Austria – Bavaria
Viena – Durnstein – Melk – Munchen – Linderhof –
Neuschwanstein – Innsbruck – Wattens Kitzbuhel – Zell am See
– Salzburg – Salzkammergut – Graz- Budapesta
Program:
Ziua 1. București – Budapesta
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din
România – Autogara Centrală – București, la ora 6.30
dimineața. Verifică lista cu oraşele prin care tranzităm ţara.
Ajungem în cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta.
Ziua 2. Budapesta – Viena
Astăzi este depre Viena! Capitala Austriei este un important
centru cultural al Europei vizitat anual de milioane de
turiști din toate continentele. Este pentru muzică ceea ce
Roma și Florența au însemnat pentru pictură, sculptură,
arhitectură. De numele orașului sunt legate clasicismul
vienez: Haydn, Beethoven, Mozart; imperiul dinastiei Strauss;
Wienerlied – liedul vienez, unic în felul său; operetele; sunt
vestite școala de medicină, congresele vieneze, dictatul de la
Viena; tratatul de la Viena. Și chiar dacă prin absurd, nu ai
auzit nimic din tot ce este legat de numele Vienei, concertul
anual de Anul Nou, transmis de aici în peste 180 de tari, te
face să visezi că vei poposi vreodată în fosta capitală a
gloriosului Imperiu al Habsburgilor – cea mai mare dinastie
europeană, care, din Evul Mediu până la începutul sec. XX și-a
pus pecetea asupra istoriei continentului.
Admirând palatele (nici o altă capitală a lumii nu are
atâtea), monumentele, vizitând cele mai importante muzee,
colindând străduțele romantice din centrul orașului, ascultând
muzica ce se revarsă pretutindeni, vei reuși să uiți de
stress-ul cotidian, să te întorci în timp și mai ales, să te

identifici cu ceea ce a avut mai frumos lumea de altădată:
acea atmosferă idilică, specific vieneză, care încă s-a mai
păstrat.
Luăm un prim contact cu aceste locuri vizitând Palatul
Schonbrunn și grădinile sale. Inițial castel de vânătoare,
construit în 1569 de împăratul Maximilian II, iar doi ani mai
târziu împăratul Mathias descoperă un izvor, pe care îl
numește “Schonen Brunnen”- fântână frumoasă. La sfârșitul sec.
XVII, din ordinul lui Leopold se concepe un nou castel
inspirat după Versailles, modelul fiind lăsat în urmă prin
bogăția și luxul exorbitant propuse.
Continuăm incursiunea admirănd clădirile și monumentele
istorice îmbăiate în lumini ambientale într-un scurt tur
panoramic din autocar amintind: Roata Mare din Prater, Sediul
ONU, Turnul Dunarii, Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg,
Piata Maria Tereza,
Universitatea.

Parlamentul,

Burgtheater,

Primaria,

Dar pentru a cunoaște această Vienă, nu ai nevoie de mașină.
Inima orașului pulsează pe locurile fostei cetați Vindobona,
în jurul catedralei Sf . Ștefan, în împrejurimile Operei și
Hofburgului, în centrul înconjurat de bulevardul circular –
Ringul.
Viena este un oraș pentru pietoni, pentru romantici, pentru
visători.
Moment de răgaz :
Viena este faimoasă pentru restaurantele și cafenelele a căror
finețe o întâlnim rar în alte locuri.
Prima cafenea s-a
deschis aici încă din 1685, la început ca loc de degustare a
faimoasei băuturi turcești, care se comanda după culoare.
Chelnerul prezenta o tăblie vopsită
în 20 de dungi
numerotate, fiecare corespunzând unui anume tip de cafea.
Nu ezitați să treceți pragul renumitei cafenele Schwarzenberg

situată pe Kärntner Ring și să încercați specialități precum:
“Kapuziner”- Cafea Mocca cu puțin lapte ; “Maria Theresia”Cafea Mocca cu lichior de portocale sau “Wiener Eiskaffe”înghețată de vanilie cu cafea Mocca și multă friscă.
Ne retragem la hotelul nostru din Viena ca
să ne odihnim
puțin pentru că în această seară vă invităm să participați
alături de noi la o cină tradițională în faimosul cartier
Grinzing (program opțional). Încă din secolul XII existau, în
zidul de fortificație, mici cărciumioare unde toamna se vindea
tulburel proaspăt denumit Heuriger. Din sec XVII, după
înfrângerea turcilor, ele s-au mutat în afara orașului, în
satele înconjurătoare, iar Grinzing a devenit unul dintre cele
mai cunoscute. Localurile au ca semn distinctiv o legătură sau
o coroană de crenguțe de pin atârnată deasupra intrării.
Distracție plăcută!
În cursul serii ne întoarcem la hotelul nostru și ne pregătim
de o nouă aventură pe meleaguri austriece.
Ziua 3. Viena – Defileul Dunării – Durnstein – Melk – Munchen
Este timpul să părăsim Viena. Ne îndreptăm spre Wachau, o zonă
cu istorie vie, o climă blândă şi un excelent vin alb, care în
fiecare anotimp este un ţinut magic. Dealurile cu viţă de vie,
atmosfera medievală a satelor şi zonelor de pe malurile
Dunării se adaugă unui întreg ce nu suportă comparaţii.
Ocrotit de clima blândă, de influenţa dunăreană, de pantele
înclinate perfect în soare şi de calitatea specială a solului
alcătuit din roci primitive, vinul excelent de Wachau prosperă
aici în voie, fiind deosebit de apreciat de cunoscători din
întreaga lume.
Primul popas va fi în Krems, oraș situat la confluența Dunării
cu râul Krems. Varietatea culturală și istorică deosebită care
începe încă din secolul X, fac din acest mic orașel o
destinație turistică interesantă. Admirăm defileul Wachau,
format de Dunăre, care se întinde pe o suprafață de 40 de km

între orașele Krems și Melk. Ne pierdem apoi pe străduțele
mici și înguste din centrul orașului pentru a descoperi câteva
repere locale: Biserica Piarista Sf. Ștefan, Muzeul Weinstadt,
Galeriile de Artă.
Moment de răgaz:
Deși v-am obișnuit să vă recomandăm delicii culinare…. de
data aceasta vă invităm la o “porție” de bună dispoziție
vizitănd Muzeul de Caricaturi din Krems. Este singurul de
acest gen din Austria. Exponatele tratează teme de umor,
satiră prin benzi desenate sau animație. Vizionare plăcută!
Ne continuăm drumul nostru prin Defileul Dunării și ne oprim
în următorul orașel – Durnstein. Punctul principal de interes
este Castelul, construit în jurul anului 1150 a cărui faimă se
datorează faptului că aici a fost ținut închis de către ducele
austriac Leopold V, regele Angliei, Richard Inimă de Leu,
după întoarcerea acestuia din Cruciada a treia care a avut loc
în Țara Sfântă împotriva musulmanilor. Admirăm turnul
Bisericii, care este frumos ornamentat cu elemente baroce iar
culoarea predominantă este albastru.
Coborâm tot pe malul fluviului și ne oprim la Melk, un orășel
plin cu bijuterii arhitecturale, cea mai prețioasă dintre ele
fiind Abația Melk, ridicată în 1089 pe un deal stâncos ce
tronează deasupra Dunării. Încă din anul 2000 a fost inclusă
pe lista obiectelor de patrimoniu gestionate de UNESCO, aici
aflându-se și o importanta colecție de manuscrise și cărți
vechi păstrate într-o bibliotecă impresionantă.
După ce ne-am delectat cu frumusețile locului ne îmbarcăm în
autocar şi ne
îndreptăm spre Munchen, capitala Germaniei. Pornim prin inima
orașului, vizitând fermecătoarea Piață Marienplatz, unde se
află atât sediul vechi, cât și cel nou al Primăriei, apoi
vedem Rathaus-Glockenspiel, o clădire fascinantă din secolul
al XVI-lea. În Munchen se află celebra galerie Neue

