Turul Alpilor - Circuit Italia - Franta - Elvetia - Austria

de la

759

EUR / pachet

/ pers
Perioada: 23.06.2022 29.09.2022

Descriere Pachet

Ziua 1. București – Rimini - Bologna
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Rimini. Tur de oras panoramic in Bologna. Dupa
turul de oras, transfer și cazare la hotel în zona Bologna.
Ziua 2. Lacul Maggiore - Lacul Como
Mic dejun. Astazi se vizitează lacurile Como și Maggiore, aflate într-o zonă renumită pentru clima subtropicală, farmecul
aparte al vilelor amplasate pe mal, grădinile înflorite și vârfurile alpine acoperite cu zăpadă. Oprire la Stresa. După-amiaza,
excursie opțională cu barca pe Laggo Magiore la Isola Bella*. Seara, cazare la hotel în zona Milano.
Ziua 3. Milano - Chamonix – Alpii francezi
Mic dejun.Tur de oras panoramic in Milano, cel mai important oras al Italiei din punct de vedere economic, dar si un
veritabil centru al modei si culturii europene. Plecare spre vest, către cel mai înalt vârf al Europei, prin Valle d`Aosta.
Oprire în stațiunea montană Chamonix, situată la poalele Masivului Mont Blanc. Seara, cazare la hotel în zona Alpilor
francezi.
Ziua 4. Bernese Oberland – Interlaken – Lucerne
Mic dejun. Plecare spre Elveția Centrală. Oprire în stațiunea montană Interlaken, situată între lacurile Thun și Brienz, de
unde se poate admira o panoramă extraordinară. Se continuă de-a lungul lacului Brienz, cu vederi spectaculoase asupra
munților Eiger și Mönch. Oprire la Lucerne. Cazare la hotel în zona Elveției Centrale.
Ziua 5. Lacul celor Patru Cantoane – St. Moritz – Tirol
Mic dejun. Plecare spre stațiunea montană St. Moritz prin centrul Elveției, locul de naștere al lui William Tell. Opțional,
călătorie cu pe urmele faimosului tren Glacier Express*. Se trece apoi de-a lungul Văii Engadin, în Austria de vest. Seara,
cazare la hotel în zona Tirol.
Ziua 6. Innsbruck – Tirol
Mic dejun. Se vizitează stațiunea olimpică Innsbruck, situată la poalele Munților Nordkette, renumită pentru pitorescul său
centru vechi. Plecare prin pasul Brenner către Tirolul de Sud, unde pot fi admirați Munții Dolomiți, impresionanți datorită
formațiunilor de rocă calcaroasă accidentată și a jocurilor de culori ale vegetației. Se continuă spre nordul Italiei de-a lungul
văii Adige, cunoscută pentru castelele sale, livezile de viță-de-vie și clima blândă. Seara, cazare în zona Lacului Garda –
Verona.

Ziua 7. Verona – Rimini
Mic dejun. Tur de oras in Verona, orașul lui Romeo & Julieta. Atracțiile orașului sunt: Arena din Verona, un amfiteatru
roman faimos pentru spectacolele și concertele de operă, Casa și balconul Julietei și Castelvecchio. Seara, cazare în zona
Rimini.
Ziua 8. Rimini – București

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni.

*Servicii opționale neincluse în preț (se platesc la fata locului):
• Excursie cu barca pe Laggo Magiore si Isola Bella: 45 Euro/ persoană
• Excursie "pe urmele Glacier Express": 45 Euro/ persoană
• Excursie Valea Ziller și plimbare cu barca pe Lacul Achen: 55 Euro/ persoană
• Pachet 3 excursii opționale: 129 Euro/ persoană

Grup minim: 40persoane*

• 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

• 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

- Asistenta turistica in limba romana (Inclus)
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului (Inclus)
- Cazare 7 nopti cu Demipensiune in hoteluri de 3 stele (Inclus)
- Taxe de aeroport (Inclus)
- Bilet de avion Bucuresti (Inclus)
- Un bagaj de cala 23kg si un bagaj de mana 7kg / persoana (Inclus)
Servicii optionale

- Pachet 3 excursii optionale - 129 Euro/ persoana (Optional)
Servicii neincluse

- excursii optionale si intrari la obiectivele turistice (Neinclus)
- Asigurare medicala (Neinclus)
- Taxa statiune (se achita la receptie) (Neinclus)
Tarife Pachet
Camera
loc in Camera Dubla (Demipensiune)
loc in Camera Dubla (Demipensiune)
loc in Camera Dubla (Demipensiune)
loc in Camera Dubla (Demipensiune)

Data plecare
23.06.2022
28.07.2022
25.08.2022
22.09.2022

Nr. nopti
7
7
7
7

Pret Adult
759 EUR
789 EUR
789 EUR
759 EUR

Camera
loc in Camera Single (Demipensiune)
loc in Camera Single (Demipensiune)
loc in Camera Single (Demipensiune)
loc in Camera Single (Demipensiune)

Data plecare
23.06.2022
28.07.2022
25.08.2022
22.09.2022

Nr. nopti
7
7
7
7

Pret Adult
959 EUR
989 EUR
989 EUR
959 EUR

