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Stockholm – Riga  

Oferta pentru toate varstele! 
Zbor WizzAir - 8 Zile  

349 + 150 taxe aeroport = 499 € / persoana cu DEMIPENSIUNE 
Plecare din Cluj Napoca in 2018:  

09.09.2018 – 16.09.2018 
 7 nopti de cazare cu DEMIPENSIUNE sau Mic dejun, astfel: 

 1 noapte cu mic dejun in Stockholm  
 4  nopti cu DEMIPENSIUNE in Riga, hotel Rixwell Konventa Seta – Foarte bine 8.5 Booking.com! 
 2 nopti cu DEMIPENSIUNE pe ferryboat international Stockholm – Riga  – Stockholm in cabine de 4 locuri 
 Transfer cu autocar clasificat international conform programului;   
 BONUS Asistenta turistica in limba romana 

Ziua 1: Cluj Napoca – Stockholm  
Prezentare la Aeroportul din Cluj Napoca la ora 17:55 pentru imbarcare la cursa Wizz Air W6 3431 cu decolare la ora 19.55 spre 
Stocholm unde sosim la 21:20. (ora locala). Seara cazare Stockholm, hotel Scandic Prince Philip, www.scandichotels.com  sau 
similar. 

Ziua 2: Stockholm – Tur de oras – Riga (ferry) 
Mic dejun. Astazi, optional, va propunem o vizita a orasului Stockholm, 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. In jurul orei 16:00 ne indreptam spre port pentru imbarcarea pe ferry-boat 
pentru traversarea spre Riga. Cina si noapte la bord. (cabina 4 persoane). 

Ziua 3: Riga – Tur de oras 
Mic dejun la bord. Dupa debarcare ne deplasam spre hotel pentru cazare. Optional va propunem un tur al capitalei Letoniei. 
Riga este cel mai mare oras din Tarile Baltice, fiind un centru important cultural, educational, politic, financiar si politic din zona. 
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Centrul istoric al orasului Riga a fost inclus in anul 1997 de catre UNESCO pe lista locurilor din patrimoniul cultural mondial, iar 
orasul este remarcat in mod special pentru arhitectura lui in stil Art Nouveau (Jugendstil), putandu-se compara din acest punct 
de vedere numai cu Viena, Praga sau Barcelona. Unul din cele mai colorate locuri din Riga este piata centrala, una dintre cele 
mai vechi si mai mari din Europa, ridicata in cateva hangare parasite, pe care armatele germane le foloseau drept garaje pentru 
zepeline. Fiecare hangar are un alt specific. Fondata probabil in secolul al XII-lea, Riga a devenit sediul Episcopiei Letoniei in 
1201. Orasul s-a dezvoltat ca un centru comercial si de artizanat, alaturandu-se Ligii Hanseatice in 1282. A cazut sub dominatia 
poloneza in 1581, a fost cucerit de suedezi in 1621, si-a castigat autonomia administrativa si apoi a fost cucerit de rusi in 1721. 
Seara cazare si cina in hotel Rixwell Konventa Seta, http://www.rixwell.com/en/rixwell-hotel-konventa-seta , sau similar. 

Ziua 4: Riga – Parcul National Gauja – Orasul Sigulda – Castelul Turaida  

Mic dejun. Pentru ziua de astazi va propunem, optional, o incursiune in inima Letoniei, in peisajul pitoresc al vaii raului 
Gauja,in Parcul National Gauja, care  gazduieste paduri seculare, formatiuni uluitoare de roca, precum si pesteri misterioase, 
in care vantul si precipitatiile sculpteaza in gresie de milioane de ani. In acest parc natural se gaseste orasul istoric Sigulda,  
oras medieval de o uimitoare frumusete, unde vom vizita Castelul Turaida (construit in anul 1214, de catre Albert, 
arhiepiscop de Riga), pestera Gutman (cea mai mare pestera din regiunea Baltica)  si ruinele castelului Sigulda. Dupa amiaza, 
ne reintoarcem in Riga. Seara cazare si cina in hotel Rixwell Konventa Seta, http://www.rixwell.com/en/rixwell-hotel-konventa-
seta , sau similar. 

