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Circuit la Paris,Valea Loirei si Elvetia 
Nurnberg – Reims – Paris – Versailles – Fontainbleau - Vaux le Vicomte 

Chartres – Valea Loirei  – Zurich – Berna – Lucerna  – Lichtenstein   

02.07 – 10.07.2019 
 
Ziua 1 (02.07.2019): Cluj Napoca - Paris 
Intalnire la ora 05:00 cu ghidul in aeroportul din Cluj Napoca pentru imbarcare pe zborul spre Paris la ora  
06:40. Preluarea grupului de catre autocar. Sosind la Paris, vom face un tur panoramic cu autocarul prin 
capitala Franței, admirând noul cartier financiar La Defense, Arcul de Triumf, celebrul Champs Elysees, Piața 
Concorde, Basilica La Madeleine, Luvrul, Notre Dame, Turnul Eiffel, Domul Invalizilor în care se odihneşte 
Napoleon, ca să amintim doar o parte din minunăţiile oraşului de pe Sena. Vom incheia ziua cu o vizită prin cel 
mai mare muzeu de artă și istorie a Franței, și poate cel mai bun muzeu de artă al lumii – Luvru. Cazare la hotel 
B&B Romainville Noisy-Le-Sec sau similar în zona metropolitană Paris.  
Ziua 2 (03.07.2019): Versailles 
După micul dejun ajungem la Versailles. Ludovic al XIV-lea a transformat satul simplu şi micul castel într-o 
inegalabilă expresie a bogăţiei, privilegiului şi monarhiei absolute. Vom vizita palatul, ne vom plimba prin grădini 
întocmai ca oaspeţii regelui, vom face o pauză la palatele Trianon şi vom admira satul de vacanţă al reginei 
Maria Antoaneta. Cină (opțional) la Versailles. Intoarcere la Paris cu RER (metrou suburban).  
Sau- program alternativ:  O zi de distractie in Disneyland Paris. 
Cazare la același hotel din zona Paris. 
Ziua 3 (04.07.2019): Paris 
După micul dejun vom începe explorarea „Oraşului luminilor” din Montmartre. După ce vom poposi în faţa 
pânzelor pictate ale artiştilor din Place du Tartre vom vedea Parisul de pe terasa din faţa Bisericii Sacre Coeur, 
vom coborâ apoi prin cartierul felinarelor roşii pentru a vedea Moulin Rouge, vom face o pauză în faţa Operei 
Garnier (opera veche şi elegantă a Parisului) şi o alta pentru odihnă şi reculegere în Basilica La Madeleine în 
formă de Templu Grec. După o altă plimbare pe Champs Elysees și o croazieră pe Sena, ne vom îndrepta spre 
hotel. Cazare la același hotel din zona Paris. 
Ziua 4 (05.07.2019): Paris 
După micul dejun ne vom continua plimbarea prin capitala Franţei. Vom trece pe Ile de la Cite pentru a ne 
închina în Notre Dame și eventual în cea mai frumoasă biserică gotică a Franței, Sainte Chapelle, vom admira 
florile din piaţa dedicată lor din apropiere, vom trece apoi Sena  spre Atelierul Brâncuși. Vom vedea apoi 
mormântul lui Napoleon în Domul Invalizilor şi ne vom relaxa sub razele apusului de soare în cele mai frumoase 
grădini ale oraşului, Grădinile Luxemburg, care găzduiesc şi Senatul Franţei. Cină (opțional) în cartierul latin. 
Apoi vom ajunge până la înălţimea de aproape 300 de metri a Turnului Eifeel.  Cazare la același hotel din zona 
Paris. 
Ziua 5 (06.07.2019): Paris - Vaux-le-Vicomte - Chartres - Chenonceaux - Tours (Valea Loirei) (400 km) 
După micul dejun pornim spre Vaux-le-Vicomte, palatul care i-a aparținut lui Nicolas Fouquet, ministrul de finanțe 
în cabinetul lui Mazarin, palat care l-a făcut invidios pe tânărul rege Ludovic al XIV – lea și l-a determinat să 
înceapă construcția palatului Versailles. Fontainbleu  Construită în secolul al XIII-lea, catedrala din Chartres este 
considerată cea mai frumoasă, reprezentativă, completă și bine conservată catedrală gotică și a fost trecută pe 
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1979. Pe Valea Loirei  vom vedea  castelul Chenonceaux, cel mai 
frumos dintre castelele mari, cea mai elegantă dintre toate bijuteriile de pe Valea Loirei, vom afla poveştile 
Dianei, proprietara castelului şi favorită a lui Henric al II-lea, şi pe cea a soţiei geloase a regelui, Ecaterina de 
Medici, care nu suporta să vadă atâta perfecţiune în posesia altcuiva. Cazare la hotel B&B Tours  C. Cial La Petit 
Arche sau similar. 
Ziua 6 (07.07.2019) Tours - Amboise - Fontainbleau - Beaune (500 km) 
Mic dejun, apoi plecăm la plimbare prin Amboise. Clos Luce, la 500 de metri de castelul Amboise, este locul 
unde Leonardo da Vinci si-a petrecut ultimii patru ani din viaţă, la invitaţia patronului şi admiratorului său, regele 
Francois I. Castelul vechi de la Fontainbleau a fost construit în secolul al XII-lea, iar capela consacrată de 
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episcopul de Canterbury Thomas Bechet. Actualul castel a fost ridicat de către Francisc I și este unul dintre cele 
mai mari castele regale din Franța, pe treptele lui Napoleon Bonaparte luându-și rămas bun de la soldații săi, 
după ce a folosit castelul ca reședință imperială. Spre seară facem o pauză la Beaune, capitala vinurilor de 
Burgundia, orașul care a fost reședința ducilor de Burgundia înainte ca aceștia să se mute la Dijon. Poate 
cumpărăm un borcan de muștar de Dijon, cu diferite arome, în borcănele colorate de ceramică sau bem un pahar 
de vin la o terasă din vechea cetate. Cazare la hotel B&B Beaune Nord sau similar.  
Ziua 7 (08.07.2019): Beaune - Berna - Lucerna - Mulhouse (510 km) 
După micul dejun vom intra pentru 2 zile în Elveţia. La Berna, pe malurile râului Aare, vom vedea Parlamentul 
Federal si cea mai inalta biserica din Elvetia. La Lucerna vom trece râul Reuss pe cel mai frumos pod al Elveției, 
Podul Capelei, din secolul al XIV – lea, cu panourile de lemn foarte frumos pictate și ne vom relaxa privind 
lebedele și vapoarele pe Lacul Lucerna. Cazare la hotel B&B Mulhouse sau similar.  
Ziua 8 (09.07.2018) Mulhouse - Zurich - Schaffhausen - Lichtenstein - Innsbruck (500 km) 
După micul dejun intrăm din nou în Elveția, îndreptându-ne spre cea mai mare cascadă din Europa, cascada de 
la Schaffhausen pe Rin, impresionantă prin lățimea ei.  În Zurich vom păși pe străzile sub care se află tunelurile 
băncilor elvețiene, pline de lingouri de aur, spre Biserica Sf. Petru, cu cel mai mare ceas din Europa – cu un 
diametru de 8,7 m - sau spre Biserica Doamnei Noastre, care are vitraliile pictate de Marc Chagall. În 
Lichtenstein vom vedea castelul din Vaduz care este folosit și azi de familia princiară. Cazare la hotel Olympia în 
Axamer Lizum, stațiune construită cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1964.  
Ziua 9 (10.07.2018) Innsbruck  -  Baia Mare - Cluj Napoca (1110 km) 
După micul dejun vom porni spre casă, nu înainte de a face diverse cumpărături la fabrica Swarovski pentru cei 
dragi. Sosire acasă în cursul nopţii. Debarcare pasageri in orasele: Satu Mare- Baia Mare- Cluj Napoca. 
 