Pinakothek, ce a fost inaugurată în secolul al XIX-lea, fiind
considerată prima galerie de artă contemporană din Europa.
Seara cazare la hotel in Munchen.
Ziua 4. Linderhof – Neuschwanstein – Innsbruck
Plecăm azi într-o vizită la fabuloasele castele ale Bavariei.
Oprim mai întâi la Palatul Linderhof, din Ettal. Așezat la
poalele Alpilor Bavarezi, acesta este cel mai mic dar și cel
mai somptuos palat al lui Ludovic II, singurul pe care a trăit
să-l vadă terminat. Inspirat din Versailles, palatul are
camere decorate cu pietre prețioase, o cascadă interioară și o
grotă artificială, iar dormitorul regal are un candelabru de
500kg, ținând nu mai puțin de 108 lumânări. Continuăm drumul
pe graniță și ajungem la Neuschwanstein, unul dintre cele mai
frumoase palate din Europa. Un simbol al stilului romantic,
palatul ne amintește de basmele copilăriei, fiind o sursă de
inspirație pentru castelul Frumoasei din Pădurea
adormită de la Disneyland. Precum vechii nobili, ne retragem
la Insbruck, capitala Tirolului, un minunat oraș de la poalele
Alpilor. Parcurgem un scurt tur pietonal in centrul istoric
admirand Palatul Hofburg, Goldenes Dachl, Arcul de Triumf si
Partia de Sarituri cu schiurile Berigsel. Atracția principală
a orasului este insa Schloss Ambras, o fortăreață transformată
în palat renascentist de către Arhiducele Ferdinand II. Ne
retragem la hotel pentru odihna binemeritata. Cazare la hotel
in zona Innsbruck.
Ziua 5 . Wattens – Kitzbuhel – Zell am See – Salzburg
Pornim din nou la drum și ne oprim la Wattens, orășelul unde
a luat naștere imperiul cristalelor Swarovski, un brand
cunoscut aproape oriunde în lume. Aici putem vizita Swarovski
Kristallwelten, fabrica unde se produc celebrele bijuterii,
una dintre cele mai populare atracții turistice ale Austriei.
De aici plecăm spre Kitzbuhel, un vechi oraș minier, devenit
astăzi una dintre cele mai selecte stațiuni montane. Se spune

că aici se află prima pârtie de ski din Austria, datând din
1893. Micul oraș cu case colorate și arhitectură medievală,
acoperit mai tot timpul de zăpadă, ne dă impresia că aici
oamenii trăiesc un Crăciun perpetuu. Puțin mai jos, în Zell Am
See, descoperim un peisaj furat din cărțile poștale, cu un lac
bârfit că ar fi „mai albastru decât albastrul”, care se
întinde la poalele munților împăduriți. Ne vom lăsa copleșiți
de natură și aproape că vom ignora orice altceva, căci cu
siguranță ne va lipsi acest tablou epic. Seara ne vom caza la
o pensiune în Salzburg.
Ziua 6.

Salzburg – St Gilgen – Bad Ischl – Graz

Începem ziua cu o sesiune de explorare în Salzburg, orașul lui
Mozart. Orașul acesta este ca o scenă de film – nu degeaba au
filmat aici „Sunetul Muzicii” – datorită clădirilor impecabile
în stil baroc, străduțelor liniștite, parcurilor atent
îngrijite, munților suberbi din fundal, castelului de pe deal,
mirosul îmbietor al mâncării și lista ar putea continua la
nesfârșit. Vizităm aici Grădinile Mirabel, Domul, Orașul Vechi
și Casa lui Mozart. Plecăm din Salzburg traversând o zonă
montană splendidă, Salzkammergut, unde putem admira peisajul
cu creste de munte ce se reflectă în luciul lacurilor
glaciare. Facem scurte opriri în St. Gilgen şi Bad Ischl,
celebre stațiuni montane ale Austriei. Pe seară ajungem în
Graz, al doilea oraș al Austriei. Aici găsim un amestec
fericit de stiluri şi mişcări artistice, de la gotic,
renascentist şi baroc la contemporan, care s-au succedat de-a
lungul celor opt secole de istorie a oraşului. O lume
pitorească a colţurilor ascunse şi a pasajelor secrete şi-a
făcut loc lângă împăduritul Schlossberg. Pe platoul acestuia
se ridică vechiul simbol al oraşului: turnul cu ceas din Graz,
parte a fostei fortăreţe. Privind de aici, oraşul de pe Mur se
deschide asemenea unei cărţi. Domul din Graz, o clădire
aparţinând goticului târziu, aduce aminte de zilele în care
Grazul era oraş imperial. Prefectura se aseamănă unui palazzo
veneţian, în timp ce Muzeul universal Joanneum, fondat de

arhiducele Johann, conţine mai multe obiecte decât orice alt
muzeu regional din Austria.
Moment de răgaz:
Grazul a fost declarat Oraş al Deliciilor Culinare, în 2008
fiind astfel prima capitală austriacă a savorii. Deci nu ne-am
putea afla într-un loc mai bun pentru a degusta din bunătăţile
tradiţionale austriece care au depasit în faima graniţele
ţării.
Faimosul Apfelstrudel este o experienţă culinară
obligatorie în orice cafenea austriacă. Aluatul pufos şi
subţire ţi se topeşte în gura iar umplutura de măr ras,
scorţişoară şi stafide este cât mai consistentă. Peste glazura
de deasupra se toarnă un sos călduţ de vanilie şi se poate
servi alături de o îngheţată. Savurează-l împreună cu un
cappuccino.
După ce ne-am delectat cu bunătăţurile locale ne indreptam
spre hotelul nostru din Graz pentru cazare.
Ziua 7.

Viena – vizită muzee – Budapesta. Optional Crama

Astăzi ne întoarcem în Viena, unde avem mai mult timp să
vizităm muzeele. Între ele, Muzeul Leopold este poate cel mai
impresionant, adăpostind o colecție de peste 5000 de tablouri
ce au aparținut odată unui singur om. MuseumsQuartier este un
complex de muzee, restaurante și baruri amenajate în fostele
grajduri imperiale,
reprezentând inima vieții culturale a orașului. După vizită și
cumpărături vom urca în autocar cu direcția Budapesta.
Parcurgem capitala de pe Dunare intr-un scurt tur panoramic de
autocar : Parlamentul, Podul cu Lanturi, Bastionul Pescarilor,
Biserica Matyas, Basilica Sf Stefan. Ne oprim,
pentru o
scurta sedinta foto, in Piata Eroilor situată între partea de
sus a Bulevardului Andrássy și intrarea în Parcul orașului
(Városliget). Piața și Bulevardul Andrássy au fost înscrise de
UNESCO în patrimoniul mondial. Piața este organizată în jurul
esplanadei Monumentului Mileniului, construit pentru a celebra

o mie de ani de la așezarea ungurilor în câmpia Panoniei.
Experiență: ritm și gusturi tradiționale
Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple timpul înainte de a
te retrage la hotel, avem pentru tine un pont: cum sună pentru
tine “Seară de Crama“? (optional).
Te invitam la Borkatakomba, restaurantul unguresc unde ne vom
petrece ultima seară împreună. Crama oferă vinuri ungurești
deosebite, care ne vor da chef de vorbă și de depănat
amintirile proaspete din vacanță. Înainte de a încheia,
trebuie musai amintit desertul care se găsește pe fiecare
meniu al unui restaurant unguresc care se respectă: somlуi
galuska, adică un pandişpan pufos, glazurat cu cremă de
ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce ne delectăm cu cina
festivă, ne hrănim și inimile cu programul folcloric de dans
și muzică tradițională. Destulă vorbă! Hai să ciocnim cupele,
să schimbăm numere de telefon și să celebrăm prietenii noi. În
definitiv, suntem camarazi de călătorie și nu-i exclus să mai
fim și altădată!
Ne intoarcem la hotelul nostru din Budapesta. Cazare.
Ziua 8.

