Croaziera – Rusia
Croaziera intre
St Petersburg, important centru cultural
european, oras plin de contraste, fondat de tarul Petru cel
Mare, si Moscova, capitala Rusiei, este cea mai cunoscuta si
cea mai frumoasa dintre toate rutele fluviale (1965 de
kilometri lungime, 18 ecluze). Veti trai senzatia “intoarcerii
in timp”,
vizitand un sat traditional rusesc “viu” numit
Mandrogi, veti explora misterioasa si de neuitat Insula Kizhi
de pe Lacul Onega, cu pretioasa sa arhitectura traditionala
rusa in lemn, veti pasi intr-o atmosfera medievala in Goritsy,
o mică localitate de o frumusete aproape ireala, castigatoare
in competitia “noile 7 minuni ale Rusiei”, veti descoperi
biserici vechi, icoane facatoare de minuni si veti avea
prilejul sa va plimbati si sa va lasati incantati de
frumusetea unora dintre cele mai iubite orase din vechea
Rusie, care fac parte din Inelul de Aur, orasele Yaroslavl si
Uglich. Veti descoperi o Rusie asa cum este ea, purtand cu
mandrie cei peste o mie de ani de istorie.
ZIUA 1 / 12.08.2012: BUCURESTI – SANKT PETERSBURG
Intalnire cu conducatorul de grup la aeroportul Henri Coanda
la ora 05:00 (in fata ghiseului de imbarcare al companiei
Lufthansa). Plecare spre Frankfurt cu zborul companiei
Lufthansa, LH 1423 (06:25 / 07:55) si mai departe spre Sankt
Petersburg cu zborul LH 1454 (08:40 / 13:20). Orasul Sankt
Petersburg a fost pentru mai bine de trei secole centrul
politic si cultural al Rusiei si deoarece este si in zilele
noastre la fel de important, pentru a-l onora, oamenii il mai
numesc “Capitala Nordului”. Centrul orasului este unul dintre
siturile protejate de UNESCO, ca parte a patrimoniului
universal. Fluviul Neva cu numeroasele sale canale si cele 300
de poduri dintre care multe se ridica, au facut ca orasului sa
i se dea si numele de “Venetia Nordului”. Metropola, in
partea ei veche este spectaculoasa, cu cladiri frumoase,
palate somptuoase, cu fluviul Neva intins pe 50 de km in
interiorul orasului, cu trei insule, un canal pentru turisti,

vaporase, poduri care lasa cerul sa patrunda printre cladirile
uriaşe. Transfer la vasul de croaziera pentru imbarcare. Cina
si cazare pe vas.
ZIUA 2 / 13.08.2012: SANKT PETERSBURG
Mic dejun. Astazi veti participa la turul orasului Sankt
Petersburg, ce cuprinde Fortareata Sf. Petru si Pavel, cu
mormintele membrilor familiei imperiale Romanov, fondata de
Petru cel Mare in anul 1703 cu scopul de a proteja orasul in
timpul « Razboiului Nordic » si se termina cu celebrul
bulevard Nevsky Prospect. Dejun la pachet. Dupa-amiaza, vizita
la Satul Puskin (Tarskoe Selo), resedinta de vara preferata a
marilor femei de pe tronul Rusiei, care a devenit un simbol al
Rusiei seculare, al puterii imperiale, al culturii si felului
de viata rus din secolele de aur. Palatul este o bijuterie:
dincolo de portile aurite, treceti de peluzele tunse, urcati
si intrati din sala in sala, printre saloane cu pereti
pinacoteca, cu mobilier sculptat, costume ale nobilimii,
ceasuri vechi, tavane sculptate. Rusia imperiala, culta si
pretentioasa este in Marea Sala a Balului, o incapere cu
peretii si tavanul auriti, cu lumina multiplicata de oglinzi.
Cea mai uimitoare dintre atractiile de aici este insa “camera
de chihlimbar”, faurita din 10.000 kg de placi de chihlimbar,
poleite cu foita de aur, creata de catre artizanii germani si
rusi, la inceputul secolului al XVIII-lea si oferita in anul
1716, de catre regele Prusiei, Friedrich Wilhelm I, aliatului
sau rus, tarul Petru cel Mare. Este un tezaur asupra caruia
planeaza misterul disparitiei, fiind cautat cu ravna de
vanatorii de comori si colectionari; a fost ascunsa odata cu
bombardamentele aliatilor asupra Germaniei si a disparut fara
urma. Reconstituirea ei a costat statul rus o avere dar totul
a trebuit sa fie gata la timp, pentru ca Vladimir Putin a
invitat recent, la sarbatorirea a 300 de ani de la fondarea
orasului Sankt Petersburg, in care s-a nascut, liderii
intregii lumi; i-a chemat atunci in cel mai european oras,
unde sovieticii par sa nu fi existat niciodata. Cina si cazare
la bordul vasului.