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

02.07.2019 670 euro 640 euro 

Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 140 euro Supliment camera single: 180 euro 

Client fidel : a achizitionat cel putin un produs al agentiei tur-operatoare (circuit sau sejur) 
 

Tariful include:  
*Bilet avion Cluj Napoca- Paris, bagaj mare de mana inclus ( maxim 10 kg, dimensiuni 55/40/20 cm) 
* (bagaj mare poate fi transportat gratuit cu autocarul Romania- Paris) 
*Transport cu autocar modern cu scaune rabatabile și aer condiţionat (fără zilele a 2-a, a 3-a și a 4-a), cu toate taxele de drum şi 
parcări incluse; 
*8 nopţi cazare cu mic dejun (franțuzesc) la hotelurile din oferta; 
*asistenţă turistică pe traseu din partea unui însoțitor de grup din România. 
 
Tariful nu include (sumele sunt informative): 
*asigurare medicală de sănătate (obligatorie, dar se pot încheia la orice companie de asigurări); 
*costurile de transport local în zilele 4, 5 și 6 (aproximativ 15 Euro);  
*biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici eventualii ghizi pentru acestea – 
prețuri orientative: 
  (Muzeul Sinsheim: 15 Euro;Versailles și grădini: 25 Euro (gratuit sub 25 de ani; Luvru (inchis marti): 15 euro (gratuit sub 25 de 
ani; Sainte Chapelle: 10 Euro (gratuit sub 25 de ani);  Croaziera pe Sena: 13,50 Euro;Turnul Eiffel: 17 Euro; Muzeul militar 
Domul Invalizilor cu mormântul lui Napoleon: 9 Euro între orele 17.00 – 18.00 (gratuit sub 25 de ani); Vaux – le Vicomte: 15,50 
Euro – adult; 13,50 Euro – senior; 
Chenonceaux: 10 Euro ; Clos Luce: 11,5 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:  
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 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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