
 

PARIS- Versailles, Fontainebleau, Valea Loirei 5 zile Avion 
Reducere* pana la 15% - de la 254 Euro** 

Paris- Versailles- Fontainebleau- Valea Loirei 
 

Ziua 1. BUCURESTI -PARIS  
Prezentare dimineata la ora 04.00 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Paris. Transfer din 

aeroport la Hotelul de la Paris. Veti depozita bagajele in camera de bagaje de la receptia hotelului. Timp liber in Paris pana seara, 

cand are loc intalnirea cu ghidul si grupul sosit din Romania. Dupa pranz va veti putea prelua camera in hotel. Pentru turistii din alte 

orase din Romania din care exista zboruri spre Paris, se va face o oferta personalizata utilizand acele zboruri si, in functie de orarul de 

zbor, eventual transfer privat pana la hotel. Cazare la Paris. 
 

Ziua 2. PARIS -VERSAILLES  
Mic dejun. Timp liber in Paris. Optional (15 €) dimineata vizitam Palatul Versailles, sediul puterii in timpul “Regelui-Soare” Ludovic 

al XIV-lea, unul din cele mai mari si opulente palate din lume (2.300 camere) avand si unele dintre cele mai vaste gradini. Revenind 

in Paris, facem un tur al “Orasului Luminilor”: Place de la Concorde, Arcul de Triumf, Champs Elysees, Podul Alexandru al III-lea, 

Grand Palais, Petit Palais, Palais de Chaillot, Tour Eiffel. Urmeaza Scoala Militara, Domul Invalizilor (cu mormantul lui 

Napoleon Bonaparte), L`Ille de la Cite- leaganul antic si centrul spiritual al Parisului, unde vizitam Catedrala Notre Dame- cu fatada 

sa inconfundabila intre cele doua turnuri, devenite celebre datorita personajului lui Victor Hugo din “Cocosatul de la Notre Dame”. 

Continuam spre cartierul Latin si Panteon cu fatada realizata dupa cel din Roma (un memorial unde odihnesc ramasitele pamantesti 

ale marilor personalitati franceze, apoi Opera Garnier- o bijuterie arhitectonica de sec. XIX, Galeriile Lafayette, Place Pigale cu cele 

mai cunoscute cabarete din Paris, intre care si Moulin Rouge. Urcam in Montmartre la Basilica Sacre Coeur- construita in stil 

romano- bizantin dupa razboiul cu Prusia din 1870 si Place du Tertre, faimoasa din perioada in care Montmartre era “Mecca artei 

moderne” si refugiu pentru artisti, intre care Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali, s.a. Cazare la Paris.  
 

Ziua 3. PARIS 
Mic dejun. Timp liber in Paris pentru vizite individuale, cu transportul public. Recomandam deplasare cu RER la Disneyland sau 

vizita la Muzeele Luvru si d`Orsay si la Centrul Pompidou cu Atelierul lui Brancusi. Seara va sugeram o ascensiune in Turnul Eiffel 

sau Croaziera pe Sena (cca 15 €). Intoarcere la acelasi hotel de la Paris pentru cazare. 
 

Ziua 4. PARIS -FONTAINEBLEAU -VALEA LOIREI (400 km) 
Mic dejun. Timp liber in Paris pentru vizite individuale sau excursie optionala (10 €) la Palatul Fontainebleau, resedinta regala pentru 

mai mult de 8 secole, care impresioneaza prin stilul manierist si decoratiunile interioare de sec. XVI. Excursia continua pe Valea 

Loirei (35 €), la Castelul Chambord, cel mai mare de pe Valea Loirei, care se distinge prin arhitectura sa renascentista de inspiratie 

franceza si prin interioare spatioase. Urmeaza pitorescul orasel Blois, al carui castel a fost candva resedinta favorita a regilor Frantei, 

si unde ne vom plimba pe stradutele cu aspect medieval din centrul istoric. Intoarcere la acelasi hotel de la Paris pentru cazare. 
 

Ziua 5. PARIS- BUCURESTI  
Mic dejun (la pachet). Dimineata devreme (06:00) imbarcare in microbuzul (sau midi autocarul) de transfer catre aeroport, pentru 

zborul spre Romania.  
 
 

Acest program a fost efectuat de 2 ori in anii precedenti. Hoteluri utilizate in 2018: 

Paris – Kyriad Porte D’Ivry 
 

2019 - DATE  

de PLECARE 

Reducere  
- 15 % 

Reducere  
- 10 % 

Reducere  
- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in camera 

04.06, 23.07, 03.09 254 € 269 € 284 € 299 € 105 € 279 € 285 € 
 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Zbor Bucuresti- Paris si retur, BAGAJ de CALA inclus 

- 4 cazari cu mic dejun in hotel Ibis sau Campanille  

-  Ghid insotitor din seara primei zile pana dimineata 

ultimei zile, in rest asistenta turistica. 

-  Asigurare Travel (medicala + storno)  

-  Excursiile si vizitele optionale conform program. 

-  Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv pentru excursii 

optionale) si serviciile de ghizi locali 

** Taxe Aeroport  +  transfer Aeroport-hotel-Aerop.199 € 



 

 
 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu 

reuseste sa completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei.  
 

Grup minim 35 pers., turistii sositi cu avionul, impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul.  
 
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 

Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

Excursiile optionale se organizeaza cu un grup minim de 25 pers. 
 

 
- Asistenta turistica se refera la suport oferit de agentia partenera locala pentru ca turistii sa poata comunica mai eficient cu receptia sau 

restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd documentele de identitate ori 

alte incidente cu Politia locala, etc. 

-In unele orase, autoritatile locale solicita o taxa de genul taxei de statiune. Aceasta se va achita cash de catre turisti la receptia hotelurilor. 

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se 

mentioneaza ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau 

similar” in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 

- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul 

scris al ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care 

insoteste minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.  

- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 

credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 

- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de 

standardele din Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale 

nemultumiri legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif/ AC etc.). In momentul 

sosirii la hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 

- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% 

pentru primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 

- Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri la zbor, dupa epuizarea carora, turisii vor putea sa isi dea acceptul pentru 

achitarea  diferentei de tarif fata de pretul din ziua achitarii pachetului turistic. 

- Programul este de tip City Break (cu locuri limitate) cu date fixe de plecare si retur, sincronizate cu programele de autocar, al carui ghid 

va insotii turistii sositi cu avionul impreuna cu cei sositi cu autocarul 

- Pe unele programe, autocarul va prelua turistii sositi cu avionul si pe cei de la Budapesta din/ spre orasele prin care se tranziteaza 

Romania. Locurile repartizate ambelor grupuri (grupul sosit cu autocarul si grupul sosit cu avionul) sunt limitate. 

- Pt. călătorie este necesara cartea de identitate sau paşaportul (in anumite tari doar pasaportul) valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.    

 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte 

de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute!  

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 
 

*REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:  
1. FIRST MINUTE - 7% REDUCERE pentru achitarea unui avans de 100 euro la inscriere si diferenta de pana la 

50% din pretul excursiei pana la data de 15.01.2019. Restul se achita cu pana la 30 zile inainte de data plecarii. 

Dupa data de 15.01.2019 reducerile timpurii continua cu: 

2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pentru achitarea unui avans de 50% pentru inscrieri intre 16.01.2019 - 

15.03.2019. Restul se achita cu pana la 30 zile inainte de data plecarii. 

3. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia 

tour operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere ale acesteia. 

4. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers.= 2%, la 12 pers.= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel. 


