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Istorie, artă, muzică şi 

artificii în oraşul în 

care totul este posibil… 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

REVELION LA BERLIN 
 
Vă invităm să descoperiți fascinanta capitală a Germaniei cu minunatele sale bulevarde și muzee, cu 

magazine faimoase și castele de vis! Veți petrece câteva zile de relaxare îmbinând cumpărăturile de pe 

celebra stradă comercială Kurfursterdam cu vizitarea Insulei Muzeelor sau cu plimbări pe Bulevardul Unter 

den Linden. Daca ați fi întrebați însă cu ce imagine asociați Berlinul, cu siguranță veți răspunde Poarta 

Brandenburg, unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului, care până nu demult separa Berlinul de 

Est de Berlinul de Vest, în prezent fiind simbolul reunificării orașului, locul unde oameni de pretutindeni se 

adună pentru cea mai mare petrecere de Revelion în aer liber din întreaga lume. Cu siguranță vă veți bucura 

de un Revelion inedit, într-o atmosferă unică de sărbătoare completată de un spectacol de lumini și de un 

minunat foc de artificii.  

  

Perioada:  29.12.2021 – 03.01.2022  
 
Ziua 1 / 29.12.2021:  București – Munchen – Berlin 

Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:00 (în faţa ghişeului de îmbarcare al 

companiei Lufthansa). Plecare spre Munchen cu compania Lufthansa, zbor LH 1655 (06:20 / 07:30), de unde 

se va pleca spre Berlin cu zborul LH 1930 (08:30 / 09:40). Sosire în Berlin, capitala țării, un oraș verde, cu 

parcuri înconjurate de păduri și canale, cu numeroase palate, peste 170 de muzee și galerii de artă, teatre, 

opere, restaurante și pub-uri. Vom face un tur panoramic al orașului care va include celebrul bulevard 

Unter den Linden, conceput inițial ca un drum de călărie între palatul Berliner Schloss și terenurile regale 

de vânătoare din Tiergarten și transformat apoi într-o splendidă esplanadă regală de regii prusaci în sec. al 

XVIII-lea, Poarta Brandenburg, simbolul orașului, care a fost realizată în anul 1788 în stilul în care este 

construit Acropole din Atena; după cel de-Al Doilea Război Mondial, aceasta a despărțit Berlinul de est de 

zona de vest până în anul 1989. Vom continua cu cartierul Sf. Nicolas, Reichstag (sediul Parlamentului), 

celebrul palat baroc Schloss Charlottenburg (exterior) care este o splendidă și elegantă operă de artă 

arhitecturală, completată de prezența riguroaselor și elegantelor grădini englezești, construită de către 

Frederick I pentru soția sa Sophie-Charlotte, Piața Gendarmenmarkt și Insula Muzeelor care adăpostește 

5 muzee: Muzeul Pergamon, Muzeul Bode, Muzeul Vechi, Muzeul Nou și Vechea Galerie Națională. Vom 

face o oprire în Alexanderplatz unde vom admira Turnul Televiziunii, după care ne vom îndrepta spre 

AVANTAJE 
 

✓ 4 nopţi cazare la hotel 4* în Berlin 

✓ tur panoramic şi pietonal în Berlin 

✓ participare la petrecerea de Revelion la Poarta 

Brandenburg 

✓ conducător român de grup 

✓ BONUS excursia la Postdam pentru înscrierile până la 

data de 25 octombrie 
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Checkpoint Charlie, unul dintre cele trei puncte de control construite în diferite puncte ale zidului 

Berlinului de către forțele americane, la ordinul președintelui John F. Kennedy, prin care corpurile 

diplomatice și forțele aliate puteau intra în Berlinul de Vest. Istoria dramatică a zidului Berlinului ridicat în 

anul 1961 de către guvernul est-german, este documentată la Muzeul Porții de control Charlie, construită în 

anul 1963, prin fotografii și documente originale. După-amiază timp liber pentru cumpărături sau vizite 

individuale. Cazare în Berlin la Hotel Leonardo Royal Berlin - Alexanderplatz 4* (sau similar 4*). 

