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E L V E Ț I A  

Elveția și Alpii, o experiență haute couture 
Val d’Aosta – Geneva – Lausanne – Montreux – Berna – Lucerna – Interlaken – Chamonix-Mont-Blanc – Annecy – Zermatt – 

Matterhorn 

 

De la  590 €/ persoană/ program 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 13.09, 20.09, 27.09, 4.10, 11.10, 

18.10.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* în 

regiunea Val d’Aosta 

 Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și vin la masă 

 Transport avion București – 

Milano – București  

 Taxele de aeroport 

 Transfer aeroport–hotel–aeroport 

 ½ zi tur panoramic în Val d’Aosta  

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Geneva și Lausanne: 65 €/ 

persoană  

 Montreux și Berna: 65 €/ 

persoană 

 Lucerna și Interlaken: 75 €/ 

persoană  

 Chamonix-Mont-Blanc și Annecy: 

65 €/ persoană   

 Zermatt și Matterhorn: 65 €/ 

persoană   

 Nou! Reducere 15% la pachetul 

de       excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

întregului pachet de excursii 

opționale. 

 Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

3 excursii opționale. 



În această țară prosperă și seducătoare, parcă s-au aliniat toate stelele ca să 

îl încânte pe orice vizitator. De la peisajele alpine cu cele mai înalte vârfuri 

ale Europei oglindindu-se în apele lacurilor glaciare, orașele pitorești cu 

decor medieval, dar și centrele urbane cu o amprentă futuristă fascinantă, 

până la stațiunile montane exclusiviste, atât de populare printre vedetele din 

toată lumea, Elveția este o destinație care te cucerește iremediabil. Vino 

alături de noi într-o călătorie de descoperire a unei mici națiuni care a dus 

arta de a trăi la un nivel greu de depășit. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Impunătorul munte Matterhorn, fotogenicul simbol alpin al Elveției  

 Plimbarea sub arcadele medievale acoperite din capitala Berna 

 Ziua petrecută în idilicul Zermatt, stațiunea de la poalele vârfului Matterhorn 

 Centrul istoric și casele colorate ca de marțipan din Lucerna 

 Montreaux, stațiunea care l-a cucerit definitiv pe starul rock Freddie Mercury 

 Ascensiunea cu telecabina spre cel mai înalt vârf al Europei, Mont Blanc 

 Degustarea uneia dintre cele mai delicioase secrete ale Elveției, la un 

ciocolatier local 

 

După aterizare suntem așteptați la hotelul din regiunea Val d’Aosta, la granița 

Italiei cu Elveția. Hotelul ales pentru cazare se află în Italia, unde beneficiem de 

confort și ospitalitate la un preț considerabil mai prietenos, dar și de acces facil  

pentru explorările noastre din următoarele zile. Suntem invitați de către ghidul 

nostru la o scurtă întâlnire de informare. Cu această ocazie te poți decide ce 

excursii opționale alegi, dacă nu ai făcut-o încă din țară și poți să-i cunoști pe 

companionii tăi din această vacanță. Pentru o mai bună planificare a programului 

turistic, recomandăm rezervarea excursiilor opționale din țară.  

 

Excursii gratuite 

 Val d’Aosta  

În această excursie panoramică de o zi, explorăm fermecătoarea Valle d’Aosta, 

vale glaciară cunoscută pentru vârfurile emblematice, acoperite veșnic de 

zăpadă, Matterhorn, Mont Blanc, Monte Rosa și Gran Paradiso. Pe traseul nostru 

putem admira peisajele rurale care ne amintesc de serialul TV, Heidi, însă 

regiunea este cunoscută și pentru castelele, conacele și fortărețele medievale 

care ne surprind după fiecare versant. Facem popas în capitala regiunii, Aosta. O 

așezare romană odată importantă, Aosta păstrează un centru istoric fermecător, 

deasupra căreia vârfuri alpine se înalță ca niște catedrale de marmură. Această 

excursie se va realiza fie în prima zi de program, în drum de la aeroport spre 

hotel sau în ultima zi de program, înainte de transferul spre aeroport. 
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Excursii opționale 