Budapesta – Bucureşti

După micul dejun vom pleca spre București, amintindu-ne cu
drag despre toate locurile minunate pe care le-am văzut, si
nerabdatori sa pornim la drum si cu alta ocazie. Sosire in
Bucuresti in cursul serii in functie de trafic si
formalitatile vamale.
TARIF: de la 280 euro/pers + 105 euro/pers transport autocar

DATE DE PLECARE 2018:
18.06; 03.07; 22.07; 16.08; 06.09

Tariful include
transport cu autocar climatizat;
7 nopți de cazare la hotel de 2 – 4*
7 mic dejun;
Vizita Budapesta;
Vizita Viena;
Vizita Munchen;
Vizita Innsbruck;
Vizita Salzburg;
Vizita Graz;
ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
Pentru

informatii

si

detalii

suntem

la

dispozitia

dumneavoastra, si va asteptam la sediul nostru de pe str.
Targului nr.2/1,
tel/fax: 0365-730218; 0743-572378; 0770-813140 ,
sau asteptam solicitarile dvs. pe adresa de
mail:
arcadiatravel11@yahoo.com ; rezervari@travel-arcadia.com
www.travel-arcadia.com
” LUMEA LA UN PAS DISTANTA !!”
————

Rezerva Acum

————

CIRCUIT TG. MURES – BUDAPESTA
– PRAGA
TG.MURES-BUDAPESTA-PRAGA
Ziua 1: Plecare cu autocar/ microbus din Tg.Mures, oprire in
Budapesta pentru pauza de masa.
Se vor vizita: Podul cu Lanturi din Budapesta, Palatul Regal,

Parlamentul din Budapesta, Bastionul Pescarilor, Basilica
Sfantul Stefan.
Cazare la hotel 3***/ 4***.
Ziua 2: Mic dejun. Deplasare spre Praga.
Se vor vizita: Castelul Praga si Strada de Aur,Podul Carol,
Casa care danseaza, Palatul Lobkowicz, Primaria si Ceasul
Astronomic din Praga, Centrul vechi (Staromestske namesti),
Biserica Sf Nicolae, Catedrala Vitus din Praga, Cartierul
evreiesc din Praga.
Cazare la hotel 3***/ 4***.
Ziua 3. Mic dejun.Vizitarea Teatrului National din Praga,
Turnul Daliborka, palatul si Gradinile Wallenstein din Praga.
Cazare la hotel 3***/ 4***.
Ziua 4. Mic dejun . Intoarcerea spre casa.
*Optional: Gradina Zoologica din Praga, Sea World Praga
Perioada; 17.05.2016-20.05.2016, 3 nopti
Tarif: * 195 euro/pers AUTOCAR, *309 euro/pers MICROBUZ
Pachetul include:
– Autocar/microbuz din Tg.Mures dus-intors,
-Cazare 1 noapte hotel Golden Park 4*, Budapesta cu mic dejun,
cazare 2 nopti hotel Relax Inn 4* cu mic dejun Praga
*NU include:
– intrare la toate obiectivele

din program

taxa oras – se achita la receptia hotelului – aprox. 1
euro/pers/noapte

Grecia- Creta

Mănăstirea Rila – Meteora- Atena- Cap Sounion – Corint – Micene –
Epidaurus
Agios Nikolaos– Palatul Knossos- Rethymno – Chania

Ziua 1. București – Mănăstirea Rila – Serres
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din
România – Autogara Centrală – București, la ora 6.30
dimineața. Tranzitam Bulgaria. Pe drum, ne vom opri la
Mânăstirea Rila, cea mai mare mănăstire ortodoxă din Bulgaria,
construită în anul 927. Încadrată spectaculos de păduri
seculare, zidurile mănăstirii se dezvăluie ca după un voal
verde-străveziu cu câteva clipe înainte de a ne opri. Viața
monahală are asupra noastră un efect hipnotic. Liniștea este
elementul dominant. În muzeul mânăstirii putem vedea Crucea
lui Rafail, o cruce sculptată în lemn cu niște detalii
splendide.
Ne continuăm drumul spre Serres. Cazare in zona Serres –
Sidirokastro.
Ziua 2. Serres– Meteora – Atena
Kalimera! (Bună dimineața!). Ȋncepem ziua cu un mic dejun la
hotel , gustând din specialitatea orașului Serres – bougatsa,
un foietaj cu cremă de vanilie, brânză sau carne.
Noua zi promite tot ce e mai bun din două lumi atât de
diferite și totuși atât de similare: Meteora și Atena, un
lăcaș sfânt și o capitală a zeilor.
Prima oprire va fi la Meteora, al doilea centru monastic

ortodox al Greciei, după Sfântul Munte Athos, și monument
ocrotit de UNESCO. Aici ne vom delecta câteva ore cu peisajul
hipnotizant, cu zidurile mănăstirilor așezate chiar pe
crestele stâncilor înalte ca niște fortărețe redutabile. Aflat
într-o pădure de stânci, deasupra Mării Egee, complexul
Meteora mai găzduiește 6 mânăstiri, din 24 câte au fost
inițial, ruine și peșteri ale sihaștrilor. Dintre cele mai
cunoscute din centrul monahal, amintim mânăstirile Marele
Meteor, Varlaam și Sfânta Treime. Cea mai importantă mănăstire
din complex este cea a Marelui Meteor, construită în secolul
XIV. Regina Maria a României a fost prima femeie care a
vizitat această mânăstire, în anul 1921.
Ziua 3. Atena

–

Acropole,

Piata Omonia

–

Cap SounionDupă

vizitarea locurilor sfinte, continuăm drumul spre Atena,
leagănul civilizației occidentale. Cazare in Atena.
Pornim motoarele, dimineața devreme, după micul dejun. La
fiecare pas ne lovim de mitologie, facem salturi în timp, de
la titani până la zeii din Olimp, ajungând la unele dintre
cele mai cunoscute monumente din Atena. Insotiti de catre
ghidul local vom vizita situl Acropolis, în care vom descoperi
Partenonul, Teatrul lui Dionis, Templul lui Nike, Templul
Erechtheion și Sanctuarul Asclepius. Vom explora Templul lui
Zeus, Antica Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul cimitir
Keramikos. Vom afla miturile grecilor despre zeii și eroii lor
și adevărurile din spatele lor, totodată bucurându-ne de
priveliști minunate.
Ne continuam vizita in Atena cu un tur panoramic de oras:
Palatul
Parlamentului,
Piata
Sintagma,
Academia,
Universitatea, Piata Omonia, Stadionul Olimpic.
O campanie recentă care promovează capitala Greciei suna
astfel: “Vorbește ateniana! Fii atenian!”. Un îndemn simplu
căruia nu ne putem împotrivi. Iar cel mai bun mod de a învăța
limba atenienilor este prin a repeta specialitățile grecești,
citind meniul la o taverna din cartierul Plaka.

