
 

 

 

   CIRCUITE 2020  

DUBLIN 
Povesti din folclor, trifoi cu patru foi si bere de calitate 

Perioada: 04.05 – 08.05.2020 

(5 zile/ 4 nopti) 

_________________________________ 
 

Va invitam sa pasim impreuna intr-o lume verde a povestilor despre noroc si banuti aurii, cu zane si spiridusi, intr-un oras 

plin de istorie si cultura. Cladirile impunatoare contrasteaza cu jovialitatea si energia irlandezilor. Inventivitatea localnicilor aduce la 

viata strazi intregi prin decoruri deosebite si usi colorate. Un oras in care berea si whiskeyul sunt la ele acasa! 

Cu toate acestea, sa nu cumva sa faceti greseala de a le spune irlandezilor ca si ei sunt britanici si ca fac parte din Regatul 

Unit! Foarte nationalisti din fire, tin enorm de mult la istoria poporului lor si sunt dornici sa o impartaseasca intr-un fel unic cu cei ce 

isi doresc sa o asculte.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMUL CIRCUITULUI: 

Ziua 1 (04.05): BUCURESTI – DUBLIN  
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Henri 
Coanda (Otopeni) la ora 11:55 dimineata pentru 
imbarcare pe zborul companiei Ryan Air cu destinatia 
Dublin. Sosire la destinatie la ora locala 12:45. Pornim 
apoi intr-un tur panoramic de oras alaturi de ghidul 
local si insotitorul de grup. Vom vedea celebrul Trinity 
College, a carui biblioteca este gazda celei mai vechi 
carti din intreaga lume, cunoscuta si sub numele de 
Book of Kells, coloratul si vivacele Temple Bar, Podul 
Ha’Penny, precum si Castelul din Dublin, intrand treptat 
in atmosfera orasului. Doritorii se pot intoarce in 

aceasta zona centrala ulterior, dupa caderea serii, pentru a admira cladirile luminate. Vom avea timp liber pentru servirea 
mesei in cadrul unui local la alegere. Ne indreptam apoi catre hotel unde urmeaza sa efectuam formalitatile de cazare. 
Cazare la Hotel Red Cow Moran 4* sau similar in zona Dublin. 
 
Ziua 2 (05.05): EXCURSIE OPTIONALA WICKLOW MOUNTAINS NATIONAL PARK – HOWTH CLIFF – MALAHIDE CASTLE  
Mic dejun. Excursia optionala de astazi ne aduce mai aproape de 
natura si de cateva povesti incredibile ce fac parte din istoria bogata 
a orasului Dublin. Dimineata pornim alaturi de insotitorul de grup si 
de ghidul local catre Parcul National Wicklow Mountains. Pentru 
iubitorii de natura, acesta parc poate fi locul potrivit pentru drumetii 
de tot felul sau pentru a se deconecta si a iesi din cotidian. Peisajele 
unice si aerul proaspat sunt perfecte pentru un boost de energie. In 
continuare ne indreptam catre stanca de la marginea orasului Howth, 
la finele careia se afla celebrul far Baily. Inalt de 41 de metri, farul 
lumineaza pana la 48 de km distanta pe mare, ghidand astfel vasele 
in cele mai anevoioase momente. Nu departe de aici se afla unul 
dintre cele mai frumoase locuri din perimetrul orasului Dublin, 
Castelul Malahide, avand portile deschise pentru doritori. Va invitam, astfel, sa descoperiti istoria Lordului Talbot si a 
familiei sale. Gradinile castelului sunt pline de viata si incarcate cu povesti specifice regiunii, pentru cei ce doresc sa le 
descopere. Fluturii de toate marimile si culorile din sera castelului isi intind aripile pentru a fi admirati indeaproape.  
Seara, la intoarcerea in oras, pentru a ramana in aceeasi atmosfera rupta din cartile copilariei, va propunem sa vizitati 
Muzeul Leprechaun, mai exact, muzeul spiridusilor imbracati in verde ce pazesc comoara de la capatul curcubeului. 
Cazare la acelasi hotel.  
 
Ziua 4 (06.05): EXCURSIE OPTIONALA LA KILDARE VILLAGE OUTLET 

Mic dejun. In aceasta zi, doritorii pot efectua o excursie optionala la Kildare Village 
Outlet pentru o sesiune de shopping intens la preturi avantajoase. Calvin Klein, Furla, 
Nike, Michael Kors sau Prada sunt doar cateva dintre numele ce se regasesc pe lista 
cu magazine a locatiei.   
Dupa amiaza,  le recomandam doritorilor sa se delecteze in cadrul unei vizite la The 
Irish Whiskey Museum sau Old Jameson Distillery, locatii inedite, in care spiritul 
irlandez este la el acasa. Accentul specific regiunii va contura intr-un mod deosebit 
vizita oricareia dintre aceste locatii. Pentru o tratatie dulce, in apropiere de celebrul 
Temple Bar, puteti servi o portie de vafe delicioase la micutul si coloratul Bubble 
Waffle Factory, unde puteti sa va aduceti si contributia la decorul locatiei. Cazare la 
Hotel Red Cow Moran 4* sau similar.  

