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STOCKHOLM 
Zbor TAROM -  5  Zile – de la 274 + 125 taxe aeroport = 424 €/persoana 

394 €/persoana/mic dejun 

Plecare: 28.11 – 02.12.2018 
 4 nopti cazare cu MIC DEJUN la hotelul ales: 
  Ambele hoteluri sunt situate in apropierea mijloacelor de transport in comun: 

- Hotell Dialog  2*  
- Ibis Styles Stockholm Odenplan  3*  

 BONUS Tur al orasului Stockholm  
 Asistenta in limba roman 
 BONUS asigurare storno si medicala inclusa indiferent de varsta 

29.11.2018 Bucuresti – Stockholm  
Prezentare la Aeroportul Otopeni Henri Coanda pentru intalnirea cu reprezentatul agentiei la ora 06:25 si imbarcare la cursa 
companiei aeriene TAROM 331 cu decolare la ora 08:25 spre Stocholm unde sosim la 10:15. (ora locala). Incepem explorarea 
orasului cu un tur panoramic. Stockholm este un loc vibrant, un oras cu piatete, parcuri, si bulevarde spatioase, un exemplu clasic 
de arhitectura nordica impletita cu tendintele moderne, fara a pierde farmecul trecutului. Peninsulele si cele 14 insule ale orasului 
sunt legate intre ele printr-o retea de poduri si canale, Vom admira, insotiti  de ghidul local, Biserica Riddarholm 
(Riddarholmskyrkan), o manastire de calugari fondata in 1270, una dintre cele mai frumoase si autentice biserici medievale din 
Stockholm, Turnul TV Kaknas, Primaria (Stadshuset in suedeza), locul in care are loc in fiecare an banchetul Premiul Nobel, 
Palatul Regal una dintre cele mai frumoase cladiri baroce din Europa de Nord, Catedrala din Stockholm, cea mai veche biserica din 
orasul vechi, datand din secolul XIII. Nu vom rata o plimbare pe stradutele pietruite incredibil de inguste ale Orasului Vechi, 
Gamla Stan. Seara cazare in hotelul ales in Stockholm. HOTELL DIALOG 2* http://www.dialoghotels.se/ sau IBIS STYLES 
STOCKHOLM ODENPLAN 3* http://www.ibis.com/gb/hotel-8774-ibis-styles-stockholm-odenplan/index.shtml 
 
30.11.2018 Stockholm – Palatul Drottingholm  
Mic dejun. Astazi, optional, va propunem sa vizitam  unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice, Palatul 
Drottningholm.  In anul 1991, frumusetea si autenticitatea palatului Drottningholm a fost recunoscuta la nivelul intregii lumi, 
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fiind prima atractie turistica suedeza inclusa in Patrimoniul Mondial Unesco. Palatul localizat pe insula Lovon, este resedinta 
permanenta a familiei regale din anul 1981. Cu toate acestea, este deschis pentru vizitare aproape timpul anului, mai putin aripa 
stanga care este rezervata membrilor familiei regale. Constructia a fost ridicata in secolul al XVIII-lea la comanda reginei Hedwig 
Eleonora. Vizitatorii pot admira interiorul cu saloane somptuoase in stilul secolelor XVII, XVIII si XIX, gradinile exterioare, 
Teatrul Curtii si Pavilionul Chinezesc, oferit cadou reginei Louisa Ulrika de catre sotul sau. Teatrul Curtii este principala atractie a 
Palatului, fiind cel mai bine conservat teatru din Europa. Construit in secolul XVIII, acesta este singurul teatru din lume ce si-a 
pastrat scena originala, dar si mai surprinzator, instalatiile tehnice originale. Seara cazare in hotelul ales in Stockholm. 
 

01.12.2018 Stockholm – Croaziera printre insulele Arhipelagului Stockholm  
Mic dejun. Timp liber pentru plimbari si cumparaturi sau excursie optionala „Under the Bridges of Stockholm” croaziera 
completa pentru cei care doresc sa admire Stockholm de pe apa. Vom trece pe sub poduri si vom admira vechiul oras, insulele 
Sodermalm, Lilla, Stora, zona noua Hammarby Sjostad si zonele verzi din Djurgarden. Seara cazare in hotelul ales in Stockholm. 
 
02.12.2018 Stockholm – Targurile de Craciun  
Mic dejun. Timp liber pentru plimbari si cumparaturi. Cel mai mare targ de Craciun din capitala Suediei te te va surprinde plăcut, 
chiar în Centrul Vechi al orașului. Este cea mai cunoscută și apreciată piață din Stockholm și te va cuceri prin tradiționalele 
dulciuri de Crăciun pepparkakor, saffransbullar si glögg, adica prajiturele cu piper, turta dulce cu sofran si vin viert. Cu siguranta 
vei gasi  multe decorațiuni pentru brad, jucării frumoase sau idei de cadouri pentru familia și prietenii tăi. Seara cazare in hotelul 
ales in Stockholm.  
 