Moment de ragaz:
O cină într-o tavernă din cartierul Plaka din Atena trebuie
savurată precum o avalanșă de senzații. Iar experiența
culinară este ca o călătorie prin toată Grecia – cu insule,
mări, munți și grădini verzi, roditoare. Savurează fiecare
înghițitură din tradiționalele souvlaki, tzatziki, sau
dolmadakia (versiunea grecească a sarmalelor), dar și peștele
și fructele de mare proaspete. Stropește-le din plin cu un
pahar de vin autohton, ouzo sau tsipouro. Iar desertul din
iaurt bogat, biscuiți crocanți, migdale și nuci peste care se
varsă câțiva stropi de miere de culoarea chihlimbarului te vor
face să vorbești grecește.
După turul istoric, avem program liber in Atena sau, opțional,
cei care simt că vor să mai descopere Grecia, locurile ei
pitorești și zeii săi măreți, sunt invitați să viziteze Cap
Sounion, situat în sudul Peninsulei Attica, renumit atât
pentru rolul de sanctuar de la malul mării, cât și pentru
ruinele Templelor Atenei și ale lui Poseidon. Dacă vă doriți
să urmăriți un apus de soare grecesc, deasupra mării, însoțiți
de zeul apelor, atunci haideți în excursia la Cap Sounion si
nu veti regreta.
Ne intoarcem in capitala Greciei si ne cazam la acelasi hotel.
Ziua 4.

Atena

– Micene –

Nafplio – Epidaurus – Corint

–

Piraeus
Mic dejun. A doua zi ne rezervă și mai mult timp pentru a
explora Capitala, în caz că vrem să căutăm suveniruri sau să
vizităm complexul muzeal Benaki, cu o colecție impresionantă
de obiecte și artefacte din perioada creștin-bizantină,
islamică, dar și porțelan sau jucării antice provenind din
China antică. Cei pasionați de sportul rege ar putea face un
ocol scurt pană la
stadionul celei mai iubite echipe de
fotbal din Grecia, FC Panathinaicos, înconjurat de parcuri
intinse.

Pentru cei care doresc sa descopere si alte locuri frumoase
ale vechii Grecii va propunem excursia optionala in Peloponez
considerată pe drept #inima Eladei, locul în care Hercule a
învins leul din Nemeea, și unde a fugit Paris al Troiei cu
frumoasa Elena. Potrivit legendei, Peloponezul este locul de
unde au pornit Argonauţii în căutarea lânii de aur. Prima
noastra oprire va fi la Canalul Corint, un canal artificial
care leagă Golful Corint din Marea Ionică de Golful Saronic
din Marea Egee. Canalul a fost construit între anii 1881 –
1893 si are o lungime de 6,3 km .
Ne continuam excursia noastra prin Peloponez cu oprire la
Micene, unde descoperim Mormantul lui Agamemnon dar si ruinele
fostei cetati, inconjurata de “ziduri ciclopice”, construite
conform legendei de catre fiinte mitologice. Situl arheologic
de aici a fost inclus in Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO
inca din 1999 iar in cadrul
Muzeului de Arheoologie vei
descoperi o impresionanta colectie de obiecte si artefacte ce
atesta traditiile si istoria civilizatiei miceniene, cel mai
faimos exponat fiind masca de aur a regelui Agamemnon. Urmeaza
Nafplio, unde privirile ne sunt furate de
fortificatiile
Castelului Palamidi, strategic ridicate pe faleza inalta si
stancoasa pentru a face fata atacurilor ce amenintau odinioara
tinuturile Peloponeze. Excursia noastra se incheie cu Epidaur,
locul nasterii lui Asklepios, zeul Medicinei. Teatrul Antic de
aici este considerat ca avand cea mai buna acustica din lume.
Intoarcere la Atena pentru imbarcare pe feribotul spre insula
Creta. Noapte la bord in cabine de 4 locuri.
Ziua 5. Heraklion

– Palatul Knossos – Hersonissos

Sosire dimineata in Heraklion, capitala insulei. Luam pulsul
insulei si ne indreptam spre o taverna in port unde putem
servi micul dejun.
Moment de ragaz
Incercati

:

cu incredere produsele de patiserie si neaparat

savurati un Caffé Frappé , o bautura rece, facuta din cafea
instant. Originar din Grecia, Frappe-ul
a devenit popular
dupa cel de-al II-lea razboi mondial, atunci cand ideea de a
iesi in oras sa bei o cafea a inceput sa prinda contur.
Cafeaua este amestecata cu zahar si este agitata cu ajutorul
unui shaker sau al unui mixer manual. Procesul dureaza un
minut, continutul este apoi turnat in pahar peste care se
adauga gheata, apa rece si lapte.
Ne pornim la drum si patrundem incet … incet in atmofera celei
mai
mari insule din Marea Mediterana, iar prima noastra
oprire va fi – Palatul Knossos, unde vom afla mai multe
despre civilizația minonică.
Knossos este cel mai mare sit arheologic din Creta, cu ruine
ce datează din epoca bronzului. A fost centru politic și
religios al culturii minonice. Palatul a fost reconstruit cu
materialele originale excavate, cu fresce și coloane din
vremurile regelui Minos. De admirat în palat sunt Camera
Tronului, cu paznicii grifoni, și Camera Reginei, cu baia
proprie, avand cada din teracota si cu ceea ce se spune a fi
prima toaleta cu rezerva de apa.
Incheiem aceasta prima zi pe insula Creta cu drumul pana in
Hersonissos pentru cazare.
Ziua 6.

Cina la hotel.

Acvariul– Platoul Lassithi – Manastirea Kera –

Pestera lui Zeus
Mic dejun. Program liber. Va propunem o excursie optionala
pe platoul Lassithi si culminand cu Pestera lui Zeus. Incepem
ziua într-o manieră relaxantă, cu o vizită la Acvariul din
Hersonissos (Aquaworld Aquarium), unde vom vedea o mare
diversitate de specii de pești, reptile și moluște și unde vom
fi încurajați să interacționăm cu multe dintre vietăți.
Continuăm excursia spre Platoul Lassithi, situat la o
altitudine de 900 de metri, de unde se înalță munți cu vârfuri
ce depășesc 2.000 de metri. Ne întâmpină un peisaj de o

frumusețe rară, în care siluetele celor 10.000 de mori de vânt
seamănă cu o armată de uriași, gata să apere Hellas-ul de
entuziaștii călători. Observăm că multe dintre mori încă mai
funcționează. Continuăm explorarea insulei căutând nimfele și
Peștera lui Zeus, asociata cu legenda antica Dikteo Antro,
care spune povestea Zeitei Rheea. Pentru a scapa de sotul ei
Cronos, care isi inghitea rand pe rand copiii de indata ce se
nasteau, Rheea se adposteste in aceasta pestera unde il naste
pe Zeus. Aici a trait si a crescut Zeus pana cand a venit
momentul sa-l poata rasturna pe Cronos, devenind astfel tatal
tururor zeilor .
Ziua 7 . Cetatea Gortyn – Manastirea Kaliviani –Palatul
Festos – MatalaTot pe Platoul Lassithi vom găsi și Mănăstirea
Kera Kardiotissa, faimoasă pentru găzduirea unei icoane
făcătoare de minuni, pictată de Sfântul Lazăr. După un moment
de reculegere, pornim înapoi spre Hersonissos. Cazare si cina
la acelasi hotel.
Mic dejun. Program liber sau
partea de sud a Cretei. Ne

excursie optionala in partea
oprim mai intai la situl

arheologic Gortys, fostă capitală a Cretei in Epoca romană.
Conform unei vechi legende, Gortys a fost numit după
fondatorul său Gortys, fiul lui Radamanthys, rege al Phaistos
și fratele lui Minos. Aici se afla ruinele bisericii Sf Titus,
printre primele construite pe insula, un teatru in aer liber
din perioada imperiului roman si primele table de legi din
Europa , sculptate de grecii antici in piatra si care stau la
baza codului juridic de astazi. Ne odihnim putin si avem
timp sa facem o fotografie in care sa surprindem maslinii
vechi de 1 000 de ani, smochinii cu fructele date in parg dar
si Platanul lui Zeus. Legenda spune ca sub acest platan a
adus-o ZEUS pe frumoasa EUROPA.
Ne indreptam apoi spre Mânăstirea Kaliviani, unde vom vizita
capela construită în secolul al XIV-lea. Continuăm excursia cu
vizita palatulio minonic din Creta, Festos (Phaistos).Ultima
oprire va fi pe plaja din stațiunea Matala, celebră pentru

nisipul său auriu. Aici romanii săpau morminte chiar în
pereții de gresie ai malului mării. Grotele au fost apoi
folosite drept adăpost de către primii creștini.
In cursul dupa-amiezii ne intoarcem la acelasi hotel din
Hersonissos. Cazare si cina.
Ziua 8 .

