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Lacurile și potecile Italiei și Elveției 

 

28 mai – 6 iunie 2022 
 
Ziua 1 (sâmbătă, 28 mai 2022): Cluj Napoca – Maribor (800 km) 
Plecare la ora 6.00 dimineața pe ruta Cluj Napoca – Budapesta – Maribor. Prima 
oprire o facem pe malul lacului Balaton, pentru a admira peisajul celui mai mare lac 
din Europa Centrală. Cazare (și opțional cină) la hotel 3-4* în zona Maribor – 
Ljubliana în Slovenia.  
 

Ziua 2 (duminică, 29 mai 2022): Maribor – lacul 
Bled  – Palmanova – zona Verona (525 km) 
Mic dejun, apoi pornim să descoperim una dintre cele mai 
frumoase zone ale Sloveniei. Lacul Bled, deși mic, este 
fascinant, fie că parcurgem cei 6 km de cărare în jurul lacului, 
fie că vâslim până la mănăstirea de pe insulă, fie că vizităm 
cel mai vechi castel din Slovenia. Timp de 3 ore fiecare dintre 

noi își alege distracția preferată. Continuăm apoi drumul spre Italia și facem o scurtă 
pauză la Palmanova, un mic oraș construit de venețieni în 1593, exemplu de oraș – 
fort în formă de stea, orașul utopic care ar fi trebuit să fie perfect. Acum face parte 
din Patrimoniul Mondial UNESCO. Cazare (și opțional cină bufet) în zona Verona la 
hotel de 3-4*.  
 

Ziua 3 (luni, 30 mai 2022): Verona – Padova – Verona (200 km)  
Mic dejun, apoi plecăm spre Padova. În centrul orașului vom 
vedea Basilica Santa Giustina, în care ne vom pleca capetele 
la mormântul Evanghelistului Luca, și Basilica Sfântului Anton, 
cu mormântul și capela cu moaștele sfântului. Vom face o 
vizită ghidată în cadrul Universității din Padova, a doua cea 
mai veche universitate a Italiei, din 1222, prima din lume în 
care a fost amenajat un teatru anatomic (în cadrul turului 
ghidat de 45 de minute se vizitează teatrul anatomic, Aula Magna, Sala celor 40 și 
sala veche a medicinei).  Nu vom părăsi Padova fără a vizita Capela Scrovegni (la 

care se intră cu rezervare cu multe săptămâni înainte), operă 
a lui Giotto din 1305, una dintre capodoperele artei vestice. 
Spre seară ne îndreptăm către același hotel lângă Verona 
pentru cazare (și opțional cină bufet). 
 

Ziua 4 (marți, 31 mai 2022): Lago di Garda (175 
km) 
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Mic dejun. Plimbare de dimineață prin Verona, orașul lui Romeo și al Julietei. Cântăm 
o serenadă sub balcon, admirăm una dintre cele mai bine conservate arene romane 
și ne îndreptăm spre Malcesine, unul dintre fermecătoarele orașe de pe malul estic al 
Lacului Garda. În timp ce savurăm o înghețată italiană, urcăm străduțele șerpuitoare 
pentru o mai bună priveliște a lacului și a versantului vestic. Urcăm pe vaporul care 
ne va purta câteva ore pe apele celui mai mare lac al Italiei și ne lăsăm duși până în 
capătul lui sudic, la Peschiera, unde ne așteaptă autocarul. La Sirmione admirăm 
Castelul Scaligerilor si orașul construit pe o peninsula care desparte Golful Peschiera 
de Golful Desenzano. Spre seară ne îndreptăm către același hotel lângă Verona 
pentru cazare (și opțional cină bufet).  
 

Ziua 5 (miercuri, 1 iunie 2022): Milano (300 km)  
După micul dejun pornim spre Milano, capitala economică a 
Italiei. Vom admira Galeriile comerciale care fac legătura între 
Teatrul de Operă Scala și Catedrala dantelată - cea mai mare 
biserică din Italia (Sf. Petru se află în statul Vatican),  fiind și 
cea mai mare biserică gotică din lume. După o privire spre 
Castelul Sforza, reședința ducilor de Milano, vom porni spre 
nord. Cazare (și optional cină) la hotel 4* în apropiere de Milano/ lacul Como. 
 

Ziua 6 (joi, 2 iunie 2022): Zermatt/ Matterhorn (250 km)  
Mic dejun. La Zermatt, în cantonul elvețian Matterhorn 
ajungem cu trenul luat din localitatea vecină fiind singura 
posibilitate de acces datorită nevoii de a păstra mediul/ aerul 
curat. Vom admira privelistea ”muntelui munților”, probabil cel 
mai cunoscut munte din lume, Matterhorn, ”o piramidă 
perfectă” fie de la Gornergrat – punctul terminus a unei căi 
ferate cu cremalieră, o panoramă magnifică de la 3089 m, fie 

de la paradisul glaciar Matterhorn – la 3883 m fiind cel mai înalt punct al Europei 
accesibil cu telecabina. Cazare (și optional cină) la hotel 4* în apropiere de Milano/ 
lacul Como. 
 

