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Circuit Valea Loarei, Paris si Coasta de Azur 

 Perioada: 17.05, 15.10.2020 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Nisa 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Nisa. Transfer și cazare la hotel în zona 
Cannes/Nisa. 
Ziua 2. Nisa – Èze – Monaco 
Mic dejun. Plecare spre uimitorul sat medieval fortificat Èze, vizitarea fabricii de parfumuri Fragonard, tur 
panoramic în Monaco și Monte-Carlo. Întoarcere în Nisa și vizitarea centrului vechi și a portului. Seara, întoarcere 
la hotel Cannes/Nisa. 
Ziua 3. Nisa – Marsilia – Aix-en- Provence 
Mic dejun. Vizită la Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța și considerat Capitala Culturală a Franței, unde 
pot fi admirate: portul vechi, Basilica Notre-Dame de la Garde sau Château d’If. Timp liber pentru explorarea 
împrejurimilor și vizitarea principalelor obiective turistice. Cazare la hotel în zona Aix-en-Provence. 
Ziua 4. Aix-en-Provence – Avignon & Arles* 
Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională la Avignon și Arles*. Avignon este unul dintre cele mai 
reprezentative orașe ale zonei Provence, considerat și cel mai frumos oraș din Franța.  
Arles este una dintre cele mai vechi așezări din Franța, denumit simbolic și Roma din Provence. Întoarcere la 
hotel în zona Aix-en-Provence. 
Ziua 5. Aix-en-Provence – Montpellier – Toulouse 
Mic dejun. Plecare către Toulouse. Oprire pentru vizitarea orașului Montpellier. După-amiaza, vizită în Toulouse 
și timp liber pentru explorarea orașului. Seara, cazare la hotel în zona Toulouse. 
Ziua 6. Toulouse – Bordeaux – Tours  
Mic dejun. Plecare spre Tours. Oprire pentru vizitarea orașului Bordeaux. Seara, cazare la hotel în zona Tours.  
Ziua 7. Tours – Orléans – Beaugency – Chambord 
Mic dejun. Plecare spre Orléans, unde se va vizita centrul vechi și catedrala, devenită celebră datorită Ioanei 
d’Arc. Oprire la Beaugency, oraș cu cetate fortificată și la castelul Chambord, cel mai mare din Valea Loirei, 
având 440 de camere. Seara, întoarcere la hotel în zona Tours.  
Ziua 8. Tours – Blois* – Amboise*  
Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională la Blois*, oraș situat pe malul râului Loire, ale cărui atracții turistice 
sunt Catedrala și Castelul Blois și la Amboise*, unde se va vizita impunătorul castel cu același nume. Degustare 
de vinuri autohtone*. Seara, întoarcere la hotel în zona Tours.  
Ziua 9. Tours – Paris 
Mic dejun. Plecare spre Paris. Tur de oraș care include principalele obiective turistice: Turnul Eiffel, Champs- 
Élysées, Domul Invalizilor, Place de la Concorde și Catedrala Notre-Dame. Seara, cazare la hotel în zona Paris.  
Ziua 10. Paris – Versailles* – Chartres* 
Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională la Palatul Versailles și la Catedrala Chartres*, renumită pentru 
perfecțiunea stilului gotic al arhitecturii acesteia. Seara, întoarcere la hotel.  
Ziua 11. Paris – București 
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni. 
  
Grup minim pentru realizarea circuitului: 30 persoane* 
 
 • CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
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• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Bilet de avion Blue Air pe ruta Bucuresti - Nisa/ Paris - Bucuresti  
- Un bagaj de cala (32kg) si un bagaj de mana (10kg) / persoana  
- Taxe de aeroport  
- Transport local cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
- Cazare 10 nopti cu mic dejun la hoteluri de 3*  
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

• Asigurare medicală și storno  
• Intrări la obiectivele turistice 
• Taxe de oras 
• Excursie la Avignon și Arles: 45 Euro/ persoană 
• Excursie la Blois, Amboise și degustare de vinuri: 49 Euro/ persoană 
• Excursie la Versailles și Chartres: 59 Euro/ persoană 
• Pachet 3 excursii opționale: 149 Euro/ persoană (se poate rezerva doar in agentie, cu cel tarziu 14 zile inainte 
de plecare) 
• Supliment demipensiune (10 cine): 229 Euro/ persoana (se poate rezerva doar in agentie, cu cel tarziu 14 zile 
inainte de plecare) 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 17.05.2020 10 759 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 15.10.2020 10 729 EUR  

 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 
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