Rethymno- Chania

Mic dejun. Program liber. Daca tot am ajuns in Creta, trebuie
sa vedem cele 2 orase venetiene ale insulei – Rethymno si
Chania (Excursie optionala). Intrând în Rethymno, facem un
salt în timp, în perioada când negustorii venețieni au avut
inspirata idee de a ridica un port ce urma să servească bogata
flotă a Republicii Venețiene în tranzitul lor spre Asia Mică.
De la venețieni, orașul a primit o moștenire spectaculoasă. În
Palia Poli, orașul vechi, ne plimbăm pe străduțele înguste
flancate de casele viu colorate, lipite una de alta. Rethymno
face parte din patrimoniul UNESCO datorită faptului
cel mai bine conservat oraș medieval din Grecia.

că este

Faima Fântânii Rimondi ne obligă să ne îndreptăm pașii spre
acest edificiu superb. Mai întâi trecem pe sub bolta Porții
Guora, facem inventarul magazinelor de suveniruri și
cafenelelor cochete, apoi ajungem la fântâna construită de
venețieni. Urmăm sfatul ghidului nostru și ne îndreptăm spre
Logia Venețiana, palatul guvernatorilor venetieni. Drămuim
minutele ca să ajungem la Muzeul de Arheologie și la Muzeul
Vietii Marine. Ne mai atrage atenția, o clădire stranie cu o
cupolă hemisferică încadrată într-un cub, Moscheea Sultan
Ibrahim. Ne întoarcem spre faleza vechiului port, ocupată
aproape complet de sirul de taverne, unde luam o scurtă pauză
pentru a face poze. Este scena perfectă pentru a suprinde
spiritul acestui oraș. Încheiem pelerinajul nostru în Rethymno
la vechea fortăreața venețiana, Fortezza, gata să țină piept
și astăzi raidurilor de pirați.
Continuăm spre Chania, portul venețian al Cretei, se prezintă

cu crânguri de măslini și portocali, vechi clădiri construite
în stiluri venețiene și turcești, așezate de-a lungul
străduțelor înguste, mici mânăstiri și priveliști de poveste.
Promenada de la malul mării este ca o pictură impresionistă
care a prins viață, zidurile clădirilor colorate se
întrepătrund, creând iluzia unei pânze cu acuarele. Aici ne
oprim la una dintre zecile de taverne care ne fac poftă cu cu
meniul de la intrare pe tăblițele verzi. Priveliștea este
încântătoare, orizontul fiind dominat de Farul Genovez din
capătul digului.
Mergem și noi s-o vizităm și să prindem
cadrele perfecte de luat acasă. Secretul este să faci pozele
mai spre sfârșitul zilei, când lumina e mai blândă și poți
imortaliza apusul în mare.
In cursul dupa amiezii ne intoarcem la hotelul nostru pentru
cina si cazare.
Ziua 9 .

Heraklion – Agios Nikolaos

Mic dejun. Program liber. In ultima noastra zi pe insula va
propunem o excursie optionala in partea estica a Cretei.
Pornim la drum si ne oprim in Agios Nikolaos, numita dupa
„Sfantul Nicolae”, patronul marinarilor, una dintre cele mai
cunoscute stațiuni din Golful Mirabello. Orașul aflat pe un
teren deluros are un mic port de yachturi și bărci,
arhitectură modernă și zeci de magazine cu tot felul de
suveniruri. Dupa-amiaza ajungem la plaja Vai, faimoasa
datorita celei mai mari paduri naturale de palmieri din
Europa. Ne vom relaxa si vom petrece o frumoasa zi la plaja
sau daca alegeti sa ramaneti la umbra….. tavernele ascunse sub
frunzele de palmier va fac sederea mai placuta.
In cursul dupa-amiezii intoarcere la acelasi hotel. Cazare si
cina.
Experiență: ritm și gusturi tradiționale
Încheiem ultima seară în Creta cu o cină tradițional cretană
(optional). Îmbrăcați în port popular, localnicii ne vor

întâmpina cu ritmuri de Zorba dansat pe pahare de vin, cântece
la liră și arome de miere, ulei de măsline și ierburi cretane.
Vom gusta raki și brânzeturi de capră, vom dansa până în zori
și vom sta la povești cu cretanii.
Ne intoarcem la hotel cu amintiri frumoase despre insula
Creta. Cazare la acelasi hotel din Hersonissos.
Ziua 10 .

Heraklion –

Bucuresti

Mic dejun. Mic dejun. Antio, ta leme sindoma!…! (La revedere,
ne revedem
curând…!) Lasăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am
vizitat si ne indreprtam spre aeroportul din Heraklion pentru
zborul spre casa.
TARIF: de la 370 euro/pers + 155 euro/pers bilet avion,
transfer si transport autocar

DATE DE PLECARE 2018 :
16.04; 11.06; 26.09*
Tariful include
transport cu autocar climatizat;
8 nopți de cazare la hotel de 3*
8 mic dejun;
5 cine la hotelul din Creta ;
1 noapte pe feribot in cabine interioare cu 4 paturi,
fara fereastra, cu grup sanitar propriu;
Ghid local în Atena
Gratuit – excursie Heraklion si Palatul Knossos;
bilet de avion Heraklion– Bucuresti;
transfer hotel – aeroport.
ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

Pentru informatii si detalii suntem la dispozitia
dumneavoastra, si va asteptam la sediul nostru de pe str.
Targului nr.2/1,
tel/fax: 0365-730218; 0743-572378; 0770-813140 ,
sau asteptam solicitarile dvs. pe adresa de
mail:
arcadiatravel11@yahoo.com ; rezervari@travel-arcadia.com
www.travel-arcadia.com
” LUMEA LA UN PAS DISTANTA !!”
————

