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Weekend de martie cu fetele la Colmar

 

La început de martie, haideți să ne facem un cadou cu ocazia zilei femeii și, în

weekendul imediat după 8 martie, să mergem împreună în Franța, la Colmar, un orășel

extrem de pitoresc. Alături de grup vor fi Alina, parte a familiei The Happy Kid, și Dana,

pe care probabil o știți ca Travelista; împreună am gândit un weekend prelungit de

răsfăț și relaxare, demn pentru o vacanță între fete de 8 martie. 

Ca de obicei, excursia este organizată sub marca Family Travel Bubble, împreună cu

Familia Hai Hui, agenția parteneră care ne ajută cu toate detaliile logistice și

administrative.
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Ne cazăm la Colmar Hotel, mic și
cochet, aflat la doar 10 minute
distanță de centrul istoric al
orașului.

Pentru sâmbătă păstrăm un
program lejer, mai ales că grupul
care sosește din București ajunge
abia seara. În așteptarea lor, puteți
veni cu Alina de la The Happy Kid
într-o vizită scurtă în micul
Eguisheim, unul din cele mai
frumoase sate din Alsacia sau să
vizitati  muzeul de artă
Unterlinden.

Z i u a  1

Sâmbătă 11 martie ne îmbarcăm pe
zborul Wizzair spre Basel. Alina va
pleca din Cluj, iar Dana din București,
deci indiferent din care din cele două
orașe alegeți să plecați ne veți avea
alături pe tot parcursul vacanței. După
un zbor scurt ne îndreptăm spre
pitorescul Colmar, unde ne așteaptă
un weekend de vis!

https://colmar-hotel.com/?lang=en


Duminică, 12 martie, dimineața, după un mic dejun tipic franțuzesc,
ieșim la plimbare prin centrul vechi al Colmar, cu străduțe înguste și
case cochete. Fără grabă, că doar am lăsat copiii și grijile acasă,
admirăm arhitectura de poveste, de influență franceză și germană,
cu balcoane din lemn și numeroase decorațiuni. 

Dacă vremea ne permite, putem
face o plimbare prin mica Veneție,
un braț extrem de pitoresc al râului
Lauch unde în trecut era o
adevărată piață plutitoare.

Z i u a  2

După prânz, avem program opțional de relaxare. Vom merge în Ribeauville, la
Barriere Resort, un centru Spa de 3,600m² de unde vom putea admira peisajul
caracteristic alsacian și panorama asupra Munților Vosgi. Un adevărat sanctuar
dedicat relaxării, centrul spa de la Barriere Resort e împărțit în mai multe
secțiuni. Vom avea de ales între cele două piscine interioare sau bazinul exterior,
toate cu temperatură de 34°C, cromoterapie sau muzică de relaxare; la acestea
se adaugă saună și hammam, plus numeroase tratamente de relaxare sau
masaj, la alegere.

După câteva ore de răsfăț, rămânem la cină la Restaurant Belvedere, conceput
în același ton relaxant, cu design din materiale naturale și meniu echilibrat.

https://www.hotelsbarriere.com/en/ribeauville/resort-barriere/activities/le-centre-balneo.html
https://www.hotelsbarriere.com/en/ribeauville/resort-barriere/restaurants-and-bars/le-belvedere.html


Z i u a  3

Luni 13 martie, după micul dejun,
mai facem o plimbare și ajungem la
Choco Story, Muzeul Ciocolatei din
Colmar. 

Aflăm aici mai multe despre istoria
ciocolatei, observăm procesul de
fabricare și degustăm diferite
sortimente delicioase. Vom putea
bineînțeles să cumpărăm și cadouri
pentru cei de acasă, de care sigur ne
va fi deja tare dor!

Ne întâlnim de dimineață pentru un mic dejun savuros, după care ne
pregatim de noi experiente! 

Încheiem ziua, cu cine dorește, la o
degustare a celebrelor vinuri din
zona Alsaciei într-o cramă
tradițională, unde vom învăța mai
multe despre vinurile tipice acestei
regiuni. Și dacă mai devreme le-am
cumpărat copiilor ciocolată, acum
avem ocazia să găsim un cadou
potrivit și pentru soți!

https://www.choco-story-colmar.fr/?lang=en


Z i u a  4

Marti 14 martie savurăm un mic
dejun lung, răsfăț de care rareori
avem parte acasă. Avem puțin timp
pentru cumpărături și poze, după
care ne îndreptăm toate spre
aeroportul din Basel. 

Cursa WizzAir ne va prelua spre
București, respectiv Cluj în prima
parte a după amiezii, iar seara vom
fi deja acasă alături de familia care
sigur ne-a simțit lipsa.



Zbor București – Basel, respectiv Cluj-Napoca – Basel, și retur, cu
taxe de aeroport și bagaj de mână cu dimensiunea maximă
40x30x20 cm
Transfer aeroport Basel – hotel Colmar și retur
3 nopți de cazare cu mic dejun inclus la Hotel Colmar (sau
similar)
Intrarea la Choco Story Colmar

C e  e s t e  i n c l u s

Mesele, cu excepția celor expres menționate mai sus
Excursiile optionale la spa, degustare de vin sau Egusheim
Vizita optionala la muzeul de arta Unterlinden

C e  N U  e s t e  i n c l u s

C o s t u r i

Costul de participare în excursia organizată de noi este de ziua
femeii este de 549 euro/persoană, tarif valabil până la data de 31
Ianuarie. 
Cadou din partea noastră avem un tarif special Early Booking 499
euro/persoană, pentru înscrierile confirmate până la data de 24
Ianuarie.
Tarifele sunt pentru 2 adulți care împart camera dubla standard.
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Ne rezervăm dreptul de a modifica programul sau condițiile de călătorie
privind Covid19, în cazul în care apar schimbări ale cerințelor în țara de
destinație sau ale transportatorului aerian. Înainte de plecare vom
furniza informații actualizate cu cerințele privind Covid19 în Spania.

Participanții își asumă orice costuri suplimentare legat de cerințe legale
de testare Covid19. Nu ne asumam răspunderea în cazul în care
participanților nu le este permis să călătorească și nici nu rambursăm
costurile în acest caz. Pentru a preveni astfel de situații, recomandăm
încheierea unei asigurări storno (putem să vă acordăm asistență în acest
scop).

A l t e  d e t a l i i

Î n s c r i e r e
Pentru a veni cu noi în vacanță la Madrid sau pentru orice alte informații,
vă rugăm să ne contactați la adresa contact@familytravelbubble.ro.

Excursia este organizată împreună cu partenerul nostru Familia Hai
Hui, care se ocupă conform legii de partea logistică și administrativă.
Prețul va fi facturat de către ei și achitat direct acestora. Noi ne-am
implicat în organizarea pachetului prin experiența noastră de a călători..
Bloggerii Family Travel Bubble vor participa la toate activitățile excursiei
și vor contribui la buna desfășurare a acestora.
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"Sunt Dana si povestesc de ani de zile
despre aventurile noastre,

prin Romania si prin lumea toata, 
de cele mai multe ori din formula

2 exploratori mari + 2 exploratori mici!"

Suntem 2 părinți pasionați de călătorii, plus
prichindelul nostru care a prins dorința de
explorare după un an sabatic petrecut

împreună cutreierând lumea.