ZIUA 3 / 14.08.2012: SANKT PETERSBURG
Mic dejun. Se viziteaza celebrul Muzeu Ermitaj, unul dintre
cele mai mari si mai bogate muzee din lume (depasind 2.800.000
de exponate). Muzeul, adapostit in peste o mie de camere ale
Palatului de Iarna, expune peste 3 milioane de obiecte de
arta, incepand din Grecia antica pana in zilele noastre. Veti
vedea picturi de Da Vinci, Van Gogh, Picasso, Gauguin, etc.
Veti avea sansa rara de a vedea camerele private ale familiei
regale si conditiile de viata ale Romanovilor. Dejun la
pachet. Cina si cazare la bordul vasului.
ZIUA 4 / 15.08.2012: SANKT PETERSBURG
Mic dejun. Excursie la Petrodvoret (Peterhof), unde se
viziteaza palatul construit de Petru cel Mare, pe tarmul
Golfului Finic, resedinta oficiala imperiala de vara pana in
1917, cunoscut si sub numele de “Capitala Fantanilor”, dupa
modelul de la Versailles. Marele Palat, Parcul Iubirii,
fantanile si cascadele constituie un magnific ansamblu
inchinat victoriilor militare ale lui Petru cel Mare si
glorioasei armate navale rusesti. Dejun la pachet. Cina si
cazare la bordul vasului.
ZIUA 5 / 16.08.2012:

SANKT PETERSBURG – MANDROGI

Mic dejun. Astazi incepe croaziera propriuzisa care debuteaza
cu o vizita romantica, o intoarcere in timp oferita de mica
asezare Mandrogi care este situata pe malul raului Svir.
Mandrogi este una dintre cele mai mari asezari din arhipelagul
Valaam, situat in partea de nord a celui mai mare lac din
Europa, lacul Ladoga. Mandrogi este o atractie turistica fiind
considerat un sat traditional rusesc “viu”, cu vechi case
taranesti de lemn, unde veti putea observa mestesugarii
lucrand si pictand pe lemn diverse obiecte si in special
celebrelele papusi “matrushka”, lucrand frumoase masti tip
“arlechin” din ceramica si nu in ultimul rand veti putea
admira si cumpara dantela iesita din mana artizanelor locale.
La fel de interesanta este si unica ferma de elani din nordvestul Rusiei si Muzeul de Vodka unde sunt adunate sute de
marci de vodka, bautura favorita a rusilor (intrarile nu sunt

incluse). Puteti sa cumparati si sa savurati o vodka alaturi
de o placinta locala sau de o portie de caviar. Pentru
gurmanzi este recomandat un stop la gratarul imens din
localitate pentru a va infrupta cu shiskabob rusesc, intr-o
atmosfera de veselie data de fundalul muzicii rusesti. Dejun
si cina la bordul vasului.
ZIUA 6 / 17.08.2012: MANDROGI – KIZHI
Mic dejun. Sosire in regiunea Karelia, in Insula Kizhi,
situata in partea de nord-est a lacului Onega, al doilea ca
marime din Europa. Insula este unica fiind considerata a fi un
muzeu in aer liber, cu structuri din lemn din sec. al XIVlea, cu case vechi de lemn bine conservate, unele fiind chiar
locuite. Aici puteti admira 82 de sculpturi din lemn unicate,
care apartin patrimoniului UNESCO. Biserici ca Pogost of Our
Savior, Biserica Schimbarii la Fata – remarcabila prin cele
22 de cupole, ridicata in intregime din lemn fara sa fi fost
folosit nici-un cui, sunt pe lista patrimoniului universal.
Dejun si cina la bordul vasului.
ZIUA 7 / 18.08.2012: KIZHI – GORITSY
Mic dejun. Sosire in Goritsy (in limba rusa inseamna deal,
localitatea fiind asezata pe un deal cu fata la Lacul White),
o mica localitate de o frumusete aproape ireala, castigatoare
in competitia “noile 7 minuni ale Rusiei”. Pasim intr-o
atmosfera medievala, intr-un loc pitoresc unde vom gasi doua
manastiri faimoase: Manastirea de calugarite Goritsy si
Manastirea Kirillo-Belozerskiy, ambele avand legaturi istorice
cu Ivan cel Groaznic. Vom vizita Manastirea KirilloBelozerskiy, una dintre cele mai vechi si mai mari manastiri
din Rusia, construita in anul 1397, care adaposteste o
faimoasa expozitie de icoane lucrate manual. Dejun si cina la
bordul vasului.
ZIUA 8 / 19.08.2012: GORITSY – UGLICH
Mic dejun. Sosire in Uglich, unul dintre cele mai iubite oraşe
din vechea Rusie, care face parte de asemenea din Inelul de
Aur. Orasul situat la nord de Moscova, vazut dinspre Volga, se
dezvaluie in toata frumusetea sa cu Catedrala Invierii şi
Biserica Sf. Ioan Botezatorul.De pe vas vom zari in timp ce ne