 Geneva și Lausanne: 65 €/ persoană   

 Excursia de astăzi va face legătura între două dintre cele mai frumoase orașe 

Elvețiene. Explorăm regiunea din jurul lacului Geneva înconjurat de 

spectaculoase versante cu vârfuri acoperite de ghețari, sate idilice, castele 

medievale și fortărețe impunătoare. Facem o primă oprire în cosmopolita 

Geneva, oraș multicultural vibrant și centru financiar sinonim cu tot ceea ce 

reprezintă instituțiile bancare internaționale. Vedem atracțiile emblematice ale 

metropolei printr-un tur panoramic: Palais des Nations (Sediul Națiunilor Unite), 

Muzeul Internațional al Crucii Roșii, Zidul Reformatorilor și emblematicul Jet 

d’Eau, fântâna arteziană cu cel mai înalt jet de apă din lume, de pe malul Lacului 

Geneva. Urmează o plimbare prin centrul istoric pentru a vedea pe îndelete 

atracțiile sale. Începem cu ceasul de flori realizat din peste 6500 de plante,  

vizităm Catedrala St. Pierre, loc amblematic al reformei protestante în care Jean 

Calvin își ținea predicile și trecem pe lângă cea mai veche reședință privată din 

oraș, Maison Travel. Timp liber să te oprești la o cafenea, să vizitezi un muzeu 

sau să savurezi o pizza cu topping de brânzeturi elvețiene.  

 Reluăm călătoria, îndreptându-ne spre Lausanne, considerat centrul cultural 

al Elveției și unul dintre cele mai frumoase orașe ale țării. Ne plimbăm prin 

orașul vechi, vizităm marea catedrală gotică și ne bucurăm de priveliștea pe care 

ne-o oferă lacul. Păstrăm timp suficient pentru plimbări pe cont propriu, 

sugerând o vizită la Muzeul Olimpic al orașului. 

 

 Montreux și Berna: 65 €/ persoană   

 Dedicăm o zi întreagă pentru a vizita două dintre atracțiile de marcă ale 

Elveției. Călătorim spre Montreux, stațiune plină de farmec care l-a cucerit 

definitiv pe Freddie Mercury. De altfel, în secolul al XIX-lea, stațiunea atrăgea 

scriitori, artiști și muzicieni din întreaga Europa, datorită amplasării într-o zonă 

cu un climat blând. Ne plimbăm pe malul lacului, admirăm hotelurile din secolul 

al XIX-lea în stil baroc sau roccoco, facem o incursiune gastronomică în piața 

acoperită a orașului și oprim în fața statuii de 3m a lui Freddie Mercury. E 

momentul să te bucuri de timp liber pentru a explora străzile pline de forfotă, 

boutique-urile ademenitoare sau să te relaxezi în timp ce savurezi o înghețată la 

o terasă pe malul lacului. Înainte de a părăsi Montreux, facem o oprire foto la 

Castelul Chillon, una dintre atracțiile emblematice ale Elveției. 

 Berna - capitala Elveției, este al doilea punct culminant al zilei. Este aproape 

greu de conceput că suntem într-o capitală, având mai degrabă aerul unui oraș 

liniștit, cu clădiri medievale, străzi lipsite de trafic și o atmosferă de relaxare. Nu 

degeaba, Berna face parte din lista selectă a siturilor Patrimoniu Unesco. Facem 

un tur prin orașul vechi, rătăcind pe aleile pietruite și pe sub arcadele medievale. 

Explorăm zona în care a trăit Einstein și unde a descoperit Teoria Relativității la 

începutul secolului al XX-lea, oprim în fața celebrului Ceas din Berna și admirăm 

Palatul Parlamentului. Timp liber pentru a explora și pe cont propriu, pentru a 

intra într-o tavernă și savura scena gastronomică din oraș.  