Rezerva Acum

————

FRANTA – BELGIA – GERMANIA
Budapesta – Viena – Salzburg – Munchen – Strasbourg – Reims –
Paris – Gent – Bruges – Bruxelles – Koln – Frankfurt –
Rothenburg – Nurnberg – Linz – Melk
Program
Ziua 1. București – Budapesta
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din
România – Autogara Centrală – București, la ora 6.30
dimineața. Verifică lista cu oraşele prin care tranzităm ţara.
Ajungem în cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta.
Ziua 2. Viena -Salzburg
Plecam spre Viena, un important centru cultural al Europei, ce
deține adevărate comori arhitectonice, moștenite de la
Imperiul Habsburgic, a cărui reședință a fost aici vreme de
șase secole. Complexul Palatului Hofburg adăpostește capela

imperială Burgkapel și celebra Școală Spaniolă de Echitație,
unde armăsarii Lipizzaner execută figuri elegante, ca de
balet. Metropola austriacă este o destinație fascinantă care
poate rivaliza cu Parisul, Londra, Praga sau Roma, fiind
vizitată anual de milioane de călători. Iar călătorii cu
experieță știu că în preajma atracțiilor, palatelor și
monumnetelor din Viena se aliniază restaurante sofisticate și
cafenelele a căror finețe o întâlnim rar în alte locuri.
Moment de răgaz :
Viena este faimoasă pentru restaurantele și cafenelele a căror
finețe o întâlnim rar în alte locuri. Prima cafenea s-a
deschis aici încă din 1685, la început ca loc de degustare a
faimoasei bauturi turcești, care se comanda după culoare.
Chelnerul prezenta o tăblie vopsita în 20 de dungi numerotate,
fiecare corespunzând unui anume tip de cafea.
Nu ezitați să treceți pragul renumitei cafenele Schwarzenberg
situată pe Kärntner Ring și să încercati specialități precum:
“Kapuziner”- Cafea Mocca cu puțin lapte; “Maria Theresia”Cafea Mocca cu lichior de portocale sau “Wiener Eiskaffe”înghetată de vanilie cu cafea Mocca și multă frișcă.
Parcurgem un scurt tur panoramic din autocar admirând pe rând:
Roata Mare din Prater, Sediul ONU, Turnul Dunarii,
Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, Piata Maria Tereza,
Parlamentul, Burgtheater, Primaria, Universitatea. Dar pentru
a cunoaste această Viena, nu ai nevoie de mașină. Inima
orașului pulsează pe locurile fostei cetați Vindobona, în
jurul catedralei Sf. Ștefan, în împrejurimile Operei și
Hofburgului, în centrul înconjurat de bulevardul circular –
Ringul. Viena este un oraș pentru pietoni, pentru romantici,
pentru visători.
Lăsăm în urmă Viena si ne îndreptăm spre Salzburg, orașul lui
Mozart. Gluma care spune: „dacă o clădire este barocă, lăsațio așa”, rezumă perfect acest oraș, unde găsim numeroase

turnuri grațioase, o fortăreață pe o culme amețitoare și munți
de jur împrejur. Aici se află Palatul Mirabell, care este
înconjurat de o grădină minunată, plină de trandafiri. Vă
vindem un pont: străzile Salzburgului sunt pline de
restaurante și rulote care servesc schnitzel și wurst
delicioși! După ce ne-am delectat cu bunătățurile locale
ajungem în turul nostru pietonal în Domplatz – Piața
Catedralei care se gasește chiar în fața Domului din Salzburg
și este îngrădită de Castelul Residenz si de Manastirea Sf.
Petru. Chiar deasupra ferestrei principale de la Sf. Petru se
poate vedea desenată o față care are o grimasă spre Residenz,
Castelul Printului Arhiepiscop. Aceasta a fost făcută pentru a
arata oamenilor ca marele stareț de la Manastirea Sf. Petru
își poate permite sa se lege de Printul Arhiepiscop al
Salzburgului. Locul unde se găsește actuala Catedrală din
Salzburg, a fost probabil un loc sfânt folosit pentru
ritualuri si sacrificii încă din perioada Celtică și Romană a
orașului Salzburg.
Primul Dom a fost construit sub supravegherea Sf. Virgil, iar
prima atestare vine încă din anul 774. În aceasta biserică a
fost botezat Mozart, iar vasul de botez încă se mai pastrează
si este amplasat la intrarea în incintă. Ne îndreptăm spre
hotel. Cazare în zona Salzburg.
Ziua 3. Munchen – Pădurea Neagră – Strasbourg
Pornim spre Munchen, un oraș al contrastelor, unde cafenelele
cu alură mediteraneană se împletesc armonios cu berăriile
bavareze. Ne plimbăm prin inima „capitalei secrete” a
Germaniei, vizitând fermecătoarea Piață Marienplatz, unde se
află atât sediul vechi, cât și cel nou al Primăriei, apoi
vedem Rathaus-Glockenspiel, o clădire fascinantă din secolul
al XVI-lea. În Munchen se află celebra galerie Neue
Pinakothek, ce a fost inaugurată în secolul al XIX-lea, fiind
considerată prima galerie de artă contemporană din Europa,
Muzeul Național Bavarez, găzduit de un palat neoclasic superb,
precum și Schatzkammer der Residenz, un muzeu uluitor al

bijuteriilor și obiectelor miniaturale, care nu ne îndoim că
vă va cuceri de la primele exponate.
Lăsăm în urmă Bavaria și ne îndreptăm spre legendarul ținut
Pădurea Neagră, de unde izvorăște Dunărea și unde s-au născut
numeroase povești nemțești. Cel mai înalt vârf, Feldberg,
veghează de la cei 1.493 metri ai săi podgoriile care acoperă
dealurile. Ne oprim în Baden-Baden, orașul de lângă Pădurea
Neagră ce ne întâmpină cu clădiri vechi cu coloane și vile art
nouveau așezate pe dealuri. Acest loc este recunoscut pentru
numărul mare de băi termale, dar și pentru celebrul său cazino
cu arhitectură ce amintește de Versailles.
Continuăm pe drumuri pitorești și ajungem în Franța. Cu
catedrale gotice, căsuțe colorate și canale mici traversate de
poduri, Strasbourg formează un tablou scos din Frații Grimm,
iar Catedrala Notre-Dame ne duce și ea cu gândul la basme.
Palatul Rohan, un Versailles în miniatură, este un complex de
muzee, acoperind subiecte precum arheologia, arta clasică, dar
și cea decorativă.
Moment de răgaz:
Bucătăria franceză nu încetează să fascineze, cu precădere pe
europeni și pe americani, dar nu numai. Faimoși pentru
brânzeturi, vin și pentru preparate sofisticate, francezii se
simt onorați de interesul mare față de mâncarea lor. Având un
meniu extrem de divers, vom evita să vă limităm opțiunile prin
recomandări și vă vom sfătui să alegeți orice vă stârnește
curiozitatea. Nu veți regreta!
Ne îndreptam spre hotelul nostru din Strasbourg pentru cazare.
Ziua 4. Strasbourg – Reims – Paris
După micul dejun, părăsim Strasbourgul şi mergem la Reims,
unde se află comori arhitecturale bine păstrate. Aici vedem
impozanta Catedrală Notre-Dame, unde au fost încoronați regii
Franței. Turnurile sale sculptate în detaliu sunt decorate cu

îngeri și garguiele care păzesc orașul de aproape 1.000 de
ani. Pe latura sudică a catedralei se află Palais du Tau,
sediul arhiepiscopului de Reims şi locul unde viitorii regi
stăteau înainte de încoronare. La est, în dreptul catedralei
şi al Palatului Tau (numit aşa de la litera T – tau, în
greceşte – pentru că planurile palatului erau de această
formă) este un frumos parc, decorat cu splendide flori.
Amintim faptul că, împreună cu Mănăstirea Saint-Remi şi
Palatul Tau, Catedrala Notre Dame din Reims a fost înscrisă în
anul 1991 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Spre seara ne
îndreptam spre Paris, capitala Franţei. Cazare la hotel în
Paris.
Ziua 5. Paris – Palatul Versailles
Parisul nu are nevoie de nicio prezentare: indiferent
că ești la prima sau la a zecea vizită în Orașul luminilor, te
simți de fiecare dată acasă. Să fie datorită peisajelor atât
de cunoscute din filme, cărți sau tablouri? Să fie datorită
bulevardelor largi, a cafenelelor șarmante, a frumoaselor
clădiri haussmaniene, a parcurilor îngrijite sau a atmosferei
unice, pline de romantism? Fiecare dintre cei peste 15
milioane de turiști care vin anual în capitala Franței are
propriul său motiv! Astăzi vom descoperi o parte dintre
comorile Parisului printr-un tur panoramic de oras: cartierul
de zgârie nori La Defence, L’Arc de Triomphe, Palais de
Chaillot, Tour Eiffel, Şcoala Militară, Domul Invalizilor,
Podul Alexandru al III-lea, Grand Palais, Petit Palais, Champs
Elysees, Place Concorde.
Apoi deplasare pe lângă Opera Garnier, Galeriile Lafayette,
către Moulin Rouge şi Place Pigalle.
Cei care doresc, pot opta astăzi pentru o excursie la Palatul
Versailles. Impresionanta reședință a lui Ludovic al XIV-lea,
Regele Soare, este situată la mai puțin de 20 de kilometri de
Paris. Vizitatorii vor admira parcul uriaș unde se pot vedea
Fântâna lui Apollo, Fântâna Latona, Oranjeria sau Pavilionul