vom apropia de mal: Biserica Tarieviciului
Dimitri, Palatul, Catedrala Spaso-Preobrazhenski, Turnul
Clopotnitei, Turnul Manastirii Voskresenski si Biserica Sf.
Ioan Botezatorul. La sfârşitul secolului al XVI- lea, Maria
Nagaya, cea de-a saptea nevasta a lui Ivan cel Groaznic, a
trait in exil in Kremlinul (cetatea fortificata, atacata de-a
lungul timpului de mongoli, tatari si lithuanieni) din Uglich.
Tot aici si-a gasit sfarsitul Tarieviciul Dimitri si mai
tarziu, pe locul in care a fost ucis s-a ridicat o mica, dar
incantatoare biserica, numita Biserica Sf. Dimitrie, cu pereti
rosii si domuri albastre, in care exista fresce ce ilustreaza
imagini miscatoare despre acest eveniment. In interiorul
cetatii se afla cea mai veche cladire din Uglich, Palatul
Tarieviciului Dimitri. Cea mai mare structura din Kremlin,
Catedrala Schimbarii la Fata, impresioneaza printr-un perete
plin de icoane. Un adevarat giuvaer al arhitecturii medievale
rusesti este cosiderata Biserica Minunii Adormirii Maicii
Domnului, numita minune datorita turlelor care dau senzatia ca
plutesc in aer. Dejun si cina la bordul vasului.
ZIUA 9 / 20.08.2012: UGLICH – MOSCOVA
Mic dejun. Sosire intr-un oras superb: Moscova, capitala
Rusiei, oras situat pe malurile fluviilor Oka şi Volga; cu cei
aproximativ 8 milioane de locuitori, Moscova este astazi nu
numai sediul guvernului rus, ci si un loc cu multe atractii de
renume mondial. De pe colina Moscovei veti putea admira o
minunata panorama a metropolei si de asemenea, impresionanta
cladirea a Universitatii Lomonosov. Turul continua cu
Manastirea Novodevici, cu zidurile sale crenelate si colorate
in rosu si alb si cupolele aurite. Manastirea este situata in
apropierea Moscovei si a fost construita de tatal lui Ivan cel
Groaznic, avand 5 cupole si fiind denumita initial Catedrala
Maicii Domnului din Smolensk, in semn de venerare a Icoanei de
la Smolensk, despre care se spune ca a fost pictata de insusi
Sfantul Luca. Aceasta s-a transformat rapid intr-o manastire a
fetelor si femeilor aristocratiei ruse, care preferau sa se
calugareasca sau erau fortate sa faca acest lucru de catre
tatii lor sau in urma mortii barbatilor sau a divortului. Atat

prima sotie, cat si sora lui Petru cel Mare au fost calugarite
aici, la Manastirea Novodevici. Veti avea sansa de a vedea cel
mai frumos si mai romantic loc din Moscova, cu valoare
istorica si arhitecturala inestimabila: Clopotnita in stil
baroc din sec. al XVII- lea despre care se spune ca este cea
mai frumoasa din intreaga Rusie. Dejun si cina la bordul
vasului.
ZIUA 10 / 21.08.2012: MOSCOVA
Mic dejun. Se viziteaza Kremlinul, celebru complex
arhitectonic si istoric fortificat, situat in inima capitalei,
marginit de Raul Moscova (la sud), Catedrala Sf. Vasile si
Piata Rosie (la est) si Gradinile Alexandru (la vest). Este
cea mai cunoscuta dintre cetatile rusesti (numite kremlin),
include 4 palate, 4 catedrale si are un impunator zid de
incinta, prevazut cu 20 de turnuri. Fosta resedinta a tarilor
Rusiei si resedinta oficiala actuala a presedintelui Rusiei,
Kremlinul este un ansamblu arhitectural unic, care a inceput
sa fie construit in sec. al XV- lea. Se vor trece in revista:
Piata Catedralei – centrul Kremlinului, Catedrala Adormirea
Maicii Domnului (principala biserica din Rusia), Catedrala
Bunavestire (biserica tarilor Rusiei), Catedrala Arhanghelului
(locul de inmormantare al tarilor), faimosul Tun al tarilor
din sec. al XVI- lea si Clopotul tar din sec. al XVIII- lea.
Se viziteaza Armoreria, unde vom descoperi o impresionanta
colectie de obiecte unice pretioase, majoritatea cadouri
primite de tarii Rusiei, incepand cu Petru cel Mare. In masura
in care timpul permite, recomandam (intrarea nu este inclusa
insa) si vizitarea Fondului de Diamante, care este o colectie
unica de bijuterii din aur si platina, de diamante de Siberia,
incluzand bijuteriile coroanei din secolele XVIII – XIX, care
fac sa paleasca bijuteriile Coroanei Britanice din Tower of
London. Dejun si cina la bordul vasului.
ZIUA 11 / 22.08.2012: MOSCOVA – BUCURESTI
Mic dejun. Debarcare si transfer la aeroport pentru zborul
companiei Lufthansa spre Frankfurt, zbor LH 1447 (17:30 /
18:55) si mai departe spre Bucuresti, cu zborul LH 1422 (20:25
/ 23:35).