 

 Lucerna și Interlaken: 75 €/ persoană    
 Peisajele montane au devenit un fel de marcă de identitate a Elveției, iată de 

ce, astăzi ne vom aventura în inima Alpilor Elvețieni, pentru vederi magnifice și 

aer ozonat de munte. Vizităm pitorescul oraș Lucerna, popular datorită lacului 

său de cobalt, înconjurat de vârfuri înzăpezite și al centrului istoric foarte bine 

conservat. Printre atracțiile emblematice se numără podurile acoperite, piațetele 

luminoase, casele de culoarea marțipanului și promenadele de pe malul apei. 

Lucerna a fost locul de relaxare favorit al unor personalități precum Goethe, 

Regina Victoria și Wagner. Face o plimbare pe lângă casele cu fresce din secolul 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa stațiune: 0,8 €/persoană/ zi, 

va fi achitată la hotel (taxa este 

valabilă în momentul publicării 

programului, dar poate suferi 

modificari, fiind independentă de 

agenția de turism) 

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare.  

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, anumite 

obiective turistice acceptă doar 

plăți făcute cu cardul sau metode 

de plată fără contact (cu 

telefonul), în loc de numerar.  

al XV-lea, traversăm podurile de lemn și putem urca în vârful turnurilor 

medievale pentru a prinde fotografii demne de cărți poștale. Timp liber pentru a 

face shopping de suveniruri sau pentru a degusta specialitățile locale. 

 După-amiază continuăm traseul bucurându-ne de peisajele uluitoare ale 

Pasului Brunig, către Interlaken, o adevărată capitală europeană a aventurilor 

montane. Interlaken înseamnă literalmente „între lacuri”, un nume derivat din 

lacurile de culoare verde smarald - Brienz și Thun - flancate de cei trei munți 

semeți, Eiger, Mönch și Jungfrau. După un tur pietonal ghidat, ai timp liber 

pentru a explora orașul dintre lacuri cum ți-e pofta. Ai ocazia să deguști cel mai 

gustos fondue sau, pur și simplu, să respiri aerul curat și să te bucuri de peisaj.  

 

 Chamonix-Mont-Blanc și Annecy: 65 €/ persoană   

 Dincolo de munți, imediat peste granița cu Franța sunt două orașe faimoase 

pe care ar fi păcat să nu le vizităm fiind atât de aproape de noi. Vom călători prin 

tunelul Mont Blanc, o experiență în sine, și ajungem în populara stațiune 

Chamonix, aflată la poalele maiestuosului Mont Blanc. Chamonix a găzduit 

primele Jocuri Olimpice de iarnă în anul 1924 și este una dintre principalele 

destinații ale Europei pentru pasionații de drumeții montane, schi și sporturi de 

zăpadă. Străzile din stațiune sunt flancate de șirur-șiruri de magazine, muzee și 

restaurante care merită încercate. O altă opțiune este să urci cu telecabina (cost 

suplimentar) până pe vârful Aiguille du Midi. Situat la 3842 m, nu există un loc 

mai bun pentru a admira priveliștile spre Mont Blanc și munții din jur. Panorama 

din acest punct de belvedere, într-o zi senină, este memorabilă, cu Alpii care se 

aștern la picioarele tale, dar și orizontul îndepărtat unde poți ghici cele trei țări 

vecine: Franța, Elveția și Italia. 

 Din Chamonix plecăm pentru a explora un alt oraș cu renume, Annecy, 

supranumit „Veneția Alpilor”. Reședința conților de Geneva în Evul Mediu, 

Annecy este ca o expoziție în aer liber cu clădiri istorice, pictate în nuanțe de 

piersici și trandafir, care găzduiesc restaurante, brutării sau buticuri. Se spune că 

Lacul d’Annecy, punctat de lebede și bărci cu vâsle, are cea mai pură apă din 

Europa, iar locuitorii sunt dedicați activităților în aer liber, bucurându-se pe tot 

parcursul anului de toată această natură curată. Ne plimbăm în zona orașului 

vechi printre localnici pe biciclete, role, sau în veliere pe lac.  

