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There are no translations available.

  

  

  

Circuitul turistic Bucharest City Tour va funcţiona şi pe timp de  iarnă,  însă cu autobuze clasi
ce, şi nu cu cele cu etaj descoperit,  folosite  până la răcirea vremii, au hotărât specialiştii Regiei
 Autonome de  Transport 
Bucureşti 
(RATB).

  

Directorul RATB, Viorel Popescu, spune că acest proiect continuă "având  în vedere rezultatele
bune obţinute", dar şi pentru a oferi turiştilor  "posibilitatea să admire oraşul îmbrăcat în haine
de sărbătoare".

Linia Bucharest City Tour funcţionează între orele 10.00-22.00, la intervale  de succedare de
15 minute. Preţul unui card de transport este de 25 lei  pentru adulţi şi 10 lei pentru copiii cu
vârsta între 7 şi 14 ani.  Autobuzele sunt dotate cu ghid audio în
limbile română şi engleză, mai  spun cei de la RATB.

Linia de transport destinată vizitării  obiectivelor turistice din Capitală, Bucharest City Tour, a
fost lansată  la 28 iulie şi este deservită de patru 
autobuze 
speciale. Potrivit  NewsIn, numărul celor care au călătorit până în prezent cu 
autobuzele  Bucharest City Tour
este de aproximativ 27.000.

Obiectivele  turistice aflate de-a lungul traseului sunt: Casa Presei, Parcul  Herăstrău, Muzeul
Satului, Arcul de Triumf, Muzeul Antipa, Muzeul de  Geologie, Muzeul Ţăranului Român, Palatul
Victoria, Ateneul Român,  Muzeul Naţional de Artă, Biserica Creţulescu, Palatul Telefoanelor, 
Palatul CEC, Muzeul Naţional de Istorie, Palatul Parlamentului,  Patriarhia Română, Hanul lui
Manuc, Curtea Veche, Universitatea,  Spitalul Colţea, Muzeul Municipiului 
Bucureşti
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, Teatrul Naţional, Muzeul  Literaturii şi Academia de Studii Economice.

  

Pentru a citi mai multe despre Palatul Parlamentului, una dintre atractiile turistice ale Bucures
tiului ,
accesati 
aceasta sectiune 
a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.realitatea.net
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