Tarif: 1680 euro/pers/in DBL
Durata: 11 zile
Tariful include:
– Transport cu avionul pe rutele: Bucuresti – Frankfurt –
Sankt Petersburg si Moscova – Frankfurt – Bucuresti
– 10 nopti de cazare cu pensiune completa pe vasul de
croaziera
– Transferurile si tururile mentionate in program
– Taxele de intrare la obiectivele mentionate in program
– Ghizi locali
– Conducator roman de grup
– Asigurare in caz de insolvabilitate / faliment al agentiei
de turism
Tariful nu include:
– Taxele de aeroport: 225 euro (pot suferi modificari pana la
data plecarii si se achita la agentie)
– Taxa viza Rusia: 55 euro / pers (se plateste la agentie)
– Taxe de iesire de pe aeroporturi, numai daca se aplica
– Alte servicii suplimentare decat cele mentionate:
cheltuieli
personale, bauturi, etc.
– Bacsisuri: 30 euro pentru ghizi si soferi (care se achita
conducatorului de grup cel tarziu la sosirea in Skt.
Petersburg) si bacsisul solicitat de vasul de croaziera pentru
intregul personal
– Asigurarea medicala obligatorie
– Asigurarea storno
asigurari storno)
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Islanda
Explorati 2 dintre cele mai interesante insule ale lumii,
Groenlanda si Islanda sub „soarele de la miezul noptii”!
Descoperiti impresionantul Disko Bay si locurile mai putin
cunoscute de pe tarmul sudic al Groenlandei, vizitati sate
inuite traditionale si situri istorice din epoca vikinga dar
si capitala Groenlandei – Nuuk, si continuati cu fiordurile
islandeze si capitala cea mai nordica din lume – Reykjavik!
Durata: 12 zile
Tarif: de la 4428 EUR / persoana
Ziua 1: Copenhaga – Kangerlussuaq
Incepeti aventura groenlandeza cu un zbor charter de la
Copenhaga catre Kangerlussuaq, principala poarta de acces in
Groenlanda. Kangerlussuaq este situat la capatul unui fiord
lung de peste 170 km, in tinutul Sisimiut, avand o populatie
de numai 600 locuitori. Aeroportul a fost construit de catre
americani in timpul celui de-al doilea razboi mondial,
functionand drept baza militara americana pana in anul 1992,
astazi fiind aeroport comercial.
Transfer de la aeroport in port si imbarcare pe nava de
croaziera MS Fram care va va purta catre cele mai
spectaculoase locuri din Groenlanda.
Ziua 2: Qeqertarsuaq
Navigand spre Qeqertarsuaq, veti putea vedea iceberg-uri
impresionante, cu forme inedite. Qeqertarsuaq (Marea Insula)
este singurul oras de pe insula vulcanica Disko, in care
traiesc circa 1100 locuitori iar principala activitate este
pescuitul. Orasul este situat intr-un peisaj impresionant, la
poalele Muntilor de Bazalt. Tot aici este situata si Statia
Arctica a Universitatii Copenhaga, care studiaza flora si
fauna Groenlandei.
Transfer cu barcile Polar Circle de la nava MS Fram pe tarm,
unde puteti admira comunitatea vanatorilor de balene si

relieful bazaltic inedit din “Valea Vanturilor” apoi puteti
savura o cafea groenlandeza intr-o cafenea traditionala.
Ziua 3: Ilulissat
Croaziera continua pana la Ilulissat, al treilea oras ca
marime din Groenlanda cu o populatie de peste 4500 locuitori,
situat la 250 nord de Cercul Polar. Inclus in patrimoniul
universal UNESCO, Ilulissat este probabil una dintre cele mai
populare destinatii turistice din Groenlanda. In lb.
groenlandeza ilulissat inseamna iceberg si nu este de mirare
ca localitatea poarta aceasta denumire deoarece este situata
la capatul unui fiord lung de 40 km (fiordul Istfjord) pe care
plutesc iceberguri desprinse din cel mai dinamic ghetar din
emisfera nordica – Sermeq Kujalleq.
Ziua 4: Sisismiut
Sositi la Sisimiut, al doilea oras ca marime din Groenlanda,
cu o populatie de peste 5400 locuitori si cu o economie bazate
pe pescuit. Sisimiut este si locul unde a inflorit cultura
Saqqaq cu circa 5000 ani in urma.
Aici veti putea vizita
Muzeul Sisimiut si un centru local cu obiecte de arta si
bijuterii lucrate manual de mesterii populari.
Ziua 5: Nuuk
Sositi la Nuuk, capitala si cel mai vechi oras din Groenlanda,
infiintat de catre misionarul norvegian Hans Egede in 1728.
Astazi, vechile traditii se imbina armonios cu tendintele
moderne care se remarca atat in arhitectura cat si in modul de
viata al localnicilor.
Ziua 6: Ivittuut
Ivittuut este un vechi oras
exploatau zacamintele de
aceasta asezare pulseaza
pitoresti de pe malul apei