Belvedere, construit pentru Maria Antoaneta, dar și
apartamentele regale din interiorul Palatului, somptuos
decorate, impresionanta Sală a oglinzilor sau colecția de
tablouri inestimabile. Întoarcere în Paris. Cazare la acelasi
hotel.
Ziua 6. Paris – L’Ille de la Cite – Montmartre
După micul dejun, începem explorarea oraşului utilizând
transportul public: L’Ille de la Cite, inima istoricospirituală a Parisului, cu impozanta Catedrală Nôtre Dame şi
Palatul de Justiţie cu delicata Sainte Chapelle. Apoi
traversăm
într-un tur pietonal Cartierul Latin spre
Universitatea Sorbona, Pantheon şi Grădinile Luxembourg.
Moment de răgaz:
Nu te sfii să intri într-una dintre miile de brutării ale
Parisului numite boulangeries, și să te bucuri de unul dintre
simbolurile culinare ale Franței – croissant au beurre. Mic
dejun preferat al francezilor, croasantul cu unt este un
adevărat răsfăț culinar atunci când este proaspăt scos din
cuptor și este preparat după rețeta tradițională.
Timp liber în renumitul cartier Montmartre pentru a admira
impozanta Bazilică Sacre Coeur şi pitoreasca Place du Tertre.
Întoarcere la hotel pentru cazare.
Seara, cei care doresc pot opta pentru o croazieră pe Sena cu
o ambarcațiune tipic pariziană, numită bateaux mouches . În
timpul croazierei putem admira Turnul Eiffel, Grand Palais,
Place de la Concorde, Muzeul Orsay, Grădinile Tuileries,
Muzeul Luvru, Academia Franceză și Cartierul latin. Cazare la
acelasi hotel din Paris.
Ziua 7. Valea Loarei – Paris – Amboise – Chenonceaux
Timp liber în Paris sau excursie opțională pe Valea Loirei.
Vom explora una dintre cele mai frumoase și faimoase zone ale

Franței, Valea Loarei, supranumită și ”grădina Franței”. Tărâm
al artei și al istoriei, cu un peisaj mirific, străbătut de
ape limpezi, Valea Loarei își vrăjește vizitatorii cu
somptuoase palate renascentiste, cu cetăți și turnuri
medievale, castele ca în basme, ferme fortificate, biserici,
mănăstiri și catedrale. Vom avea răgazul necesar pentru a
vizita două dintre cele mai frumoase și admirate castele de pe
Valea Loarei: Castelul Chenonceaux, așezat maiestuos pe râul
Cher. Acest superb castel este cunoscut și sub numele de
”castelul femeilor”, din pricina personajelor istorice
feminine care și-au lăsat amprenta asupra lui, dintre care le
amintim pe Caterina de Medici sau Diane de Poitiers. Cea de-a
doua oprire o facem la Castelul Amboise, construit în stil
renascentist și amplasat pe platoul înalt care domină centrul
Văii Loarei, păstrând neștirbită măreția secolelor trecute.
Castelul Amboise comunică printr-un pasaj subteran cu
elegantul conac Clos Lucé, aflat la 500 de metri, locul unde
celebrul inventator, arhitect și pictor Leonardo da Vinci și-a
petrecut ultimii ani din viață și a ales să fie înmormântat.
Spre seară ne îndreptăm spre Paris pentru cazare la acelasi
hotel.
Ziua 8. Paris –

Gent – Bruges – Bruxelles

După micul dejun îi spunem ”au revoir” frumosului Paris (și îi
promitem că ne vom revedea cât de curând) și ne îndreptăm spre
Gent care a primit supranumele Perla Flandrei datorită
influențelor flamande, canalelor sale romantice și străzilor
medievale. Ajunsi în centrul vechi al orasului privirile ne
sunt atrase de cladirea Primariei, Turnul cu Ceas Belfort,
superbul Gravensteen (Castelul Contelui) și Catedrala St. Bavo
în interiorul căreia se află Altarul mielului mistic –
capodopera lui Jan van Eyck.
Plecăm spre „Veneția Nordului”, Bruges. Idilicul oraș a fost
capitală a Culturii Europene în 2002 și este într-adevăr un
loc special pentru iubitorii de artă și cultură.

Centrul istoric al orasului a fost inclus în patrimoniul
UNESCO, fiind unul dintre cele mai bine conservate orașe
medievale din Europa. S-au păstrat nu doar modelul stradal
medieval ci și rețeaua de canale și arhitectura gotică
specifică nordului Europei și a Tărilor de Jos. Descoperim
aici Biserica Notre Dame cu faimoasa statuie realizata de
Michelangelo –“Madonna cu Pruncul” care i-a fost donată în
1514, de către un negustor bogat, Piata Markt cu clopotnița,
Piața Primariei.
Moment de răgaz :
Pregatiți aparatele foto și surprindeți peisaje fabuloase de
la bordul vasului de croazieră care străbate canalele
orașului. Nu este de ocolit nici Muzeul Ciocolatei. Dacă nu
sunteti hotarâti ce sortiment va place, încercați mostrele
care vă sunt oferite spre degustare în multe din
ciocolateriile aflate peste tot în oras, aveti de unde alege:
de la ciocolata alba, cu lapte, sau neagră, la praline, cu
fructe trase în ciocolată până la ciocolată cu busuioc, sare,
piper sau curry. Delicios!
Ne îndreptăm spre Bruxelles, capitala administrativă a Uniunii
Europene. Cazare la hotel în Bruxelles.
Ziua 9. Bruxelles – Koln – Valea Rinului

– Frankfurt

Descoperim farmecul inegalabil al capitalei belgiene încă de
dimineață. Fațadele art-nouveau se învecinează cu clădiri de
beton din anii 1960 și palatele regale din secolul al XIX-lea
contrastează interesant cu sticla care domină construcțiile
noi. Ne plimbăm prin Grand Place, inclusă de UNESCO în lista
patrimoniului mondial si una dintre cele mai frumoase piețe
ale Europei, înconjurată de clădiri vechi de sute de ani, și
mergem la cumpărături în faimoasele galerii St. Houbert. Vedem
Catedrala St. Michel, o perlă arhitectonică gotică, Piața
Spaniei și nu plecăm fără să îi facem o vizită simbolului
orașului – Manneken Pis, o statuie amuzantă din bronz, care a

