
 

 

ROMA si Insula Capri 5 zile Avion 
Reducere* pana la 15% - de la 178 Euro**  

Roma - Vatican - Tivoli - Insula Capri (sau Pompei) 
 

Ziua 1. BUCURESTI -ROMA  
Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 04.30 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Roma. 

Transfer din aeroport la Hotelul de la Roma. Veti depozita bagajele in camera de bagaje de la receptia hotelului. Timp liber in Roma 

pana seara, cand are loc intalnirea cu ghidul si grupul sosit din Romania. Dupa pranz va veti putea prelua camera in hotel. Pentru turistii 

din alte orase din Romania din care exista zboruri spre Roma, se va face o oferta personalizata utilizand acele zboruri si, in functie de 

orarul de zbor, eventual transfer privat pana la hotel. Cazare la Roma.  
 

Ziua 2. ROMA, Cetatea eterna 
Mic dejun. Dedicam intreaga zi vizitarii Romei -“Cetatea Eterna”, unde pietonal vom parcurge centrul istoric cu: Santa Maria Maggiore, 

Basilica San Pietro in Vincoli, Coloseum - cel mai mare amfitearu din lume, Forumurile Romane, Columna lui Traian - amintind de 

victoriile din Dacia, Piata Venetia cu monumentul de marmura alba dedicat lui Vitorio Emanuele al II-lea, Capitoliul si Panteonul - 

impresionantul edificiu pastrat intact de aproape 2000 de ani. Dupa o pauza necesara servirii individuale a mesei de pranz, continuam 

explorarea orasului cu Piata Navona - faimoasa prin cele 3 fantani ale sale, Fontana di Trevi- cea mai mare si mai impresionanta fantana 

din oras si Piata Spaniei - foarte populara printre turisti pt. Treptele Spaniole catre Trinita dei Monti. Cazare in acelasi hotel de la Roma. 
 

Ziua 3. ROMA - VATICAN - TIVOLI  
Mic dejun. Timp liber in Roma. Sugeram vizita individuala la Muzeele Vaticanului - cu importante colectii de arta, inclusiv Capela 

Sixtina si Stanze di Raffaello. Castelul Sant’Angelo, Palazzo dei Conservatori cu cele mai bogate colectii din Roma, incluzand sculpturi, 

mozaicuri, fresce si picturi, sau excursie optionala (10 €) la Vila d’Este din Tivoli, cu cele mai frumoase gradini renascentiste din lume, 

unde apa devine element de arta creand un decor splendid cu cascade, fantani si piscine. Cazare in acelasi hotel de la Roma. 
 

Ziua 4. NAPOLI - Insula CAPRI - POMPEI - ROMA (cca. 445 km) 
Mic dejun. Zi libera pentru vizita individuala sau shopping in Roma. Optional (25 €), excursie spre Napoli - “orasul contrastelor”, unde 

parcurgem un tur in centrul istoric: Castel Nuovo - fosta resedinta regala, Teatrul San Carlo, Piata Plebiscitului, delimitata de Biserica 

St. Francisc de Paola - “Panteonul din Napoli” si Palatul Regal - fosta resedinta cu apartamanetele regale si salile consiliului perfect 

conservate. Ne imbarcam apoi contra-cost pentru Insula Capri (58 €/pers. Vaporetto dus- intors + funicular din port in Piata Umberto 

I + ghid). De aici vom parcurge intr-o placuta plimbare traseul spre Certosa di San Giacomo si spre Giardini di Augusto. Pentru turistii 

care au mai vizitat Capri, recomandam vizita individuala la Villa San Michele din Anacapri, sau telescaunul spre Monte Solaro, unde 

veti fi rasplatiti de o priveliste de vis catre stancile Faraglioni. Pentru turistii care nu opteaza pentru croaziera in Insula Capri, deplasare 

la Pompei (fara a fi insotiti de ghid), unde pietonal vor strbate individual o parte a orasului antic exceptional conservat, a carui istorie 

a fost curmata brusc (in anul 79 d.Hr.) de eruptiile Vezuviului. Seara, intoarcere pentru cazare la Roma. 
 