minier abandonat unde odinioara se
criolit. Insa in timpul verii,
de viata, intrucat vechile case
sunt din nou locuite.

Ziua 7: Narsaq si Qassiarsuk
Astazi veti vizita inca 2 asezari incantatoare. Narsaq este

situat intre fiorduri impresionante pe care plutesc iceberguri enorme desprinse din ghetarii din apropiere. Apa acestor
fiorduri este insa bogata in somon, pastrav, foci si balene
Minke. Sositi apoi la Qassiarsuk, localitate recunoscuta drept
resedinta lui Erik cel Rosu, primul locuitor viking al
Groenlandei.
Ziua 8: Hvalsey si Qaqortoq
In Hvalsey veti putea admira cateva dintre cele mai bine
conservate vestigii din perioada vikingilor norvegieni, apoi
inaintati catre Qaqortoq, localitate intemeiata de catre
negustorul norvegian Anders Olsen in 1775 si locuita astazi de
peste 3400 de persoane.
Ziua 9: Stramtoarea Printul Christian
Astazi veti avea parte de o calatorie palpitanta prin
stramtoarea Printului Christian , lunga de 45 km si presarata
cu iceberg-uri. Muntii de granit de pe ambele parti creeaza un
peisaj si mai spectaculos.
Ziua 10: Stramtoarea Danemarca
In aceatsa zi veti naviga prin aceeasi stramtoare prin care
vikingii norvegieni s-au deplasat acum mai bine de 1000 de ani
dinspre Islanda spre Groenlanda (taramul verde).
Ziua 11: Grundarfjörður, Islanda
Grundarfjörður este un sat pescaresc din Peninsula Snæfellsnes
si este renumit pentru diversiatea peisajelor fiind adesea
considerat chintesenta Islandei. Formatiuni de lava cu forme
impresionante, ghetari si vulcani dar si o fauna bogat cu
numeroase specii de pasari, alcatuiesc un cadrum natural
deosebit ce merita vizitat.
Ziua 12: Reykjavik, capitala Islandei
Astazi veti sosi la Reykjavik, cea mai nordica si mai curata
capitala a lumii, unde va puteti prelungi croaziera cu un
sejur de cateva zile.

Servicii incluse:
bilet de avion Copenhagen – Kangerlussuaq
cazare in tipul de cabina ales;
pensiune completa la bordul vasului;
transferuri si activitati in Kangerlussuaq;
jachete rezistente la ploaie si vant;
ghidaj la bordul vasului.
Nu sunt incluse:
bilet de avion Bucuresti – Copenhaga si Reykjavik – Bucuresti;
asigurare medicala / storno;
excursiile optionale.

Descoperiti Groenlanda
Descoperiti cea mai mare insula a lumii intr-o expeditie de
neuitat sub „soarele de la miezul noptii”!
Durata: 9 zile
Tarif: de la 4437 EUR / persoana
Un taram al extremelor si al contrastelor uluitoare, neatins
parca de trecerea timpului, Groenlanda ofera vizitatorilor sai
un tablou de o frumusete nebanuita. Peisaje de o salbaticie
incantatoare cu munti inzapeziti si fiorduri care-ti taie
respiratia, ghetari si iceberguri de dimensiunile unor
catedrale dar si o fauna arctica nebanuit de bogata si
variata, toate acestea fac din Groenlanda destinatia perfecta
pentru o expeditie unica.
Acoperita in proportie de 85 % de gheata, grosimea acesteia
depasind in unele locuri 3 km, Groenlanda reprezinta 10 % din
rezervele de apa dulce ale planetei. Insa, departe de a fi
doar un tinut cucerit de gheata, Groenlanda abunda intr-o
diversitate naturala si culturala incredibila. Inuitii au

