
 

Lacul Leman partea elveţiană 

(Geneva, Lausanne, Vevey, Montreux) 

Data plecare 19.08.2023 
 

Ziua 1. Începem călătoria dimineaţa devreme din Timişoara si prima oprire o sa fie la Ljublijana. 

Cazare. 

Ziua 2. Plecare spre Bergamo, insa inainte Vizitam Orașul Vechi cu cele mai importante 

obiective turistice, precum Piața Preșeren, Fântâna Robba, Primăria, Podul Dragonului și 

Catedrala. Mergând pe malurile râului Ljubljanica, ajungem în Piața Congresului (Kongresni trg) 

unde vedem exteriorul Universității și clădirile Filarmonicii slovene. Pornim spre Bergamo 

pentru cazare. 

Ziua 3.Mic dejun. Plecare spre Lacul Leman (Geneva) din Elveţia, unde vom începe programul 

cu un popas la Castelul Chillon, sursă de inspiraţie pentru o scriere a lui Byron, urmat de alt 

popas la statuia lui Freddy Mercury de la Montreux. Cazare Lausanne. 

Ziua 4.Mic dejun. Vom vizita Muzeul Olimpic Lausanne, apoi muzeele Chaplin`s World şi 

Alimentarium la  Vevey. Cazare Lausanne. 

Ziua 5.Mic dejun. Vom merge spre Geneva unde vom vizita Muzeul Crucii Roşii şi cel al  ONU. 

Cazare Lausanne. 

Ziua 6.Mic dejun. Ne îndreptăm spre Berna, capitala Elveţiei, unde vom face un scurt popas, 

apoi ne continuăm drumul spre casă cun un popas de o noapte în zona Innsbruck, Austria. Cazare 

zona Innsbruck. 

Ziua 7.Mic dejun. Plecare spre Timişoara, unde vom ajunge în funcţie de formalităţile vamale. 

 

Tarif:680 euro/persoana 

 

Pretul include: 

• Transport autocar 

• 6 nopti cazare (1 noapte Ljublijana, 1 noapte Bergamo, 3 nopti Lausanne, 1 noapte Innsbruck) 

• Ghid din partea agentiei pe toata perioada excursiei 

 

Pretul nu include: 

✓ asigurarea medicala 

✓ supliment cameră single: 180 euro/ 6 nopti 
✓ intrările la obiectivele turistice  

 

ACTE NECESARE: 

✓ paşaport original sau carte de identitate 
✓ cazier judiciar pentru însoţitorul grupului de copii 
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✓ pentru copiii sub 18 ani – declaraţie notarială de la ambii părinţi, după caz 
NOTA: 

Tariful este valabil pentru un grup de 35 de persoane.. In cazul in care sunt mai putini participanti, tariful 

se recalculeaza.  

 