Ziua 5. ROMA -BUCURESTI  
Mic dejun. Dimineata libera pentru vizita individuala sau shopping in Roma. Dupa pranz, imbarcare in microbuzul (sau midi autocarul) 

de transfer catre aeroport, pentru zborul spre Romania. 
 

 

PRETUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE IN PRET: 

- Zbor Bucuresti- Roma si retur, bagaj de mȃnã 10 kg inclus 

- 4 cazari cu mic dejun in hotel 4* la Roma. 

-  Ghid insotitor din seara primei zile pana dimineata ultimei 

zile din program, in rest asistenta turistica 

- Asigurare medicala + storno, excursiile optionale, intrarile 

la obiective (inclusiv pt. excursii optionale) si ghizii locali 

- Taxa de oras la Roma (se achita cash de turisti la receptie) 

-  Optional 21 euro / sens, BAGAJ de CALÃ 20 kg  

** Taxe Aeroport + transfer Aeroport-hotel-Aeroport 115 € 
 

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 
 

Program efectuat de 8 ori in anii precedent. Hoteluri utilizate in 2019: Roma – H. Rouge et Noire 4*. 
 

2020 - DATE  

de PLECARE 

Reducere  
- 15 % 

Reducere  
- 10 % 

Reducere  
- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in camera 

22.06, 27.07, 28.09 178 € 188 € 199 € 209 € 95 € 189 € 199 € 

04.05, 01.06, 24.08 183 € 194 € 204 € 215 € 99 € 195 € 205 € 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:    

1. FIRST MINUTE - 7% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 50% din pretul excursiei pana la data 

de 30.11.2019. Plata integrala cu 30 zile inainte de data plecarii in excursie. Dupa data de 01.12.2019 reducerile 

timpurii continua cu: 

2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pt. achitarea unui avans de 100 de euro/ pers. la inscriere si diferenta 

pana la 50 % din pretul excursiei pana la 15.02.2020. Plata integrala cu 30 zile inainte de data plecarii in excursie. 

3. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia 

tour operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 

4. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers.= 2%, la 12 pers.= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 



 

 

 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu 

reuseste sa completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
 

Grup minim 25 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane (turistii 

sositi cu avionul, impreuna cu cei plecati din tara cu autocarul).  
 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 

In cazul unui grup mai mic de 25 pers. (20-24 persoane) se va achita un supliment de 10 euro/persoana; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 
Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
 

Orasul Locul de intalnire Ora 
Tarif/pers. 

€/sens 

 
Orasul Locul de intalnire Ora 

Tarif/pers. 

€/sens 
BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului  10 €/sens  BUZAU McDonald’s Unirea  8 €/sens 

FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru  12 €/sens  GALATI McDonald’s  10 €/sens 
 

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de 

linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se prezinte la 

locul de imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de trafic. Numerele 

de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru a te informa 

privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate 

astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la 

care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de tata plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea 

mijloacelor de transport utilizate.  

- Asistenta turistica se refera la suport oferit de agentia partenera locala pentru ca turistii sa poata comunica mai eficient cu receptia sau 

restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd documentele de identitate ori alte 

incidente cu Politia locala, etc. 

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza 

ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” 

in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 

- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul 

scris al ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care 

insoteste minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.  

- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 

credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 

- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de standardele 

din Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri 

legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul sosirii 

la hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 

- Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri la zbor, dupa epuizarea carora, turisii vor putea sa isi dea acceptul pentru achitarea  

diferentei de tarif fata de pretul din ziua achitarii pachetului turistic. 

- Programul este cu date fixe de plecare si retur, sincronizate cu programele de autocar, al carui ghid va insotii turistii sositi cu avionul 

impreuna cu cei sositi cu autocarul 

- Pe unele programe, autocarul va prelua turistii sositi cu avionul si pe cei de la Budapesta din/ spre orasele prin care se tranziteaza Romania. 

Locurile repartizate ambelor grupuri (grupul sosit cu autocarul si grupul sosit cu avionul) sunt limitate. 

- Pt. călătorie este necesara cartea de identitate sau paşaportul (in anumite tari doar pasaportul) valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.    
 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de 

plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute! 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 