supravietuit si au prosperat de-a lungul milenilor in ciuda
conditiilor vitrege, astfel incat astazi puteti avea parte de
o intalnire fascinanta cu istoria si traditiile acestora.
Teritoriul Groenladei se intinde in cea mai mare parte dincolo
de Cercul Polar de Nord motiv pentru care in lunile iunie si
iulie soarele nu apune niciodata, fenomen cunoscut sub
denumirea de “soarele de la miezul noptii”. Desi Groenlanda
are o clima arctica (temperaturile medii nu depasesc 10 grade
C) verile sunt relativ blande, in special in locurile
adapostite de vanturi, iar in fiorduri temperaturile sunt
chiar mai ridicate.
In aceasta croaziera veti putea admira indeaproape iceberguri
cu forme impresionante ce rasar din apele stralucitoare ale
fiordurilor groenlandeze, veti vizita satele traditionale
inuite si veti cunoaste mai bine modul de viata si traditiile
inuitilor.
Ziua 1: Copenhaga – Kangerlussuaq
Incepeti aventura groenlandeza cu un zbor charter de la
Copenhaga catre Kangerlussuaq, principala poarta de acces in
Groenlanda. Kangerlussuaq este situat la capatul unui fiord
lung de peste 170 km, in tinutul Sisimiut, avand o populatie
de numai 600 locuitori. Aeroportul a fost construit de catre
americani in timpul celui de-al doilea razboi mondial,
functionand drept baza militara americana pana in anul 1992,
astazi fiind aeroport comercial.
Transfer de la aeroport in port si imbarcare pe nava de
croaziera MS Fram care va va purta catre cele mai
spectaculoase locuri din Groenlanda.
Ziua 2: Sisismiut
Sositi la Sisimiut, al doilea oras ca marime din Groenlanda,
cu o populatie de peste 5400 locuitori si cu o economie bazate
pe pescuit. Sisimiut este si locul unde a inflorit cultura
Saqqaq cu circa 5000 ani in urma.
Aici veti putea vizita
Muzeul Sisimiut si un centru local cu obiecte de arta si

bijuterii lucrate manual de mesterii populari.
Ziua 3: Qeqertarsuaq
Navigand spre Qeqertarsuaq, veti putea vedea iceberg-uri
impresionante, cu forme inedite. Qeqertarsuaq (Marea Insula)
este singurul oras de pe insula vulcanica Disko, in care
traiesc circa 1100 locuitori iar principala activitate este
pescuitul. Orasul este situat intr-un peisaj impresionant, la
poalele Muntilor de Bazalt. Tot aici este situata si Statia
Arctica a Universitatii Copenhaga, care studiaza flora si
fauna Groenlandei.
Transfer cu barcile Polar Circle de la nava MS Fram pe tarm,
unde puteti admira comunitatea vanatorilor de balene si
relieful bazaltic inedit din “Valea Vanturilor” apoi puteti
savura o cafea groenlandeza intr-o cafenea traditionala.
Ziua 4: Uummannaq – Ukkusissat
Croaziera continua pana la Uummannaq, un orasel cu peste 2600
locuitori, situat intr-un peisaj incredibil la poalele unui
munte de forma unei inimi si inalt de 1170 m. Dupa ce veti
debarca pe tarmul denumit simbolic “Coasta Razelor de Soare”,
puteti opta pentru o vizita la muzeul local ce adaposteste
interesante colectii asociate faimoaselor mumii Qilakitsoq sau
la “Casa lui Mos Craciun”, de unde veti avea parte de o
priveliste magnnifica asupra Peninsulei Nuussuaq. Spre seara,
veti sosi la Ukkusissat, un mic sat traditional aflat la
poalele muntilor, unde veti putea experimenta modul de viata
unic al localnicilor.
Ziua 5: Ghetarul Egip Sermia
Astazi veti ajunge in regiunea impresionantului ghetar Egip
Sermia, lung de peste 5 km, din care se desprind iceberguri
impresionante. Aici veti avea parte de imagini coplesitoare si
veti fi profund impresionati de maretia naturii.
Ziua 6: Ilulissat
Croaziera continua pana la Ilulissat, al treilea oras ca
marime din Groenlanda cu o populatie de peste 4500 locuitori,

situat la 250 nord de Cercul Polar. Inclus in patrimoniul
universal UNESCO, Ilulissat este probabil una dintre cele mai
populare destinatii turistice din Groenlanda. In lb.
groenlandeza ilulissat inseamna iceberg si nu este de mirare
ca localitatea poarta aceasta denumire deoarece este situata
la capatul unui fiord lung de 40 km (fiordul Istfjord) pe care
plutesc iceberguri desprinse din cel mai dinamic ghetar din
emisfera nordica – Sermeq Kujalleq.
Dupa ce veti debarca, excursiile optionale cu barca sau cu
elicopterul, in care veti survola zona de la mica inaltime,
sau o excursie cu ghid la Sermermiut, un important centru al
civilizatiei inuite, va vor ajuta sa va insusiti si mai bine
atmosfera si cultura acetor locuri.
Ziua 7: Itilleq
In aceasta zi veti naviga pana la Itilleq, denumit si Orasul
Cercului Polar, o asezare cu numai 130 locuitori ale caror
activitati de baza sunt pescuitul si vanatoarea traditionale.
Aici veti fi incantati de peisajul de vis – o mica depresiune
inconjurata de munti maiestuoasi cu varfurile acoperite de
ghetari, si veti putea afla istoria interesanta a acestei
asezari si a oamenilor sai.
Ziua 8: Kangerlussuaq
Veti ajunge inapoi la Kangerlussuaq,

