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Incursiune în lumea copiilor   
  

GERMANIA pentru copii 
 

Hamburg – Heide Park – Serengeti Park - Hanovra 
 

Prima carte tipărită din lume, 81 de milioane de locuitori, 2100 de castele, 1500 de mărci de bere, 1000 de 

tipuri de cârnați, 65% din autostrăzi fără limită de viteză și cele mai multe grădini zoologice din lume: 400 

la număr. Sunt doar câteva dintre cifrele care fac Germania interesantă dincolo de istoria sa tumultuoasă și 

rolul asumat de actor principal pe scena politică a Europei. Veți fi surprinși de poveștile castelelor, 

alianțelor secrete și orașelor idilice medievale, care vă vor purta în trecut, într-o incursiune fascinantă în 

vremurile demult apuse, unde străzile spun povești și muzeele expun comori. Dincolo de toate acestea, 

copiii vor fi mai mult decât încântați de atracțiile “nemțești”, adevărate parcuri de distracții, aventură dar și 

oaze de relaxare pentru părinți.  

 

 

Top Obiective turistice: 

 

▪ Natură şi Peisaje: Râul Elba 

 

▪ Artă şi arhitectură: Castelul Marienburg    

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Miniatur Wunderland, Rickmer Rickmers, Chocoversum, Heide Park, 

Serengeti Park 

 

Perioada:  19.08 – 27.08.2020 
 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Frankfurt – Hamburg  

Plecare spre Hamburg cu compania Lufthansa, zbor LH 1419 (13:50 / 15:20) de unde se va pleca spre 

Hamburg cu zborul LH 026 (17:30 / 18:35).  

 

Ziua 2:  Hamburg  

Mic dejun. Dimineața vă invităm să mergem cu copiii să vizităm Miniatur Wunderland, votat ca cea mai 

populară atracție turistică a Germaniei. Aici vom putea admira cea mai mare machetă feroviară din lume, 

precum și machete ale diferitelor țări și chiar un aeroport în miniatură. Adult sau copil, vom fi încântați de 

atenția acordată de constructori detaliilor. După-amiază vă recomandăm să vizitați alături de noi Rickmer 

Rickmers, nava-muzeu ancorată în Portul Hamburg, una dintre cele mai populare atracții ale acestui oraș. 
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Construită în 1896, corabia cu trei catarge a străbătut mările și oceanele lumii timp de 90 de ani, a vizitat 

porturi din Chile până în Hong Kong, fiind transformată în muzeu în anul 1983. În prezent vizitatorii îi pot 

explora punțile și cabinele, făcând cunoștință cu provocările vieții pe mare. Cazare în zona Hamburg. 

 

Ziua 3:  Hamburg  

Mic dejun. Copiii vor fi încântați în această dimineață să viziteze Chocoversum, muzeul ciocolatei! Aici 

vom putea petrece 90 de minute dulci, timp în care vom afla toate tainele preparării ciocolatei, de la 

boabele amare de cacao până la cel mai dulce desert. Imaginația ne va fi pusă la încercare, întrucât vom 

putea crea propria rețetă de ciocolată. Pentru o altă perspectivă a acestui frumos oraș, după-amiază vom 

putea admira Portul Hamburg de pe apă, în timpul unei croaziere pe Râul Elba. Vom putea admira 

docurile industriale, depozitele istorice Speicherstadt, dar și arhitectura modernă a cartierului Hafencity sau 

sala de concerte Elbphilarmonie. Hamburgul, datorită celor peste 2500 de poduri, rivalizează la acest 

capitol cu Veneţia sau Amsterdam. Numărul mare de râuri şi canale care trec prin Hamburg a făcut să fie 

denumit și “oraşul râurilor”, acesta fiind de șapte ori mai mare ca Londra. Aproximativ 30% din suprafața 

orașului este acoperită de parcuri, spații verzi, zone rurale protejate și rezervații naturale, făcând din 

Hamburg cel mai verde oraș din Germania numit și “orașul grădină”. Cazare în zona Hamburg. 

 

Ziua 4:  Hamburg - Soltau  

Mic dejun. Plecare spre Heide Park, un parc de distracții tematic, situat în orașul Soltau din regiunea 

germană Saxonia Inferioară. Cu peste 850.000 m² și 1,4 milioane de vizitatori în fiecare an, Heide este unul 

dintre cele mai mari parcuri din Germania. Există 6 montagne russe, 3 tipuri de plimbări cu barca pe apă și 

multe alte experiențe, în total peste 50 de atracții. În plus, parcul găzduiește spectacole cu delfini, lei de 

mare și păsări. Heide Park se remarcă printr-o copie a statuii Libertății aflată în mijlocul lacului și este 

înconjurat de pădure. Indiferent dacă ești mare sau mic, dacă îți place adrenalina sau preferi o croazieră 

relaxată pe apă, Heide Park are ceva pentru oricine. Cazare în zona Soltau. 