Ziua 5: Riga – Palatul Rundale  
Mic dejun. Astazi optional vom vizita Palatul Rundale, o bijuterie baroca in coroana arhitecturii aristrocatiei europene. Acest 
impozant monument, aflat la 80 de kilometri de Riga in drumul spre Vilnius,  este construit de Bartolomeo Rastrelli, arhitectul 
care a construit cele mai multe dintre palatele celebre din Sankt Petersburg (Peterhof, Palatul Ecaterinei, Palatul de Iarna). 
Palatul se gaseste in sudul tarii, in localitatea Bauska, la doar 63 km fata de Riga, in cea mai frumoasa regiune 
istorica numita Semigallia. Palatul Rundale a servit ca resedinta de vara a ducelui Ernst Johann von Biron, cel care a condus 
Ducatul Courland si Semigallia. Camerele de reprezentare din aripa de est a palatului – Sala de Aur, Sala Alba și Galeria Mare – 
sunt deschise pentru public. Galeria Mare a fost folosita ca sala de bal. Tavanul si picturile de exceptie au fost realizate de 
maestrii italieni Francesco Martini si Carlo Zucchi. Partea centrala a palatului găzduiește suita ducelui cu saloane de receptie si 
camere private iar cladirea de vest – o suită complet restaurata ce cuprinde camerele ducesei. De asemenea sunt prezentate si 
cateva tinute elegante de epoca. Seara cazare si cina in hotel Rixwell Konventa Seta, http://www.rixwell.com/en/rixwell-hotel-
konventa-seta , sau similar. 

Ziua 6: Riga – Jurmala  
Mic dejun. Astazi optional vom vizita Jurmala, o statiune balneara plina de viata, situata la varsarea raului Lielupe in 
golful marin al Rigai, la Marea Baltica. Jurmala a devenit o indragita statiune balneara, cu numeroase oferte de tratament, 
care atrage tot mai multi turisti. Din punct de vedere istoric, orasul Jurmala a fost intotdeauna cea mai populara statiune 
maritima din zona Baltica, datorita conditiilor naturale: climat sanatos si ape minerale. Această fâșie de plajă se intinde de-a 
lungul a 14 cartiere. Cartierul central este Majori unde plaja principală este îmbietoare și unde se poate admira faimoasa 
arhitectură din lemn sau fosta baie publică colorată într-un albastru pal. Strada Jomas este o stradă pietonală lungă de un 
kilometru, mărginită de restaurante și magazine, care leagă cartierul Majori de vecinul său, Dzintari, cunoscut datorită sălii sale 
de concerte. În timpul primăverii și toamnei, este posibil să găsești pe plaja bucăți de chihlimbar și o să te întorci acasă cu 
propriul tău colier cu chihlimbar baltic – un suvenir din vacanța ta la Marea Baltică. Seara cazare si cina in hotel Rixwell 
Konventa Seta, http://www.rixwell.com/en/rixwell-hotel-konventa-seta , sau similar. 

Ziua 7: Riga – Croaziera pe raul Daugava – Stockholm (ferry) 
Mic dejun. Astazi optional va propunem o croaziera pe raul Daugava pentru a avea si o alta perspective asupra acestui superb 
oras. Intotdeauna este interesant sa vezi un oras si de pe apa iar Riga ofera turistilor si aceasta placere de a o descoperi astfel. 
Barcile din lemn, construite inca din anii 1907, ca si cele noi te poarta alene pe apa iar Riga isi dezvaluie noi secrete care te 
incanta la maxim. Canalul strabate tot parcul Bastejkalns de la nord la sud, intr-un tablou exploziv plin de lumini multicolore, pe 
sub podete arcuite sau drepte, peste care trec tramvaie sau trecatori. In jurul orei 16:00 ne indreptam spre port pentru 
imbarcarea pe ferry-boat pentru traversarea spre Riga. Cina si noapte la bord. (cabina 4 persoane). 