punctul terminus al

acestei expeditii. Dupa ce va veti lua ramas bun de la nava
MS Fram, veti face un tur panoramic cu autocarul pana la
impresionanta calota de gheata si veti putea admira fauna
arctica.
La inceputul anilor 1960 a fost adus aici boul
moscat din nord-estul Groenlandei, in prezent numarul lor
depasind 10 000 de exemplare. Seara, transfer la aeroport si
zbor catre Copenhaga.
Ziua 9: Kangerlussuaq – Copenhaga
Sosire la Copenhaga si optional transfer la hotel si
prelungirea excursiei cu un sejur binemeritat la Copenhaga.
Servicii incluse:

bilete de avion Copenhagen – Kangerlussuaq – Copenhaga;
cazare in tipul de cabina ales;
pensiune completa la bordul vasului;
transferuri si activitati in Kangerlussuaq;
jachete rezistente la ploaie si vant.
Nu sunt incluse:
bilet de avion Bucuresti – Copenhaga – Bucuresti;
asigurare medicala / storno;
excursiile optionale.

Croaziera pe Nil – Egipt
– CROAZIERA pe NIL si sejur in HURGHADA –
VAS DE CROAZIERA 5*
3 nopti pe vas croaziera 5* + 4 nopti in Hurghada
Ziua 1. Întâlnire cu reprezentantul agenţiei în aeroport.
Decolare cu o cursă charter. Sosire în Hurghada. Formalităţile
de primire a vizei. Transfer la hotel şi cazare.
Ziua 2. Plecare dimineaţa foarte devreme (mic dejun la
pachet). Transfer Hurghada-Luxor-Aswan cu autocar cu aer
condiţionat, cu scurte opriri pe traseu. Vizitarea Obeliscului
Neterminat şi a Marelui Baraj de la Aswan. Plimbare cu felucca
pe Nil. Opţional: spectacol de lumini şi sunete la Templul
Philae. Îmbarcare pe vapor. Cina şi cazare pe vapor.
Ziua 3. Mic dejun. Vizitarea templului din Kom Ombo. Prânz.
Navigare spre Edfu. Vizita la Templul lui Horus (transferul la
templu se efectuează cu trăsuri). Cina şi Galabia Party pe
vapor.
Ziua 4. Mic dejun. Vizitarea malului vestic al Nilului:

Coloşii Memnon, Valea Regilor, Templul Mortuar al Reginei
Hatshepsut, atelier de prelucrare a alabastrului. Prânz.
Opţional: vizită la Templul Luxor. Cina şi cazare pe vapor.
Ziua 5. Mic dejun. Vizitarea Templului din Karnak. Transfer
autocar in Hurghada. Cina si cazare.
Ziua 6. Mic dejun. Timp liber in Hurgahda. Posibilitati de
excursii optionale. Cina şi cazare.
Ziua 7. Mic dejun. Timp liber in Hurgahda. Posibilitati de
excursii optionale. Cina şi cazare.
Ziua 8. Mic dejun. Eliberare camere. Transfer aeroport şi
decolare.
Pret in EURO / persoana
Date de plecare

16.11; 23.11; 30.11;

07.12; 14.12.2011

11.01; 18.01; 25.01; 01.02; 08.02; 15.02; 22.02; 29.02; 07.03;
14.03; 21.03; 28.03; 18.04.2012
21.12; 28.12.2011
04.01;
04.04; 11.04.2012
Loc in camera dubla

649

839

749

Camera single
739
939
849
Al treilea adult
639
829
739
Primul copil 2 – 12 ani
439
579
Supl hotel 4* in Hurghada, all inclusive

489
79

99

89

Supl hotel 5* in Hurghada, all inclusive
109
169
119
Pe croaziere se acceptă maxim 3 persoane / cameră (adulţi +
copii = max 3 persoane).
Servicii incluse:
avion charter Cluj – Bucuresti – Hurghada si retur (cu escala)
transferuri;
3 nopţi cazare cu pensiune completă vas de croazieră 5*;
4 nopţi cazare cu demipensiune în Hurghada, hotel 3* (Empire
sau similar);
Cina de Revelion pe vasul de croaziera
vizitele la obiectivele turistice menţionate;

ghid local şi însoţitor de grup roman
Nu sunt incluse în preţ:
taxe aeroport (75 euro / persoană – obligatorii);
taxa viză (16 euro / persoană – obligatorie, se achită la
agenţie);
taxa de meeting&assistance şi bacşişuri ( 34 euro / persoană –
obligatorie, se achită la agenţie);
asigurarea medicală (opţională dar recomandată);
asigurarea storno (1,5% din preţul total – opţională dar
recomandată);
excursiile opţionale.

