT 