 
 
 



Ziua 4 (07.05): DUBLIN – VIZITA LA FABRICA DE BERE GUINNESS  
Dupa servirea micului dejun pornim catre cel mai vizitat 
obiectiv turistic din Dublin, fabrica de bere Guinness. 
Amatori sau nu ai acestei bauturi, fabrica este unul dintre 
cele mai spectaculoase muzee interactive adaptat 
curiozitatilor vizitatorilor sai. In cadrul vizitei la fabrica vom 
putea invata cum se toarna corect in pahar berea 
Guinness, mini-curs in urma caruia se ofera si o diploma 
care sa ateste cunostintele asimilate. Berea poate fi 
ulterior servita la cel mai inalt etaj al fabricii, in interiorul 
unui Sky Bar panoramic ce ofera o vedere completa aupra 
orasului si imprejurimilor. Cei ce nu servesc bauturi 
alcoolice pot savura o bautura racoritoare in timp ce se 

bucura de priveliste. Si, cu toate acestea, surprizele din cadrul turului nu se vor rezuma la atat. Dupa amiaza, timp liber 
pentru vizitarea orasului pe cont propriu. Puteti sa va pierdeti pe stradutele orasului pentru a admira celebrele usi 
colorate. Cea mai cunoscuta zona in acest sens este zona parcului St. Stephen’s Green, aflata langa cunoscuta alee de 
cumparaturi Grafton Street. Cazare la Hotel Red Cow Moran 4* sau similar. 
 
Ziua 5 (08.05): DUBLIN – BUCURESTI  
Mic dejun. Dimineata efectuam check out-ul si lasam bagajele la receptia 
hotelului. Timp liber in frumosul oras irlandez. Doritorii pot alege sa se 
intoarca pentru o vizita interioara a frumoasei biblioteci din cadrul Trinity 
College, sursa de inspiratie pentru filmele pentru copii si nu numai. In jurul 
orei 14:00 pornim catre aeroport. Imbarcare pe cursa companiei Ryan Air cu 
destinatia Bucuresti. Decolare la 17:10 si sosire la Bucuresti la 22:55.  
 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _  

PRET/persoana: 695 EURO  
(loc in camera dubla, taxe incluse) 

Pret pentru a treia persoana adulta in camera dubla (pat suplimentar): 675 EURO 
Supliment camera single: 250 EURO / persoana  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

SERVICII INCLUSE: 
• transport cu avionul Bucuresti – Dublin si retur cu compania Ryan Air; 

• bagaj de cala de 20 kg/ persoana; 

• 4 nopti cazare cu mic dejun in Dublin la hotel de 4* in camera standard; 

• transferuri cu autocarul la / de la aeroportul din Dublin; 

• tur panoramic al orasului Dublin cu autocar si ghid local; 

• vizita la fabrica de bere Guinness Storehouse din Dublin;  

• insotitor roman de grup; 

• taxele de aeroport (pot suferi modificari). 

Nota: Taxele de aeroport si catering incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna noiembrie, anul 2019. 

In situatia majorarii de catre compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile 

inainte de plecare), agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe. 

 



NU SUNT INCLUSE: 
• taxa de oras/ statiune – aproximativ 10 euro/persoana/ sejur - aceasta taxa se achita personal, direct la hotel; 

• asigurarea medicala de calatorie (optionala); 

• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, in 
pachet cu asigurarea medicala de calatorie;  

• catering pe timpul zborului; 

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, ghizi): 15 EURO/persoana – se practica in Iralanda, se achita la sosirea 
in tara de destinatie; 

• excursiile optionale si biletele de intrare la obiectivele turistice; 

• alte mese decat cele mentionate in program. 
 

ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale): 

04.05 Bucuresti 11:55 – Dublin 12:45       durata zborului: 3h50min 
08.05 Dublin 17:10 – Bucuresti 22:55       durata zborului: 3h45min 
 

PRETURI INFORMATIVE EXCURSII OPTIONALE:  

▪ WICKLOW MOUNTAINS NATIONAL PARK – HOWTH CLIFF – MALAHIDE CASTLE: 65 Euro/ persoana. Pretul este valabil 
pentru minim 20 persoane participante si include transport cu autocarul pentru intreg traseul, ghid local si insotitor 
roman de grup. Nu este inclusa masa de pranz. 

▪ KILDARE VILLAGE OUTLET: 20 Euro/persoana. Pretul este valabil pentru minim 20 persoane participante si include 
transportul dus – intors cu autocarul.  