Croaziera
PIRAMIDELOR”

„MISTERUL

Croaziera „MISTERUL PIRAMIDELOR”
7 nopti
VAS DE CROAZIERA 5*
3 nopti vas croaziera 5* + 1 noapte tren + 1 noapte Cairo + 2
nopti Hurgahda
Ziua 1. Întâlnire cu reprezentantul agenţiei în aeroport.
Decolare cu o cursă charter. Sosire în Hurghada. Formalităţile
de primire a vizei. Transfer la hotel şi cazare.
Ziua 2. Plecare dimineaţa foarte devreme (mic dejun la
pachet). Transfer Hurghada-Luxor-Aswan cu autocar cu aer
condiţionat, cu scurte opriri pe traseu. Vizitarea Obeliscului
Neterminat şi a Marelui Baraj de la Aswan. Plimbare cu felucca
pe Nil. Opţional: spectacol de lumini şi sunete la Templul
Philae. Îmbarcare pe vapor. Cina şi cazare pe vapor.
Ziua 3. Mic dejun pe vapor. Vizitarea templului din Kom Ombo.

Prânz. Navigare spre Edfu. Vizita la Templul lui Horus
(transferul la templu se efectuează cu trăsuri). Cina şi
Galabia Party pe vapor.
Ziua 4. Mic dejun. Vizitarea malului vestic al Nilului:
Coloşii Memnon, Valea Regilor, Templul Mortuar al Reginei
Hatshepsut, atelier de prelucrare a alabastrului. Prânz.
Opţional: vizită la Templul Luxor. Cina şi cazare pe vapor.
Ziua 5. Mic dejun. Vizitarea Templului din Karnak. Prânz.
Seara transfer la gară. Călătorie cu trenul la Cairo (clasa I,
fotolii rabatabile).
Ziua 6. Dimineaţa sosire în Cairo. Transfer la hotel. Vizite
la: Muzeul de Egiptologie (inclusiv tezaurul lui Tutankamon,
opţional sala mumiilor), platoul de la Giza cu Piramidele şi
Sfinxul, fabrica de parfumuri. Opţional: spectacol de sunete
şi lumini la Piramide. Cina şi cazare.
Ziua 7. Mic dejun. Plecare din Cairo. Sosire în Hurghada şi
transfer la hotel, cină şi cazare.
Ziua 8. Mic dejun. Eliberare camere. Transfer aeroport şi
decolare.
Pret in EURO / persoana
Date de plecare

16.11; 23.11; 30.11; 07.12; 14.12; 11.01;

18.01; 25.01; 01.02; 08.02; 15.02; 22.02; 29.02; 07.03; 14.03;
21.03; 28.03; 18.04.2012
21.12; 28.12.2011
04.01;
04.04; 11.04.2012
Loc in camera dubla
749
939
849
Camera single
849
1029
939
Al treilea adult
739
929
839
Primul copil 2 – 12 ani
489
629
539
Supl hotel 4* in Hurghada, demipensiune
49
69
59
Supl hotel 5* in Hurghada, demipensiune
59
89
69
Pe croaziere se acceptă maxim 3 persoane / cameră (adulţi +
copii = max 3 persoane).

Supliment vagon de dormit (cuşetă maxim 2 pers; include cina
şi micul dejun pe tren):
– 45 euro / pers (loc in dubla)
– 70 euro / pers (single)
Servicii incluse la croaziera “Misterul Piramidelor”:
transport avion cursa charter Cluj – Bucuresti – Hurghada si
retur (cu escala)
transferuri;
3 nopţi cazare cu pensiune completă vas de croazieră 5*;
Cina de Revelion pe vasul de croaziera
1 noapte cazare cu demipensiune în Cairo hotel 4* (Oasis,
Cataract sau similar);
1 noapte pe tren clasa I, fotolii rabatabile
2 nopti cazare cu demipensiune în Hurghada, hotel 3*;
vizitele la obiectivele turistice menţionate;
ghid local şi însoţitor de grup roman
Nu sunt incluse în preţ:
taxe aeroport (75 euro / persoană – obligatorii);
taxa viză (16 euro / persoană – obligatorie, se achită la
agenţie);
taxa de meeting&assistance şi bacşişuri – obligatorie ( 34
euro / persoană);
asigurarea medicală (opţională dar recomandată);
asigurarea storno (1,5% din preţul total – opţională dar
recomandată);
excursiile opţionale.