Ziua 8: Stockholm – Palatul Drottingholm – Cluj Napoca  
Mic dejun la bord. Dupa debarcare, optional, va propunem sa incheiem periplul nostru cu unul dintre cele mai spectaculoase 
obiective turistice, Palatul Drottningholm.  In anul 1991, frumusetea si autenticitatea palatului Drottningholm a fost recunoscuta 
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la nivelul intregii lumi, 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. Transfer la aeroport pentru 
imbarcare la cursa Wizz Air W6 3432 cu decolare ora locala 21:50 spre Cluj. Aterizare pe aeroportul  din Cluj Napoca la ora locala 
01:15.  

 
Loc in dubla A treia persoana Copil 2-11,99 ani Camera Single 

349 + 150 taxe = 
499 € 

349 + 150 taxe =  
499 € 

329 + 150 taxe =  
479 € 

499 + 150 taxe =  
649 € 

Servicii incluse 
 Cazare 7 nopti cu DEMIPENSIUNE sau mic dejun, astfel: 

o Cazare 1 nopti in Stockholm cu mic dejun 
o Cazare 4 nopti cu DEMIPENSIUNE in Riga la hotel Rixwell Konventa Seta  3*(sau similar); 
o Cazare 2 nopti pe ferry-boat international in cabine de 4 paturi, cu DEMIPENSIUNE; 

 Transferurile pe toata durata calatoriei conform program; 
 Transport avion compania Wizz Air, Cluj Napoca – Stockholm – Cluj Napoca; 
 Taxele de aeroport si taxele portuare 150 €/persoana (pot suferi modificari pana la data plecarii in functie de evolutia pretului 

petrolului); 
 Insotitor roman din partea agentiei pe toata durata calatoriei. 
 
Excursii si suplimente optionale  
 Tur de oras Stockholm cu ghid local: 52€; – minim 15 participanti 
 Tur de oras Riga cu ghid local: 37€; – minim 15 participanti 
 Excursie Sigulda cu ghid local si bilet de intrare in palatul Turaida: 42€; – minim 15 participanti 
 Excursie Rundale cu ghid local si bilet de intrare in palatul Rundale: 45€; – minim 15 participanti 
 Excursie statiunea Jurmala cu ghid local: 33€; – minim 15 participanti 
 Croaziera pe canalele raului Daugava in Riga: 21 euro / pers. 
 Excursie optionala Palatul Drottingholm: 55 euro / pers – minim 20 participanti, biletul de intrare in palat nu este inclus. 
 Supliment pentru cazare in cabina dubla pe ferryboat: 75 € / pers / 2 nopti 
 Supliment pentru cazare in cabina tripla pe ferryboat: 45 € / pers / 2 nopti 
 Supliment pentru cazare in cabina single pe ferryboat: 100 € / pers / 2 nopti 

Preturile nu includ 

 Bagaj de cala 
 Asigurare medicala si storno 
 Intrarile la obiectivele turistice, (altele decat cele incluse in program) 
 Alte servicii decat cele mentionate in program 
 Excursiile optionale 

Orar de zbor (ore locale) 
Zbor  Nr. Zbor Decolare Ora Aterizare Ora 

Dus  W6 3431 Cluj-Napoca 19:55 Stockholm Skavsta 21:20 

Intors  W6 3432 Stockholm Skavsta 21:50 Cluj-Napoca 01:15 
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Conditii de realizare a grupului 
GRUP MINIMUM 25 PERSOANE. Pentru grup mai mic de 25 de persoane, se percep urmatoarelediferente: 

 intre 20 si 25 persoane platitoare se achita un supliment de 55 €/persoana 
 intre 15 si 19 persoane platitoare se achita un supliment de 99 €/persoana  

Suplimentul SE FACTUREAZA IN MOMENTUL DEFINITIVARII GRUPULUI. 

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; 
 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.  

 
 
 

NOEMI BALOGH                                                                                    
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941                                                     
E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro                                                    
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