Ziua 2 / 30.12.2021:  Berlin – Dresda – Berlin 

Mic dejun. Timp liber pentru vizite individuale sau opțional, excursie de 1 zi la Dresda. Vă veți îndrepta spre 

Dresda, capitala Saxoniei, care se autointitulează cu mândrie “Florența de pe Elba”, unde veți remarca 

frumusețea orașului care a renăscut din propria-i cenușă precum legendara pasăre Pheonix după 

bombardamentele din anul 1945. Veți face un tur panoramic și pietonal care va include Biserica Doamnei 

Noastre, Kreuzkirche, importantă deoarece deține un fragment din Sfânta Cruce, Primăria, Palatul 

Zwinger - capodoperă a stilului baroc german, Opera, Castelul Dresda - reședință a regilor Saxoniei, un 

amestec de stiluri renascentist, baroc și clasic. Veți remarca de asemenea atmosfera specială din oraș 

caracterizată prin contradicția dintre stilul de viață boem, aproape convențional al unei capitale - reședință 

regală și centru cultural cosmopolit, care a atras și inspirat nenumărați poeți și pasionați de literatură din 

întreaga lume. Întoarcere pentru cazare în Berlin la Hotel Leonardo Royal Berlin - Alexanderplatz 4* (sau 

similar 4*). 

Ziua 3 / 31.12.2021:  Berlin – Potsdam – Berlin 

Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau excursie opțională la Potsdam capitala landului 

Brandenburg, situată pe Râul Havola, unul dintre cele mai frumoase orașe ale Germaniei. Veți descoperi, 

împreună cu însoțitorul de grup, istoria fascinantă a locurilor create de cele trei secole de regat prusac, 

faimoasele castele și palate, înconjurate de păduri și lacuri, care au făcut ca orașul Potsdam să fie înscris pe 

lista Patrimoniului Mondial Cultural UNESCO. Veți putea vizita renumitul Palat Sanssouci, situat în parcul 

cu același nume, una dintre cele mai cunoscute reședințe ale familiei Hohenzollern, cu fascinantele sale 

fântâni arteziene, statui și grădini terasate. Palatul Sanssouci, al cărui nume poate fi tradus prin „fără griji”, a 

fost construit de regele Prusiei, Frederic al II-lea, care și-a dorit un loc unde să se poată retrage departe de 

obligațiile curții, dedicându-se muzicii, discuțiilor și dezbaterilor filozofice cu învățații vremii. În apropierea 

Potsdamului se află Castelul Cecilienhof, pe care-l veți putea vizita în continuarea zilei. Cunoscut ca locaţie 

a Conferinţei de la Potsdam, actul final al celui de-Al Doilea Război Mondial, în cadrul căreia s-a decis şi 

împărţirea Germaniei, această reşedinţă construită în stil Tudor i-a găzduit pe ultimii membri ai familiei 

regale germane, fiind inclus împreună cu grădinile sale din anul 1990 în Patrimoniul Mondial UNESCO. 

Întoarcere în Berlin unde veţi avea timp liber până la începerea marii petreceri în aer liber de la Poarta 

Brandenburg! Nu puteţi rata petrecerea concentrată pe 2 km între Poarta Brandenburg şi Coloana Victoriei 

de-a lungul Straße des 17 Juni. Programul serii cuprinde numeroase spectacole live, spectacole de lumină și 

laser, muzica celor mai renumiţi DJ, până la punctul culminant al petrecerii care vine cu artificii 

spectaculoase la miezul nopții, când vizitatorii și berlinezii serbează intrarea în Noul An! La mulți ani 2022! 

Cazare în Berlin la Hotel Leonardo Royal Berlin - Alexanderplatz 4* (sau similar 4*). 

