
 

 

          

   Elveţia, Mont Blanc, Liechtenstein & Austria 

05 - 10 octombrie 2022, 5 nopți/ 6 zile 

 

               
 

Ziua 1 – Miercuri, 05 octombrie | Iași – Torino - Aosta 

Ora 12:30 – Intâlnire pe aeroportul Iași cu reprezentantul agenției pentru check-in și îmbarcare pe zborul companiei Wizz 

Air cu destinația Torino. Decolare la ora 14:40, sosire la Torino la ora 16:25. Transfer către hotel. Cazare in zona Aosta la 

hotel de 3*. 

 

Ziua 2 – Joi, 06 octombrie | Aosta – Chamonix – Geneva 

Mic dejun. Ne îndreptăm către Alpii Francezi prin celebrul tunel Mont Blanc cu o lungime de 11,6 km. Ne Ajungem în 

spectaculoasa stațiune Chamonix, considerată „Mecca” aplinismului și al sporturilor montane, locul unde tărâmul 

stâncilor sunt veșnic înzăpezite de unde putem admira masivul Mont Blanc care are o altitudine de 4810 m. De aici se 

poate face o ascensiune cu telecabina pe celebrul Aiguille du Midi 3842 m. Continuăm excursia către Geneva, orașul cu 

cele mai multe sedii de instituții internaționale, printre care Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a 

Sănătății, dar și faimosul centru de cercetare CERN și acceleratorul său de particule. Vom începe turul de oraş unde vom 

putea admira Catedrala St. Pierre, Place Neuve, Primăria și Sediul ONU. Cazare în zona Annemasse la hotel Ace 

Annemasse Geneve 3* sau similar.  

    

Ziua 3 – Vineri, 07 octombrie | Geneva – Berna – Lucerna - Zurich 

Mic dejun. Ne îndreptăm către Berna, capitala Elveţiei. Vom admira turnul cu ceas, străduţele pietonale Marktgasse şi 

Kramgasse, străjuite de numeroase cafenele, arcade comerciale şi magazine, Primăria şi Clădirea Parlamentului. 

Următoarea oprire o vom face în Lucena, un oraș situat pe malul Lacului celor 4 Cantoane. Facem un tur pietonal prin 

centrul vechi medieval bine conservat, cu poduri de piatră și promenade pe malul râului, orașul este de un romantism 

fantastic. În Lucerna vom vizita principala atracție a orașului Kapellbrcuke, o construcție din lemn a secolului XIV. 

Plecăm spre Zurich unde facem cunoștință cu cel mai mare oraș al Elveției și unul dintre cele mai vii din Europa. În 

Zurich vizităm biserica Fraumunster cu vitraliile remarcabile ale lui Marc Chagall și catedrala protestantă Gossmunster 

fondată de Carol cel Mare, Banca Națioanală, Opera și Lacul. Cazare în zona Zurich la hotel B&B Zurich Wallsellen 3* 

sau similar. 

 

Ziua 4 – Sâmbătă, 08 octombrie | Zurich – Vaduz - Innsbruck 

Mic dejun. Continuăm excursia către Lichtenstein, printre cele mai mici state din Europa, dar și printre cele mai bogate. 

Facem un tur pietonal prin centrul orașului Vaduz unde vom admira Catedrala Sf. Florin, Muzeul Național din 

Lichtenstein, Piața Principală și Primăria. Cazare la hotel Alphotel 4* sau similar. 

 

 
 



 

 

 

 

 

        Ziua 5 – Duminică, 09 octombrie | Innsbruck – Wattens – Melk - Viena 

Mic dejun. O zi în care ne lăsăm ispitiți de bijuterii unice. În apropiere de Innsbruck se regăsește Centrul Swarowski, un 

gigant al cristalelor unde vom avea timp sa descoperim galeriile. Continuăm drumul către Viena iar pe drum vom face o 

pauza pentru o vizita la Abatia Melk. Considerată a fi “Leagănul Austriei” sau “Perla Barocului”, Abatia Melk 

impresionează prin măreția sa și farmecul deosebit al zonei în care se află. Aici se află una dintre cele mai importante 

biblicoteci din lume. Continuăm excursia către Viena unde vom ajunge în cursul serii. Cazare la hotel Lenas West 3* sau 

similar.    
 

Ziua 6 – Luni, 10 octombrie | Viena – Suceava - Iași 

Mic dejun. Facem un tur panoramic către Parlament și Teatrul Curții Imperiale (Burgtheater). Ajungem în Michaelerplatz 

unde vom vizita Palatul Imperial Hofburg. Continuăm să admirăm Biblioteca Naţională și Criptele Imperiale, Cimitirul 

Habsburgilor, unde este înmormântată și împărăteasa Sisi. După-amiază ne îndreptăm către aeroportul din Viena pentru 

întoarcerea către casă. Decolare la ora 18:30, aterizare în Suceava la ora 20:55. Transfer către Iași. 

Tarife: 

Adult în cameră dublă 599 euro 

Adult în cameră single 775 euro 

     

Tariful include: 

- 5 nopți de cazare la hoteluri de 3* și 4* cu mic dejun 

- Bilet de avion Iași – Torino și Viena – Suceava 

- Bagaj de mână şi prioritate la îmbarcare (Troller 55x40x20 cm, maxim 10 kg şi poşetă/rucsac 40x30x20 cm) 

- Taxele de aeroport 

- Transport autocar pe tot parcursul itinerariului 

- Transfer Suceava – Iași la retur 

- Însoțitor de grup 

 

Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

- Taxele de oras 

- Ghizi locali 

  

Acte Necesare: 
Carte de identitate sau pașaport valabil 

Procură notarială pentru persoanele sub 18 ani care nu sunt însoțite de părinți sau doar de unul dintre părinți 
Cazier judiciar pentru persoana însoțitoare, dacă nu este părinte sau tutore legal 

 

Informatii suplimentare: 
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 

 

Condiții de plată:  

- 150 euro la înscriere 

- Restul de plată cu 20 de zile înainte de plecare 


