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• Asa a inceput aventura noastra in Europa! Odata plecati de acasa stiam ca vor 
urma 9 zile de neuitat.

Dupa multe ore de traversat Romania cu autocarul am ajuns la prima destinatie a 
circuitului nostru, Budapesta, capitala Ungariei.

• OBIECTIVE:

In timpul excursiei noastre am facut turul Pietei Eroilor, o vasta piata situata intre 
Bulevardul Andrassy si intrarea in Parcul Orasului. 

Piata si Bulevardul Andrassy au fost inscrise de UNESCO in patrimoniul mondial.
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VALEA LOAREI
• Valea Loarei, înscrisă în anul 2000 pe lista locurilor din patrimoniul mondial UNESCO, 

desemnează partea situată între localitățile Sully-sur-Loire și Saint-Florent-le-Vieil. Valea
Loarei constituie un loc excepțional datorită diversității biologice, dar și pentru bogăția
istorică și culturală (parcuri, castele și orașe).

• OBIECTIVE:Castelele Chambord si Blois

Castel Chambord



Castelul Blois

Palatul
Versailles



PARIS
• Paris este capitala și cel mai mare oraș din Franța. Parisul este astăzi unul dintre 

cele mai mari centre economice și culturale din lume, iar influența sa politică, 
educativa, divertisment, mass-media, modă, știință și arte contribuie la 
considerarea sa drept unul dintre cele mai importante orașe din lume.

• OBIECTIVE:

Turul Parisului by night



Cartierul
MONTMARTRE



Catedrala Notre-Dame 
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Parlamentul European din Strasbourg, Consiliul European, CEDO

Centrul vechi cu Catedrala Notre Dame 
din Strasbourg



DISNEYLAND PARIS

• Disneyland Paris este o stațiune de  recreere , un oraș nou aflat în zona de est a 
Parisului, Franța. Disneyland Paris cuprinde două parcuri tematice:Disneyland Park 

și Walt Disney Studios Park.





• In cea de-a 3-a zi a circuitului nostru am traversat Marele Ducat de Luxemburg. Capitala, 
Luxemburg, este, impreuna cu Bruxelles si Strasbourg, una dintre cele 3 capitale oficiale
ale Uniunii Europene si sediul Curtii Europene de Justitie. 

Catedrala Notre-Dame
Schimbarea gărzii la Palatul Regal

Podul Adolf-Balconul Europei





PASSAU

• În Germania, la granița cu Austria orientală se află Passau, un oraș – district 
unic în lume și asta pentru că se află la confluența a 3 râuri ce provin din trei
puncte cardinale diferite : Inn din sud, Dunărea din est și Ilz din vest.

• OBIECTIVE: Fortareata

Catedrala Sf. Stefan/ Domul
Stephansdom - cea mai mare orga

din lume



Centrul orasului Passau



NURNBERG

• Nürnberg este un oraș din Franconia Mijlocie, landul Bavaria, Germania, cu peste
500.000 de locuitori, al doilea oraș ca mărime din Bavaria. Împreună cu orașele Fürth, 
Erlangen și Schwabach formează centrul economic și cultural al Franconiei.

• OBIECTIVE:

Biserica Sf. Sebald Frauenkirche Fantana Schoner Brunner



TRIER
• Trier este un oraș din vestul Germaniei, landul Renania-Palatinat, situat pe cursul

râului Mosela. Trier are statut administrativ de district urban, adică este un oraș-
district. Este considerat a fi cel mai vechi oraș de pe teritoriul german actual, în
prezent având o populație de 98.000 locuitori.

• OBIECTIVE:

Porta Nigra Catedrala Sf. Petru si Biserica Maicii Domnului



La pas prin pitorescul 
Trier……



VALEA RINULUI (Bingen-Koblenz)

• Nicaieri in lume nu sunt concentrate atatea castele ca in aceasta parte a Rinului. Iar 
Germania se poate mandri cu un asemenea noroc.

• Valea Rinului mijlociu are multe de daruit, nu numai in ceea ce priveste peisajul de-
a dreptul mereu surprinzator, cu multitudinea de castele si cetati care se insiruie 
semete sau mai in ruine, de o parte si de alta a sa, ci si bine cunoscuta stanca 
Loreley.

• OBIECTIVE:

stanca Loreley



MÜNCHEN
• München este capitala landului Bavarez din Germania și al treilea oraș ca 

mărime din Germania, după Berlin și Hamburg, cu o populație de 1.500.560 
locuitori (mai 2015). Asezat pe râul Isar.

• OBIECTIVE:

Primaria
noua si
veche

Beraria Hofbrauhaus

Marienplatz





SALZBURG
• Salzburg sau “ orasul lui Mozart si al tortului Saher”, cu o populație de 150.000

locuitori în 2006, este al patrulea oraș ca mărime din Austria, capitală a statului 
federal Salzburg.

• Orașul Vechi (Altstadt) din Salzburg, cu arhitectura sa barocă renumită în întreaga 
lume, are unul din cele mai bine păstrate centre din lumea germanică, fiind înscris 
ca Loc din patrimoniul mondial pe Lista UNESCO din 1997.

• OBIECTIVE: Palatul si gradinile Mirabell si Fortareata Hohensalzburg



VIENA
• Viena (învechit Beciu, în germană Wien) este capitala Austriei. Orașul este situat

în extremitatea răsăriteană a acestei republici federale, în landul (regiunea
autonomă) Viena, și este traversat de Dunăre. Orașul a fost secole la rând capitală
imperială și reședință a familiei imperiale de Habsburg, ceea ce a dus la
dezvoltarea sa ca unul dintre cele mai importante centre culturale și politice ale
Europei.

• OBIECTIVE:
Ringul Vienez



PARCUL DE DISTRACTII PRATER
Prater (sau Wiener Prater) este un mare parc public aflat în Viena. Parcul este 

amenajat pe un vechi teren de vânătoare deschis publicului de împăratul 
austriac Iosif al II-lea. Vânătoarea s-a practicat în Prater până în 1920.