03.12.2018 Stockholm / Bucuresti 
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru imbarcare la cursa TAROM RO332 cu decolare la ora locala 11:00 spre Bucuresti. Aterizare 
pe Aeroportul Otopeni-Henri Coanda la ora locala 14:45. 
 

Hotel Loc in dubla A treia persoana  Copil 2-11,99 ani Singla  

Hotel  
Dialog 2* 

274 + 150 taxe 
424 €  
394 € 

274 + 150 taxe 
424 €  
394 € 

235 + 150 taxe 
385 €  
355 € 

339 + 150 taxe 
489 €  
459 € 

Ibis Styles 
Stockholm 

Odenplan  3* 

424 + 150 taxe 
574 €  
544 € 

424 + 150 taxe 
574 €  
544 € 

319 + 150 taxe 
469 €  
499 € 

514 + 150 taxe 
664 €  
694 € 

 

Servicii incluse 
 4 nopti cazare cu MIC DEJUN la  hotelul ales 
 Transfer grup aeroport/ hotel/ aeroport  
 Tur al orasului Stockholm cu ghid de limba romana 
 Transport avion compania TAROM: Bucuresti Otopeni – Stockholm  – retur; 
 Taxele de aeroport 150 €/ persoana (pot suferi modificari pana la data plecarii in functie de evolutia pretului petrolului) ; 
 BONUS asigurarea medicala si storno Travel Protection (indiferent de varsta) - PT CARE LA INSCRIERE AVEM NEVOIE 

DE DATA NASTERII. 
 Asistenta turistica in limba romana 

 

Preturile nu includ 

 Intrarile la obiectivele turistice;  
 Excursiile optionale 
 Alte servicii decat cele mentionate in program 

 

Excursii optionale 
 Excursie optionala Palatul Drottingholm: 55 euro / pers – minim 20 participanti, biletul de intrare in palat nu este inclus. 
 Plimbare cu vaporasul printre insulele care formeaza Arhipelagul Stockholm: 39 € / pers. 
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Descriere Hotel 
HOTELL DIALOG 2* http://www.dialoghotels.se/ 
Hotell Dialog este un hotel economy ideal pentru o sedere scurta in capital Suediei. Este situat in apropierea celui mai mare 
magazin Ikea din Europa si la 20 minute de centrul orasului Stockholm. Centrul comercial Heron City din apropiere, oferă o 
varietate de opţiuni de cumpărături şi de divertisment, inclusiv cel mai mare cinematograf din regiunea nordică. Stația de autobuz 
se află chiar peste drum de hotel, iar cea mai apropiată stație de metrou este la 15 minute de mers pe jos. Hotelul Dialog dispune de 
88 de camere moderne, dotate cu baie cu dus, uscator de par (la cerere), internet wireless si televizor. Micul dejun tip bufet este 
oferit în fiecare dimineață, iar băuturi și gustări sunt disponibile la chioșcul din hol. De asemenea, sunt disponibile servicii de 
spălătorie, DVD player portabil, uscător de păr și fier de călcat pot fi împrumutate de la recepția deschisă nonstop. 

 

HOTEL IBIS STYLES STOCKHOLM ODENPLAN 3*  
http://www.ibis.com/gb/hotel-8774-ibis-styles-stockholm-odenplan/index.shtml 

Hotelul se afla in centrul orasului Stockholm, la 50 de metri de staţia de metrou Odenplan şi de Observatorul din Stockholm, 
construit în secolul al XVIII-lea. Strada comercială Drottninggatan este la 8 minute de mers pe jos. In imediata apropiere se găsesc 
restaurante, baruri şi cafenele. Oraşul vechi este la 5 minute de mers cu metroul de hotel. Camerele luminoase şi moderne, decorate 
individual, au tavan înalt şi podea de lemn. Unele au sobă de teracotă ceramică şi balcon cu vedere spre Biserica Gustav Vasa. 
Anumite camere sunt situate la demisol şi au ferestre mici, care oferă lumină naturală. Toate camerele ofera televizor, acces 
internet, seif, baie cu dus, uscator de par. Oaspeţii de la Ibis Styles Stockholm Odenplan pot cumpăra gustări sau pot împrumuta 
cană fierbător de la recepţie. Hotelul pune la la dispozitia oaspetilor sai urmatoarele facilitati: internet Wifi gratuit, parcare contra 
cost, receptie deschisa 24 h, camera de bagaje, camere pentru nefumatori. 