Ziua 4 / 01.01.2022:  Berlin  

Mic dejun. Prima zi a anului poate fi dedicată plimbărilor prin Berlin. Iubitorii de istorie își vor aminti că din 

13 august 1961 până în 9 noiembrie 1989 a existat un Zid al Berlinului care a închis Berlinul de Vest, tăind o 

linie prin întregul centru al orașului pentru a împiedica cetățenii Germaniei de Est să fugă în Occident. În 

prezent veţi putea vedea Memorialul East Side Gallery din Berlin-Friedrichshain, o galerie permanentă 

de artă în aer liber de 1,3 km, care are cea mai lungă secțiune care a supraviețuit Zidului Berlinului. Iubitorii 

de animale au posibilitatea de a vizita Berlin ZOO, o grădină zoologică care a împlinit 177 de ani și care 

este cea mai veche din Germania, cu aproximativ 20.200 de animale din peste 1.000 de specii. Cazare în 

Berlin la Hotel Leonardo Royal Berlin - Alexanderplatz 4* (sau similar 4*). 

Ziua 5 / 02.01.2022:  Berlin – Viena – Bucureşti 
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Mic dejun. Timp liber până la ora transferului la aeroportul din Berlin pentru plecarea spre Viena cu 

compania Austrian Airlines, zbor OS 236 (19:25 / 20:40), de unde se va pleca spre Bucureşti cu zborul OS 

767 (22:05 / 00:40). 

Ziua 6 / 03.01.2022:  Bucureşti 

Sosire la Bucureşti la ora 00:40. 

 

TARIF:  590 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 240 EURO 
                      (tarif valabil pentru un grup minim de 25 turişti; pt. 20-24 turişti, tariful se va majora cu 50 euro/pers.) 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport continental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Munchen – Berlin cu compania Lufthansa şi Berlin – Viena –  Bucureşti cu 

compania Austrian Airlines 

- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti 

- 4 nopţi cazare în hotel de 4*  

- mesele menţionate în program: 4 mic dejunuri 

- tur panoramic şi pietonal de oraș în Berlin 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 

- conducător român de grup 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate și serviciu pentru zborurile continentale: aprox. 190 euro/pers. care se plătesc odată cu 

excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion)   

- taxele de oraş care se achită individual la recepţia hotelurilor 

- taxe de intrare la obiectivele turistice 

- bacşişuri: 10 euro/pers. pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pentru bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 

bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 

local 

- RECOMANDAT: PACHET TURIST TRAVEL MONDIAL, care include Asigurare medicală, pe întreaga durată 

aprogramului, care acoperă o sumă maximă de 150.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o sumă 

maximă de 5.000 ron/pers. pentru tratamente medicale de urgență în cazul acutizării unei boli cronice și Asigurarea STORNO de 

călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno 

acoperă până la 8.500 ron/călătorie (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente 

evenimente ce cauzează anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-19 

 

ACTE NECESARE: 

- pașaportul electronic sau pașaportul simplu valabil cel puțin 6 luni de la data încheierii călătoriei; nu se acceptă pașaportul 

temporar 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor  

- diferenţa de 50 % se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în cazul 

neîntrunirii grupului minim de turişti 

 

NOTĂ: 

Având în vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementări de călătorie să se modifice până la data plecării sau 

după începerea călătoriei, independent de voința agenției ORGANIZATOARE (cum ar fi: controlul stării de sănătate, 

obligativitatea de autoizolare după întoarcerea în România, măsuri suplimentare de igienă și formalități vamale). Agenția TUR 

OPERATOARE nu poate fi făcută răspunzătoare, aplicându-se termenii și condițiile contractuale standard. 

 

OBSERVAŢII: 

- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 

obiectivele turistice 
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- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situaţii de 

urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu 

are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 

în program 

- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de 

securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă să 

depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli 

suplimentare aferente 

- aşezarea turiştilor în autocar se va face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor  

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.; altfel, 

conducătorii de grup vor oferi explicaţii turiştilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi angajaţi contra cost doar cu 

acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele şi 

pentru agenţia ORGANIZATOARE; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 

de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 

mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei şi după caz, un ghid local; în tariful 

excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 

despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 

evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 

certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 

de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 

deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 

cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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