 

 Zermatt și Matterhorn: 65 €/ persoană   

 Orice călător care ajunge în Elveția e musai să vadă impunătorul munte 

Matterhorn. Așa că, excursia de astăzi îi va fi dedicată acestuia. Călătorim spre 

Zermatt, faimos pentru stilul specific al cabanelor de lemn de aici. Zermatt este 

complet înconjurat de vârfuri alpine înalte, iar vederea spre Matterhorn este una 

care te lasă fără suflare, indiferent de anotimp. O combinație de sat alpin 

tradițional și stațiune sotisficată de vacanța, Zermatt este dominat de grandiosul 

munte Matterhorn, cel mai vestit simbol al Elveției. În Zermatt este interzisă 

circulația mașinilor. Așa că facem și noi ca locuitorii care își lasă vehiculele la 

baza văii și continuăm drumul cu trenulețul. Odată ajunși, ne plimbăm pe strada 

principală ticsită de trăsuri trase de cai și, mai nou, taxiuri electrice. Apoi ne 

îndreptăm spre partea veche a Zermatt, unde întâlnim tradiționalele cabane din 

lemn. Și pentru că elvețienii sunt recunoscuți nu doar pentru ceasurile extrem de 

precise, dar și pentru ciocolata delicioasă, nu ratăm vizita la un ciocolatier local  

pentru a afla câteva dintre secretele meseriei, însoțită bineînțeles de o degustare.  

 În funcție de preferințe, bucură-te de timp liber în Zermatt sau urcă cu trenul 

cu cremalieră până la Muntele Gornergrat (cost suplimentar). La capătul 

traseului ajungi la altitudinea de 2800 m deasupra nivelului mării. Platforma din 

vârf oferă o panoramă de 360 de grade, în prim plan aflând-se masivul versant 

Matterhorn și ghețarul Monte Rosa. Respirăm aer curat alpin la o terasă și ne 

dedicăm fotografiilor cu peisajul spectaculos. 

 Cost suplimentar: aprox. 15 euro/ persoană trenul Täsch – Zermatt – Täsch, se 

achită la destinație. 

  

 

 

 

 



 
4 

 

Hotel Alpechiara 4 
www.hotelalpechiara.com 

 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 160 euro 

 Copil 0-1.99 ani: 95 euro (taxa de 

aeroport) 

 Copil 2-11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 

pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Partajalele pot fi onorate. La 

solicitarea expresă a turistului, 

cazarea se poate face într-o 

cameră dublă, care va fi partajată 

cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, 

dintre ceilalți turiști care își 

exprimă această opțiune.  

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

 Localizare 

Hotel Alpechiara este situat la poalele Muntelui Mont Blanc, cel mai înalt munte 

din Europa, în Val d’Aosta, Italia, aproape de granița cu Elveția. Centrul faimoasei 

stațiuni montane Courmayeur este la 2 km distanță. Bogăția împrejurimilor îl 

face un punct de plecare excelent pentru toate excursiile noastre. 

 

 Facilitățile hotelului 

Restaurantul hotelului servește mâncăruri tradiționale și internaționale. Sălile 

mari și atmosfera caldă a hotelului conferă oaspeților o dispoziție relaxantă. 

Internetul wireless este gratuit în toată proprietatea. 

 
 Facilitățile camerelor 

Camerele confortabile, cu podea cu mochetă, au aer condiționat, TV prin satelit, 

seif, telefon, birou și acces gratuit la internet wireless. Băile private includ 

articole de toaletă gratuite și uscător de păr.  

  

  
 

 
   
  
     
 

 

   

 

 
  
 

  

 

 

   

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/seniorvoyage/ 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


