
 

 

SCOTIA- IRLANDA 7 zile Avion 
Reducere* pana la 15% - de la 555 Euro 

Dublin -Belfast -Cast. Dunluce -Giant’s Causeway -Lake District -Glasgow -Edinburgh -Scone Palace -Cast. Blair si Balmoral -Braemar  
 

Ziua 1. BUCURESTI -DUBLIN 
Intalnire cu reprezentantul agentiei la 14.30 in aeroportul Otopeni pentru imbarcare la zborul spre Dublin -Irlanda. Transfer la hotel pt. cazare. 

 

Ziua 2. DUBLIN 

Mic dejun. Timp liber in Dublin pentru vizite individuale sau shopping, utilizand transportul in comun. Dupa amiaza are loc intalnirea 

cu ghidul si grupul sosit din Romania, impreuna cu care vom face un tur de oras in care descoperim principalele atractii -Catedrala Sf. 

Patrick, cea mai mare biserica din Irlanda, construita 1191-1270, Biblioteca Trinity College, Monumentul Mileniului, Primaria, Castelul 

Dublin – folosit in prezent pentru receptii de stat importante. Seara va propunem o vizita la binecunoscutul Temple Bar, prilejul ideal de a 

degusta o bere Guiness sau un whisky irlandez Old Jameson. Cazare in zona Dublin. 
 

Ziua 3. BELFAST -CASTELUL DUNLUCE -GIANT’S CAUSEWAY -DUMFRIES (cca. 390 km) 
Mic dejun. Parasim Dublinul si ne indreptam spre Irlanda de Nord, unde intr-un tur panoramic descoperim frumusetile orasului Belfast -

Castelul, Piata Queen si Turnul cu Ceas, Primaria, Parlamentul si Catedrala Sfanta Ana. Timp liber in Belfast sau optional (35 euro) Giant’s 

Causeway, spectaculoasa faleza formata din mii de coloane de bazalt si la ruinele Castelului Dunluce, martorul a secole de zbuciumata istorie 

irlandeza. Dupa amiaza ne imbarcam pe ferry cu destinatia Cairnryan si seara ajungem la Dumfries pentru cazare.  
 

Ziua 4. DUMFRIES -LAKE DISTRICT -GLASGOW -EDINBURGH (cca. 350 km) 
Mic dejun. Timp liber in Dumfries sau excursie optionala (35 euro) pt. a descoperi frumusetile Parcului Nat. Lake District, infiintat in 1951. 

Intins pe 2200 km2, cuprinde 16 lacuri si cel mai inalt varf din Anglia (978 m). La bordul unui vaporas admiram pitoresti orasele cuibarite 

intre dealuri inverzite aflate pe malurile celui mai mare lac din Anglia -Windermere. Continuam cu vizita in Glasgow, Capitala Culturala 

Europeana in 1990: George Square cu cladiri monumentale, Catedrala St. Mungo si cartierul Universitatii. Seara cazare in zona Edinburgh. 
 

Ziua 5. EDINBURGH -SCONE Palace -CASTELUL BLAIR -Castelul BALMORAL -BRAEMAR (cca. 375 Km) 
Mic dejun. Timp liber in Edinburgh sau optional o excursie de o zi in inima Scotiei (45 euro). Regiunea Royal Deeside ofera o varietate de 

atractii- paduri, munti, castele si sate pitoresti locuite de clanuri de munteni scotieni. Vizitam Pal. Scone, actuala resedinta a contelui de 

Mansfield, unde se afla “Piatra Destinului”, locul de investire a regilor Scotiei. Continuam spre Pitlochry si vizitam distileria Blair Atholl, una 

dintre cele mai vechi din Scotia pentru a afla secretele producerii celui mai bun whisky, combinatia dintre apa limpede de izvor si orzul auriu, 

turnate in butoaie de stejar si invechite pentru cel putin 3 ani. Tot aici vizitam principala atractie a zilei -Castelul Blair, vechea resedinta a 

ducilor si contilor de Atholl si sediul ultimei armate private din Europa (un regiment ceremonial ce apartine Ducelui de Atholl). Urmeaza 

Castelul scotian baronial Balmoral, construit in mare parte de Regina Victoria si printul Albert, apoi Braemar, unde Adunarea Anuala a 

Muntenilor reuneste barbati puternici ce arunca ghioage si ciocane. Seara cazare zona Edinburgh. 
 

Ziua 6. EDINBURGH -BRITANNIA -PORTOBELLO (cca. 50 km) 
Mic dejun. Ne petrecem dimineata in Edinburgh, un oras uluitor cu strazi pietruite, mari piete “georgiene”, arhitectura monumentala, vesel si 

spatios. Incepem plimbarea pietonal si cu transport public prin orasul vechi de la Castelul Edinburgh spre Catedrala St. Giles unde a fost preot 

John Knox, Parlamentul Scotian si Palatul Holyroodhouse, resedinta oficiala a monarhului britanic cand soseste in oras. Dupa amiaza timp 

liber sau optional (20 Euro) vizita la yahtul Majestatii Sale -Britannia, ancorat in Portl Leith. Aflat 44 de ani in slujba Familiei Regale, yahtul 

a fost gazda unor importante intalniri diplomatice si strategice. Profitam de ghidajul in limba romana pentru a vizita toate puntile vasului, 

dormitorul Reginei, al ducelui de Edinburgh, Printului Charles si al Printesei Diana. Continuam programul optional cu un popas la Portobello, 

cocheta statiune litorala, cu arhitectura sa specifica, soare, nisip si ape involburate. Seara cazare zona Edinburgh. 
 

Ziua 7. EDINBURGH -BUCURESTI  
Mic dejun la pachet. Dimineata devreme,imbarcare in microbuzul (sau midi autocarul) de transfer catre aeroport, pentru zborul spre Romania. 
 

 

 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:   
1. FIRST MINUTE - 10% REDUCERE, valabil pana la 28.02.2021, cu achitarea unui avans de 10% la inscriere, diferenta 

pana la 30% cu pana la 28.02.2021 si rest de plata cu pana la 60 zile inainte de plecare.  

2. 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. 

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

4. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 

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

2021 - 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 

02.07 555 € 589 € 622 € 655 € 215 € 625 € 635 € 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Zbor Buc.-Dublin si Edinburgh-Buc., bagaj de mȃnã inclus  

- Transp. cu autocar /microbus cu climatizare, clasif. international 

- 6 cazari cu mic dejun in hotel 3* (ca exceptie 2*)  

-  Ghid insotitor din ziua a 2-a (dupa amiaza) pana in 

dimineata ultimei zile din program, in rest asistenta turistica. 
- Deplasari la Dublin, Belfast, Glasgow, Edinburgh 

-  Asigurare medicala + storno, excursii optionale, intrari la 

obiective (inclusiv pt. optionale), ghizii locali 

-  Loc preferential (primele 3 banchete) 

-  Taxa de oras (se achita cash la cazarile unde se solicita) 

-  Optional 45 euro / sens, BAGAJ de CALÃ 20 kg     

- Taxe de traversare cu ferry (35 €/pers. se achita la inscriere) 

** Taxe Aeroport + transfer Aeroport-hotel-Aerop. 175  €  



 

 

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 

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 35 pers., turistii plecati din tara cu autocarul, impreuna cu cei sositi cu avionul.  
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 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 45 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  

Tarif/pers. 

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

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

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti  14 €/sens  CRAIOVA Petrom langa Autogara Bacriz  14 €/sens 

CONSTANTA GARA CFR  14 €/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 agentia de turism 

la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de data 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. 

- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% pentru 

primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 

- 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. 
 