Ziua 7 (vineri, 3 iunie 2022): Locarno – Lugano (300 km)  
După micul dejun intrăm din nou în Elveția, de data aceasta 
pe malul lacului Maggiore (împărțit de Italia cu Elveția) la 
Locarno și a lacului Lugano, în cantonul elvețian Ticino, cu o 
puternică influență italiană. Castelul din Locarno se spune că 
ar fi fost proiectat de către Leonardo da Vinci, iar de la 
mănăstirea Madonna del Sasso este o priveliște foarte 
frumoasă a lacului, viilor și orașului, dar și a vârfurilor 
acoperite de zăpadă din jur. Lugano, datorită climatului plăcut pe malul lacului 
Lugano și a faptului că a atras un număr tot mai mare de celebrități, a fost denumit 
”Monte Carlo al Elveției”. Cazare (și optional cină) la hotel 4* în apropiere de Milano/ 
lacul Como. 
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Ziua 8 (sâmbătă, 4 iunie 2022): St. Moritz – Davos – Axamer Lizum 
(550 km)                                               
Mic dejun urmat de o ultimă incursiune pe teritoriul elvețian (în 
acest circuit). St. Moritz și Davos nu mai au nevoie de 
prezentare. Stațiune de vacanță pentru clasa avută a lumii, St 
Moritz a găzduit (la fel ca și Innsbruck în Tirol și Lake Placid 
în SUA) de două ori Jocurile Olimpice de Iarnă, în 1928 și 
1948. La Davos, orașul situat la cea mai mare înălțime dintre 
orașele Europei, se întâlnesc cei mai puternici oameni ai lumii pentru a lua decizii 
economice și politice. Este, de asemenea, una dintre cele mai mari stațiuni de iarnă 
din Elveția. Cazare (și opțional cină) la hotel 3* în zona Innsbruck. 
 

Ziua 9 (duminică, 5 iunie 2022): Innsbruck – Krems/ Viena (500 km) 
Mic dejun. La Wattens oprim pentru suveniruri create de 
Daniel Swarovski în singura lui fabrică, apoi oprim la Aldi 
pentru alt fel de dulcegării. Călătorim pe văile romantice ale 
Tirolului spre Salzburg, cu o oprire în apropiere de 
Bertchesgaden. Zona lacului Hintersee de lângă Ramsau este 
printre cele mai pitorești din Alpii Bavarezi. Pictorii, scriitorii și 
producătorii de film au fost cu toții atrași de romantismul 

pastoral și măreția acestui decor alpin. Cazare (și optional cină) la hotel 3* în zona 
Viena.  
 

Ziua 10 (luni, 6 iunie 2022): Krems/ Viena – Cluj 
Napoca (700 km)   

Mic dejun. Vizităm fie mănăstirea benedectină Gottweig, fondată în 
1083 de către episcopul de Passau și reconstruită în 1718 după un 
proiect inspirat după Escorialul spaniol, fie grădinile Schonbrunn din 
Viena. Sosire acasă în cursul serii.  
 

Tarif:  579 Euro la un grup de 40 de persoane. Dacă grupul este 
între 30 și 39 de persoane, se va percepe un supliment de 30 euro 
de persoană. Supliment de single: 200 Euro.  
 
Avans 200 Euro până la 1 aprilie 2022; diferența se achită până în 
data de 20 aprilie.       
 
Pachet de cine: 150 Euro – se precizează opțiunea la înscriere.  
 

Servicii incluse:  
• 9 nopți de cazare cu mic dejun îmbunătățit sau bufet la hoteluri clasificate la 3- 

4* sau pensiuni echivalente; 
• transport cu autocar categoria I; 
• însoțitor de grup, căști pentru ghidaj. 
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Servicii neincluse: pachetul de cine (9 cine la 150 euro), Pachet asigurare 

medicală și Storno (opțional, dar recomandat), intrările la obiectivele turistice (prețuri 
informative): 

- Universitatea din Padova tur ghidat: 5 euro; Capela Scrovegni: 10 euro 
- Vapor Lago di Garda: 15 euro 
- Metrou Milano: 5 euro 
- Zermatt: aprox 100 euro în funcție de opțiunea aleasă 
- Trenuleț Locarno: 8 euro 
- Pachet Storno: 97 lei persoană sub 70 ani; 169 lei persoană peste 70 ani 

 

Condiții de călătorie: În acest moment, Italia și Austria, cer un certificat verde 

valid (dat de vaccin nu mai vechi de 270 de zile, boală nu mai veche de 180 de zile, 

test (PCR sau antigen)). Elveția a eliminat orice condiție de intrare în țară pentru 

cetățenii UE.  

Penalizări în caz de renunțare, din alt motiv decât unul acoperit de 
asigurarea Storno: 

• 100% după data de 20 aprilie; 

• fără penalizare dacă se găsește înlocuitor, fără a schimba structura camerei la 
cazare, până în momentul plecării.  

 