 

Ziua 5:  Soltau – Serengeti Park  

Mic dejun. În această zi ne vom deplasa spre Serengeti Park, cel mai mare parc-safari din Europa, unde 

vom descoperi o lume cu totul nouă și vom fi uimiți de experiențele pe care le vom trăi aici. Parcul are 220 

ha, 1500 de animale, peste 40 de spectacole, precum și un resort cu diferite tipuri de cazare. Acesta a fost 

deschis în anul 1974 și de atunci s-a dezvoltat continuu, fiind în prezent împărțit în trei zone: Serengeti-

Safari, Jungla-Safari și Aventura-Safari. Zona Serengeti Safari include o călătorie safari lungă de 10 km, pe 

care vizitatorii o pot parcurge la bordul unui autobuz al parcului cu ghid specializat, sau cu mașina 

personală. Pe parcursul traseului, peste 1500 de specii de animale sălbatice (lei, tigri, zebre, elefanți, 

rinoceri, etc.) pot fi văzute și studiate fără a fi deranjate din mediul lor natural. Zona Jungla Safari este 

cunoscută și sub numele de “tărâmul maimuțelor“, deoarece aici se găsesc 20 de specii de maimuțe, cu care 

vizitatorii pot interacționa, le pot hrăni, le pot observa de aproape și chiar se pot juca cu câteva dintre 

acestea. Tot aici se găsește și cea mai mare rezervație de gorile și cimpanzei, Amboseli. În Aventura-Safari 

veți descoperi diferite atracții atât pentru copii, cât și pentru adulți, aici existând peste 40 de atracții și 

spectacole uimitoare. Zona este dedicată distracției și jocurilor pe uscat și acvatice. Veți petrece o zi plină 

de distracție, emoție și aventură, veți fi învățați să respectați animalele și vă veți descoperi ca aventurier 

într-un safari împreună cu copiii! Cazare în Parcul Serengeti. 
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Ziua 6:  Serengeti Park – Hanovra   

Mic dejun. Dimineața vom continua aventura în Parcul Serengeti în mijlocul animalelor sălbatice sau în 

parcul tematic. După-amiază vom pleca spre Hanovra, oraș situat pe Râul Leinen, capitala statului federal 

Saxonia Inferioară. Hanovra are de asemenea o importanță regională, datorită universităților sale și 

facultății de medicină, aeroportului internațional și grădinii zoologice imense. Printre cele mai faimoase 

atracții din oraș se numară Grădinile Regale Herrenhausen. Cazare în zona Hanovra.  

 

Ziua 7:  Hanovra 

Mic dejun. Această zi va fi dedicată vizitării unuia dintre cele mai frumoase, dar și mai vechi castele din 

Europa, Castelul Marienburg. Oferit de Regele George al V-lea soției sale pe nume Maria Alexandrina 

Wilhelmina Katherine Charlotte Theresa Henrietta Luise Pauline Elisabeth Friederike Georgine din Saxe-

Altenburg, cu ocazia împlinirii vârstei de 39 de ani, castelul a fost proiectat în stil neogotic de un mare 

artist german, Conrad Wilhelm Hase. Mobilierul este original și foarte bine conservat, castelul fiind locuit 

un singur an, după ce Prusia a anexat Hanovra în anul 1866, iar regele și regina au plecat în exil în Austria. 

Acest colț de poveste este completat de peisajul fabulos din jurul castelului. Cazare în zona Hanovra.   

 

Ziua 8:  Hanovra – Frankfurt – Bucureşti     

Mic dejun. Dimineața vom avea timp liber pentru cumpăraturi și plimbări individuale. Transfer la 

aeroport pentru plecarea spre Frankfurt cu compania Lufthansa, zbor LH 057 (15:05 / 16:00), de unde 

vom pleca spre Bucureşti cu zborul LH 1422 (21:15 / 00:35). 

 
Ziua 9:  Frankfurt – Bucureşti 

Sosire la București la ora 00:35.  

 

 

TARIF:  980 EURO / loc în cameră dublă; supliment single 145 EURO  

                915 EURO / loc în cameră triplă; 875 EURO / loc în cameră quadruplă 
                       (tarif valabil pt. un grup de 8 turiști; pentru 6 turiști tariful se va majora cu 80 euro/pers.) 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport continental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Frankfurt - Hamburg și Hanovra - Frankfurt – București cu compania 

Lufthansa 

- 7 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 4*, 3* și guest house (echivalent 3*) 

- transportul intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la numărul de turişti 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- transferurile menţionate în program 

- conducător român de grup 

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

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

durată a programului, care acoperă o sumă maximă de 500.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o 

sumă maximă de 10.000 ron/pers. pentru serviciile de călătorie rezervate și nefolosite, după plecarea în călătorie, o sumă maximă 

de 50.000 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; aceste asigurări acoperă și riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-

19 
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TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate și serviciu pentru zborurile continentale: aprox. 160 euro/pers., care se plătesc odată 

cu excursia (pot fi modificate de compania aeriană, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion) 

- taxele de oraș care se achită individual la recepția hotelurilor 

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

- taxele de intrare la obiectivele turistice și ghizii pentru acestea (190 eur/adult, 150 eur/copil 5 – 15 ani)  

 

ACTE NECESARE: 

- paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate   

 

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   

 

OBSERVAŢII: 

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

obiectivele turistice 

- 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 

http://www.daltravel.ro/


                                                                                                          Agentia de Turism D.A.L. TRAVEL 

                                                             Str. George Enescu, Nr. 33, Sector 1, Bucuresti                                   

                                                                                             Telefon / Fax: +40 (0) 21/ 319 70 62 /63 /64 

                                                                 GSM: 0722.620.738; 0744.346.246; 
                          www.daltravel.ro; e-mail:contact@daltravel.ro           

 

 
     

Nr. Reg. Com.: J40/6232/2000, Cod fiscal: RO 13168309, Licenta 82/2018 BANCA TRANSILVANIA 

Cont bancar: RO97BTRLRONCRT0528363701 / LEI; RO47BTRLEURCRT0528363701 / EUR 

 

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

şi pentru agenţia DAL TRAVEL; 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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