 

Conditii de realizare a grupului 
GRUP MINIM: 25 Platitori. Pentru grup intre 20 si 24 de platitori se va percepe un supliment obligatoriu de 35 €/ persoana. 
 

Orar de zbor (ore locale) 
Zbor Nr. Zbor Decolare Ora Aterizare Ora Durata Zbor 
Dus RO331 Bucuresti Otopeni 08:25 Stockholm 10:15 02:50 
Retur RO332 Stockholm 11:00 Bucuresti Otopeni 14:45 02:45 

 

Bine de stiut! 
 Tarile nordice te aduc mereu cu un pas mai aproape de Mos Craciun, iar piata de Craciun din Stockholm este un adevarat 
exemplu in acest sens. Beculete, luminite si multa voie buna - asta te asteapta in Stockholm, asta te va insoti la tot pasul. 
 Plimbările pe străzile pietruite şi înguste din Gamla Stan-Stockholm, zăpada ca din poveşti şi scârţâitul acesteia sub picioarele 
tale, sunt lucruri care parca fac parte dintr-o scenă a lui Charles Dickens din lucrarea: “A Christmas Carol”. Să nu uităm de mirosul 
castanelor prăjite, biscuiţii sau turta dulce şi vinul fiert. 
 În faţa muzeului Nobel, aproape de Palatul Regal, Crăciunul îşi face simţită prezenţa prin standuri vesele pline de piese de 
artizanat unice în Suedia, iar preţurile sunt pentru toate buzunarele. Trebuie să încerci sip glögg (vin fiert), pepparkakor (biscuiţi 
subţiri cu ghimbir) şi saffransbullar (chifle cu şofran). Crăciunul în stil scandinav este o experienţă de neuitat. 
 

Conditii de inscriere 

 Pasaport valabil minimum 6 luni de la data intoarcerii in tara, sau card de identitate valabil; 
 La inscriere turistul achita 50% din valoarea excursiei, iar diferenta cel mai tarziu cu 21 zile inainte de plecare. 
 Plata serviciilor turistice se poate face in Euro, USD sau Lei. Pentru platile in Lei, cursul de schimb valutar aplicat va 

fi cel al Bancii Comerciale a Touroperatorului, din ziua platii; 
 Conditiile de participare si penalizare in caz de retragere, sunt specifice programului anexa la contract, care trebuie semnat 

obligatoriu la inscriere si anume: 
 Anulare intre data confirmarii serviciilor si cu 30 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 50% din  

pretul pachetului de servicii; 
 Anulare intre 30-15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 75% din  pretul  pachetului de servicii; 
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 Anulare intre 15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 100% din  pretul  pachetului de servicii; 
 ATENTIE Biletele de avion sunt nerambursabile si nemodificabile din momentul emiterii lor. 
 Corectitudinea numelor si a datei de nastere intra in responsabilitatea agentiei/ agentului care a efectuat inscrierea, iar orice 

modificare de nume sau de data se taxeaza cu 25 €/modificare/persoana; 
 Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a 

fiecarui hotel si functie de disponibilitatile de moment (in general cazare dupa ora 14:00 si predare pana in ora 12:00);  
 Hotelierii solicita plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera si hotel (ex.mini bar/frigider, seif). Recomandam 

turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 
4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza 
pentru garantarea platii facilitatilor hotelului ; 

 Categoria hotelului, a restaurantului si a mijloacelor de transport turistic, este cea acordata de ministerul de resort local; 
 Tarifele excursiilor optionale sunt orientative; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul agentiei noastre (sunt 

doar recomandate ca servicii sigure); Plangerile si solutionarea acestora se fac doar pe perioada sejurului! 
 ATENTIE Verificati documentele necesare calatoriei inainte de plecare – carte de identitate (pentru tarile UE) sau pasaport 

valabil min. 6 luni de la data sosirii in tara! Persoanele care detin alt tip de pasaport decat cel turistic (pasaport diplomatic etc) 
sunt rugate sa se intereseze in ce conditii pot calatori cu pasaportul pe care il detin. Documentele necesare calatoriei pentru 
minorii insotiti de un singur parinte sau nici unul, le gasiti la www.politiadefrontiera.ro . Conform legislatiei in vigoare, copiii 
si infantii (pana la 14 ani) calatoresc DOAR CU PASAPORT! 

 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; 

 Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor de aeroport sau a serviciilor suplimentare, in situatia in care 
acestea sunt impuse de terti (compania aeriana, unitatile de cazare); 

 Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este raspunzatoare pentru 
decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul excursiei; 

 DOCUMENTELE DE CALATORIE, voucher cazare sau alte servicii la sol si Informatiile necesare turistilor pentru plecare, 
impreuna cu biletul de avion de grup, se vor transmite turistilor in saptamana dinaintea plecarii. 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
 

CONTACT 