devenit faimoasă în întreaga lume. Atomium este un alt simbol
al orașului și este inclus in lista de obiective turistice din
Bruxelles. Construcția ce are forma unui atom își are locul
între arta sculpturii și cea a arhitecturii, dând impresia de
edificiu futurist, bizar. Atomul de fier de 103 metri înălțime
a fost construit pentru Expoziția Internațională din 1958.
Sferele sunt interconectate prin tuburile în care se află
scări și lifturi, iar înăuntrul lor se află un muzeu.
Părăsim Belgia si ne îndreptăm spre Germania. Ajungem în Koln,
cea mai veche dintre localitățile mari ale Germaniei. Orașul
are surprize pentru toată lumea, de la pasionații de sport, la
cei care apreciază ciocolata. Admirăm măretia impresionantă a
Catedralei, cu ale sale creneluri sculptate minuțios.
Superlativele sunt darnice cu acest lăcaș: este cea mai mare
biserică din Germania, este considerată a fi și cea mai mare
din Europa de Nord, și una dintre cele mai mari din lume dar
si cea mai vizitată clădire din întreaga Germanie.
Moment de răgaz:
Koln se mândrește cu peste 30 de muzee de anvergură,
printre care se numara un “delicios” Muzeu al Ciocolatei, dar
si Muzeul Parfumurilor, fondat de Johann Maria Farina, cel
care a inventat apa de colonie. Totusi, cel mai interesant
este Muzeul Ludwig, aflat într-o cladire modernista, chiar in
spatele Domului. Galeria a fost numita dupa faimosul
ciocolatier Peter Ludwig, care a donat institutiei 350 de
opere de arta moderna.
Traseul pana la Frankfurt urmează minunata Vale a Rinului cu
legendara Stâncă Lorelei, situată pe malul estic al fluviului
si având o înălțime de 132 m. Lorelei este cântată în balade,
ea fiind o zână, care ademenea cu cântecul ei pe navigatori.
Pe lângă glasul ademenitor și frumusețea ei, zâna mai avea un
păr lung blond strălucitor pe care-l pieptăna cu un pieptene
de aur. Aceste lucruri vrăjeau marinarii, care uitau pericolul
de pe Rin.

În cursul serii ajungem in Frankfurt. Cazare la hotel în
Frankfurt.
Ziua 10. Frankfurt – Rothenburg – Nurnberg –Linz
Frankfurt este un oraș modern care a reușit să
integreze perfect elementele arhitecturale moștenite de-a
lungul secolelor în peisajul urban modern și futurist. Un
simbol al orașului sunt zgărie-norii care brăzdează cerul și
dau locului un aer fermecător. Vizităm Catedrala Kaiserdom, cu
turnul său gotic de 95 m și Muzeul de Istorie Naturală
Senckenberg, construit în stil neo-baroc. Piața Romerberg, cea
mai frumoasă din oraș, ne dezvăluie o frântură din aspectul
cetății din Evul Mediu, datorită caselor colorate cu poduri
din lemn. În Frankfurt se află și casa unde a locuit renumitul
poet german Goethe până în 1795, transformată în prezent în
muzeu.
Moment de răgaz:
Atențiune dulce națiune! Urmează cel mai dulce moment al
zilei. Haideți să ne ocupăm locurile la mese și să așteptăm
farfuriile. Germknödel nu este doar un desert fabulos, este o
adevărată plăcere să te uiți la el, ca un obiect de artă
abstractă. Însă gustul său este de un realism încântător.
Găluștele măiestrite din albuș de ou, zahăr și unt, umplute cu
gem delicios de prune, sunt fierte la aburi. Cât sunt încă
fierbinți, se pun pe farfurii și se adaugă peste ele o cremă
fină de vanilie, apoi sunt desăvârșite presărând peste ele
semințe de mac. Un deliciu ce ne va aminti mereu de Germania.
Călătoria noastră continuă spre Rothenburg, o destinație
turistică de top. Vedem rețeaua de străzi pietruie, casele
înalte și pereții fortificați. Ajungem în Nurnberg, al doilea
oraș ca mărime al Bavariei și capitala neoficială a
Franconiei. Acest loc este plin de energie, are o viață de
noapte intensă, iar berea brună este la loc de cinste în
barurile și restaurantele locale. Vedem Catedrala St. Sebald,

cea mai veche biserică de aici, care a fost construită din
gresie în secolul al XIII-lea și al cărei exterior este plin
de sculpturi și simboluri religioase, apoi mergem la
romanticul Castel Kaiserburg. Seara ajungem în Austria și ne
cazăm la un hotel din zona Linz.
Ziua 11. Linz – Melk – Budapesta
Continuăm periplul cu Linz, oraș în permanent progres
tehnologic și unde te poți conecta la cele mai noi tehnologii.
Vedem instalații de artă îndrăznețe și centrul science
fiction, apoi plecăm la Melk, loc înțesat de bijuterii ale
arhitecturii, cea mai prețioasă fiind Abația Melk, ridicată în
1089 pe un deal stâncos ce tronează deasupra Dunării. Pornim
spre Budapesta, care ascunde minunății la fiecare pas.
Capitala Ungariei are suficiente clădiri baroce, neoclasice,
eclectice și art nouveau cât să satisfacă pe toată lumea. Vom
descoperi mai multe locuri interesante, așa că parcurgem
capitala de pe Dunăre într-un scurt tur panoramic de autocar:
Parlamentul, Podul cu Lanturi, Bastionul Pescarilor, Biserica
Matyas, Basilica Sf. Stefan. Ne oprim pentru o scurtă sedinta
foto în Piata Eroilor, situată între partea de sus a
Bulevardului Andrássy și intrarea în Parcul orașului
(Városliget). Piața și Bulevardul Andrássy au fost înscrise de
UNESCO în patrimoniul mondial. Piața este organizată în jurul
esplanadei Monumentului Mileniului, construit pentru a celebra
o mie de ani de la așezarea ungurilor în câmpia Panoniei. Ne
îndreptam spre hotelul nostru din Budapesta.
Experiență: ritm și gusturi tradiționale
Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple timpul înainte de a
te retrage la hotel, avem pentru tine un pont: cum sună pentru
tine “Seară de Crama“?
(optional). Te invitam la
Borkatakomba, restaurantul unguresc unde ne vom petrece ultima
seară împreună. Crama oferă vinuri ungurești deosebite, care
ne vor da chef de vorbă și de depănat amintirile proaspete din
vacanță. Înainte de a încheia, trebuie musai amintit desertul

care se găsește pe fiecare meniu al unui restaurant unguresc
care se respectă: somlуi galuska, adică un pandişpan pufos,
glazurat cu cremă de ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce
ne
delectăm cu cina festivă, ne hrănim și inimile cu
programul folcloric de dans și muzică tradițională. Destulă
vorbă! Hai să ciocnim cupele, să schimbăm numere de telefon și
să celebrăm prietenii noi. În definitiv, suntem camarazi de
călătorie și nu-i exclus să mai fim și altădată!
Seara ne reîntoarcem la hotelul nostru din Budapesta. Cazare.
Ziua 12. Budapesta – Bucureşti
Plecăm din Budapesta spre România, cu amintiri de poveste și
suveniruri pentru cei dragi.
TARIF: de la 441 euro/pers + 195 euro/pers transport autocar

DATE DE PLECARE 2018:
19.05; 13.06; 07.07; 23.08; 04.09
Tariful include
transport cu autocar climatizat, exceptie zilele 6 si 7,
cu transportul public;
11 cazari la hotel de 2-4*
11 mic dejun;
ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
Pentru informatii si detalii suntem la dispozitia
dumneavoastra, si va asteptam la sediul nostru de pe str.
Targului nr.2/1,
tel/fax: 0365-730218; 0743-572378; 0770-813140 ,
sau asteptam solicitarile dvs. pe adresa de
mail:
arcadiatravel11@yahoo.com ; rezervari@travel-arcadia.com
www.travel-arcadia.com
” LUMEA LA UN PAS DISTANTA !!”
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Rezerva Acum

————