 

GRUP MINIM:  

20 persoane. Pentru grup 15-19 persoane, pretul se majoreaza cu 30 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 15 

participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se anuleaza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acest program 

daca pana cu 2 luni inainte de inceperea programului nu se vor inscrie minim 15 participanti. De asemenea, in cazul unui 

grup mai mic, organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si 

cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai 

mare (in functie dedisponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.  

 

CONDITII FINANCIARE:  

TERMENE DE PLATA: 
⚫ 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 
⚫ 60% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;  
⚫ 20%  din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 
zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 
 
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 
⚫ 5% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face intre 120 zile - 91 zile inaintea plecarii; 
⚫ 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 90 zile - 61 zile inaintea plecarii;  
⚫ 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 60 zile - 46 zile inaintea plecarii;  
⚫ 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 45 zile - 30 zile inaintea plecarii; 
⚫ 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii. 



 
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate 
de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara 
care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 
 
 

TRANSFERURI PRIVATE DIN PROVINCIE LA / DE LA AEROPORT (MINIM 2 PASAGERI): 

20 EURO/adult /dus-intors si 10 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul PLOIESTI, GIURGIU, URZICENI  

25 EURO/adult/dus-intors si 10 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul TARGOVISTE 

30 EURO/adult/dus-intors si 15 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele SINAIA, PITESTI, ALEXANDRIA, BUZAU 

35 EURO/adult/dus-intors si 15 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele PREDEAL, SLOBOZIA 

40 EURO/adult/dus-intors si 20 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele BRASOV, CALARASI 

45 EURO/adult/dus-intors si 20 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele FOCSANI, SLATINA 

50 EURO/adult/dus-intors si 30 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele CONSTANTA, CARACAL 

55 EURO/adult/dus-intors si 30 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele CRAIOVA, RM VALCEA, BRAILA, GALATI, 

TECUCI, FAGARAS 

65 EURO/adult/dus-intors si 35 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele TULCEA, BACAU 

70 EURO/adult/dus-intors si 35 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul SIBIU 

80 EURO/adult/dus-intors si 45 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele SIGHISOARA, MEDIAS 

95 EURO/adult/dus-intors si 50 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul TG MURES 

NOTA: Serviciul de transfer privat este valabil in limita locurilor disponibile la momentul rezervarii.  

OBSERVATII:  
• DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: CARTE DE IDENTITATE SAU PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC SAU PASAPORT 

TEMPORAR, VALABILE CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE PASAPORT; 

• ACEST PROGRAM NECESITA OBTINEREA VIZEI TURISTICE DE CATRE CETATENII ROMANI;  

• nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie; 

• clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile 
camerelor sunt conforme cu standardele locale; 

• conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din 
tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care   
nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie 
sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro; 

• persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului 

de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite); 

• agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu 
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu; 

• tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de copil 
acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program. 

• distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 

• hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie 
pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii;  

• pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la 
hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor; 

• in ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani cash” (cash free). Astfel, este posibil 
ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa 
detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii; 

http://www.politiadefrontiera.ro/


• persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune, in 
functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la expirarea termenului 
limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul poate sa se retraga 
fara penalizari sau sa opteze pentru camera single; 

• agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este schimbata 
de compania aeriana; 

• agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor; 

• in situatia in care turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri interne iar acestea nu mai corespund noului orar de 
zbor al cursei internationale, agentia nu are obligatia de a suporta eventualele diferente de pret ocazionate de 
reemiterea biletelor pe cursa interna; daca circuitul se anuleaza din cauza neintrunirii grupului minim, agentia nu este 
obligata sa suporte costul respectivelor bilete de avion; 

• conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective; 

• conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii 
locali;  

• politica de prealocare a locurilor in avion depinde de fiecare companie aeriana; la cerere, se pot furniza informatii 
suplimentare cu privire la acest aspect; 

• agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in care 
aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;  

• excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza in 
numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor ce pot 
fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la dispozitie 
un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid local. Pretul 
excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 persoane. La un numar mai mic de participanti pretul creste 
proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este suficient de mare, insotitorul de grup se va 
alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel vor avea program liber fara 
insotitor; in situatia in care excursia optionala se va desfasura fara prezenta insotitorului de grup (din cauza numarului 
mic de participanti), limba de comunicare va fi engleza; 

• bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii; 

• acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa; 

• in situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita 
localizare, meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate decat 
in masura posibilitatilor de la fata locului; 

• nominalizarea insotitorului de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia vor fi furnizate cel tarziu cu o 
saptamana inaintea plecarii in calatorie; 

• asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua; 

• prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
 


