
NOU! 

Plecare din IASI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plecari:  21.07, 13.10.2016 

(4 zile, 3 nopti) 

Ziua 1: Iasi – Munchen 

Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Iasi la ora 05.00 dimineata pentru imbarcare pe zborul companiei Tarom spre 

Munchen. Sosire la ora 08.25. Transfer in centrul orasului pentru tur panoramic de oras cu ghid local in capitala Bavariei. 

Aflat la poalele Alpilor, Munchen a fost descris acum 150 de ani de Heinrich Heine astfel: “Munchen este cuibarit intre arta 

si bere ca un sat intre dealuri”. Orasul este faimos pentru centrul sau istoric, dar si pentru muzeul BMW, palatul 

Nymphenburg sau Oktoberfest- festivalul berii care are loc in fiecare an la inceputul lunii octombrie. Prin urmare dupa 

cazare va propunem o vizita pietonala,cu insotitorul de grup in  inima orasului-Piata Marienplatz si la catedrala aflata in 

apropiere-Frauenkirche,vizita pe care o vom incheia-dupa o scurta incursiune cu metroul , la Beraria Regala-Hofbrauhaus. 

 Cazare la hotel AZIMUT CITY EAST 4* (sau similar). 

Ziua 2: Munchen 

 Mic dejun. In prima parte a zilei va propunem o vizita optionala cu insotitorul de grup la Nymphenburg - unul din cele mai 

mari castele din Europa, construit in stil baroc, resedinta de vara a  monarhilor bavarezi pentru o lunga perioada de timp. 

Dupa amiaza, va recomandam o vizita la Gradina Engleza din Munchen - cel mai mare parc urban din Europa. Principalele 

atractii ale parcului includ doua gradini de vara, o pagoda chinezeasca, o casa japoneza a ceaiului si un templu in stil grecesc 

numit Monoptero. Turnul pagodei adaposteste  a doua cea mai mare berarie din Munchen. Cazare hotel AZIMUT CITY EAST 

4* Munchen (sau similar). 

Ziua 3: Munchen 

Mic dejun. Timp liber pentru plimbari individuale sau, optional, excursie la castelele Bavariei: Neuschwanstein – sursa de 

inspiratie pentru vestitul castel al Frumoasei din Padurea Adormita, al lui Disney si Hohenschwangau - castelul unde regele 

Ludwig al II-lea de Bavaria si-a petrecut o buna parte din copilarie si adolescenta. Un numitor comun al celor doua castele 

este Richard Wagner, care se spune ca a cantat pentru famila regala la unul din pianele care sunt expuse in 

Hohenschwangau. Cazare hotel AZIMUT CITY EAST 4*  (sau similar). 

Ziua 4: Munchen-Iasi 

Mic dejun. Timp liber pana in jurul orei 13.00 cand avem programat transferul de la hotel la aeroport. Camerele se 

elibereaza la ora 12:00, iar bagajele le putem lasa in camera de bagaje a hotelului. Transfer la aeroport. Sosire in Iasi la 

orele 20.00. 

PRET/persoana:  229955  EEUURROO  (loc in camera dubla) 
Supliment pentru plecarea din 13.10: 25 EURO 

Supliment camera single:  110  EURO 
SERVICII INCLUSE:  

●    transport cu avionul  Iasi – Munchen si retur cu compania TAROM; 

• 3 nopti cazare cu mic dejun in Munchen la hotel AZIMUT CITY WEST 4* sau similar; 

• tur panoramic (patru ore) cu autocar si ghid local; 

• transferuri aeroport – hotel – aeroport; 



• insotitor roman de grup. 

 

NU SUNT INCLUSE:  

●taxele de aeroport:   110 EURO/ persoana (pot suferi modificari) 

 ●asigurarea medicala sau asigurarea storno (optionala, se incheie odata cu semnarea Contractului de Comercializare a 

Pachetului de Servicii Turistice 

●intrarile la obiectivele turistice si excursiile optionale. 

 

GRUP MINIM:  

25 persoane. Pentru grup de 20-24 persoane, tariful se majoreaza cu 25 EURO/ persoana.  Pentru un numar mai mic de 20 

participanti pretul se recalculeaza sau excursia se reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi 

rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a 

turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul maxim rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de 

disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare. 

 

ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale):  

 Iasi 07:00 - Munchen 08:25 / / Munchen 16:50 - Iasi 20:00 

 

CONDITII FINANCIARE: 

TERMENE DE PLATA: 

• 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 

• 60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;  

• 20%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii. 

Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 15 

zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 

In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 

CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 

• 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;  

• 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 15 zile inaintea plecarii;  

• 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 14 zile - 7 zile inaintea plecarii; 

• 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 6 zile inaintea plecarii 

IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate 

de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care 

acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 

 

OBSERVATII:  

 

●Clasificarea pe stele a hotelurilor din oferta este cea atribuita oficial de autoritatile de resort din Germania. Aceste 

standarde sunt specifice pentru Germania si nu corespund sau nu pot fi echivalate cu standardele din alte tari. Facilitatile 

comune si cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale. 

●Cazarea la hoteluri se face dupa ora 14:00, iar camerele se elibereaza inainte de ora 10:00.  

●Copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al 

ambilor parinti sau al celui care nu-i insoteste (dupa caz), obtinut la notariat; daca adultul insotitor nu este unul dintre 

parinti, acesta trebuie sa aiba asupra sa si cazier judiciar (detalii pe www.politiadefrontiera.ro) 

● Conducatorul de grup poate modifica programul excursiei in anumite situatii obiective 

● Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. Pentru anumite facilitati din hotel sau din 

camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu 

exactitate asupra lor. Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit 

personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii. 

● In camerele in care se pot caza 3 persoane, patul suplimentar pentru a III-a persoana poate fi un pat pliant. Camerele in 

care se pot caza 3 persoane nu sunt neaparat mai mari decat camerele standard, de aceea spatiul din aceste camere poate 

fi limitat.  

● Agentia nu este raspunzatoare pentru modificarile orarului de zbor sau pentru intarzieri, acestea fiind in responsabilitatea 

companiei aeriene si a autoritatilor aeroportuare. agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in 

cazul in care valoarea acestora este majorata de compania aeriana. Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor 

care calatoresc singure. 

● Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua. 

● Excursiile optionale se efectueaza la fata locului de catre agentia locala. Sumele aferente acestor excursii nu se 

incaseaza in numele si pentru agentia Paralela 45.  

● Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau 

de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu 



 


