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De la 299 €  
+ 275 euro ( bilet de avion si 

transfer aeroport – hotel –
aeroport) 
 

8 zile - Avion  
 
  

DATE DE PLECARE 2020:  

22.06; 19.07; 06.09 

 

 
 

P R E T U L  I N C L U D E  
 Bilet de avion Bucureşti  - Florenţa şi 

retur 

 Transfer aeroport – hotel - aeroport 

 7 nopţi de cazare la hotel de 3* 

 7 mic dejun; 

 7 cine la hotel; 

 însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 
 
 

B O N U S U R I  

 NOU! Pachet full included PELLERIN: 

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 2+3+5  (de mai 

jos) pentru posesorii de Pellerin Club 

Card  

 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 2+3+5 (de mai 

jos)  
 

O P T I O N A L E  

1. Ravenna – 25 €/pers. 

2. San Marino – 25 €/pers     

3. Bologna   – 35 €/pers 

4. Padova – Veneţia – 60 €/pers (nu sunt 

incluse biletul de tren Padova – 

Veneţia şi vaporaşul în Veneţia circa  

15 €/pers) 

5. Sienna si Assisi  - 55 €/pers   

Program 
 

 Ziua 1. Bucuresti – Rimini 
 Calatoria noastra incepe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 

spre Florenta. Dupa aterizare, transfer cu microbuzul la hotelul nostru din zona Rimini. 

Cazare si cina la hotel in zona Rimini. Spre seara, intalnire cu ghidul. “Sedinta tehnica” … 

discutam programul pentru zilele urmatoare.  
 

 Ziua 2.  Rimini – Ravenna  
Program liber sau excursie optionala la Ravenna. Orasul ne rasfata cu cele mai bine 

pastrate monumente crestine timpurii, o “colectie” impresionanta de obiective listate in 

patrimoniul mondial UNESCO - Basilica San Vitale cu a sa cupola monumentala si 

mozaicurile inconfundabile care ii reprezinta pe cuplul imperial Iustinian si Teodora, 

Baptiserul Arianilor si Basilica Sant’Apollinare Nuovo (cu 26 de scene in mozaic cu 

primele reprezentari ale Noului Testament) ridicate in timpul domniei regelui vizigot 

Theodoric. Ajungand in Piazza del Popolo, ne dam seama imediat de ce acest loc i-a 

inspirat pe Oscar Wilde, Byron, T.S. Eliot sau chiar pe Hermann Hesse, piateta fiind un loc 

incantator, pitoresc cu o atmosfera inconfundabila de dolce far niente si unde sigur ti se 

va face pofta de un capuccino revigorant.  

Dupa savurarea momentului la o terasa, ne indreptam spre Muzeul de Arte gazduit 

in cladirea unei manastiri din secolul XVI. Ultimele noastre descoperiri vor fi Muzeul 

National din Ravenna si un coplex arheologic cu mai multe cladiri din perioada 

bizantina, cel mai important dintre ele fiind Domul di Tappeti di Pietra.  Ei bine, am 

inceput cu Dante si vom termina vizita noastra in Ravenna tot cu el. Mormantul autorului 

Divina Comedia se afla in asa numita “Zona a linistii” care mai cuprinde oratoriul 

Quadrarco di Braccioforte si Manastirea Franiciscana in care se afla si Muzeul Dante. 

Este un loc de o liniste inaltatoare si de spiritualitate serena care ne indeamna la 

introspectie. Seara ne intoarcem la Rimini, iar la cina impartasim emotiile zilei petrecute 

impreuna. Intoarcere la acelasi hotel. Cazare si cina. 

 

 Ziua 3. Rimini – San Marino 
 Program liber sau excursie optionala San Marino, cea mai veche republica din lume, 

datand din anul 301. Dimensiunile sale nu sunt impresionante are doar 61 de kilometri 

patrati si 33.500 de locuitori.  Dupa Vatican si Monaco, ar fi al treilea stat dintre cele mai 

mici din Europa. Au cea mai veche constitutie, care este din anul 1600! Situat in partea 

centrala a Italiei, San Marino are un singur vecin din toate partile – Italia, limba oficiala 

este tot italiana si moneda tot euro. 

 Numele de San Marino, vine de la Marinus, un cioplitor de piatra dalmatian, care 

strabatuse Marea Adriatica impreuna cu colegii sai de credinta, si de munca, inca din  

vremea imparatului Diocletian pentru a scapa de persecutie. Aici, pe Muntele Titano, 

dupa ce a trecut Adriatica din Dalmatia,  a construit cu propria sa mana, de la fundatie 

pana la tiglele din piatra, o capela de piatra.  El a mai cioplit din stanca exterioara a 

muntelui un pat de piatra. In jurul lui s-a format o mica asezare, pe varf de munte, care 

trezea invidia multora. Ei traiau aici izolati din fortele proprii, considerand ca nu au nici o 

obligatie fata de altii. De aici a incoltit idee de libertate si pentru altii.  Incepem vizita  cu o 

prima oprire la  Palazzo Publico, construit in stil neo-gotic, locul unde ajunge inevitabil 

orice turist . Acest palat somtuos, ridicat din 1884, adaposteste  Guvernul, Consiliul mare 

si este si Sediul capitanilor regenti, care sunt 2 si sunt alesi pentru 6 luni. Tot aici se afla 

intr-o aripa a Manastirii Capucinilor inchisoarea, care din 2011 este goala, ca un 

adevarat paradox, fiind considerata a fi cea mai libera inchisoare din lume! 

VACANTA LA RIMINI 
In aceasta calatorie avem ocazia sa descoperim: 

Rimini – Ravenna – San Marino – Veneţia  
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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Stii ca te numesti Pellerin atunci cand 

toate semnele sunt de partea ta: iti place 

sa calatoresti in jurul lumii, sa aduni 

amintiri de neuitat, astepti cu nerabdare 

sa vizitezi locuri inedite si te hranesti cu 

aventura specifica fiecarui loc nou pe care 

il descoperi. Iar daca am aflat ca esti un 

calator veritabil, atunci inseamna ca meriti 

cu desavarsire sa faci parte din clubul 

Pellerin, concept creat special pentru tine. 

Intotdeauna Pellerin-ul se va intoarce din 

calatoriile sale mai bogat. 

Cum poti deveni membru? Regulamentul 

si toate detaliile de care ai nevoie sunt 

disponibile la adresa www.pellerin.ro. 

Pellerin Club Card este un card nominal 

care se achizitioneaza contra cost (25 

euro) si vine in intampinarea ta cu o 

multitudine de avantaje si reduceri 

acordate la circuitele cumparate, dar si 

beneficii oferite de partenerii nostri, in 

tara. 

 
 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  I N  P R E T  

 
 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  ,  taxe de 

oras* plătibile la hotel , alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 Excursiile optionale pentru grup 

minim de 25 de persoane; 

 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  

 

 Supliment de single 165 € 

 Reducere a 3-a persoană în 

cameră  15 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  

pentru cazare în cameră  dublă 

cu 2 adulţi  

 

 Urmam indicatoarele turistice de pe zidurile vechi de piatra si ajungem la Basilica 

Dell Santo.  Dupa cum spune denumirea, este inchinata lui San Marinus, intemeietorul 

acestui stat independent. Este o cladire impunatoare, pe treptele careia ne oprim putin sa 

ne tragem sufletul, pentru ca nu e usor sa cuceresti San Marino! Basilica este construita 

din secolul al XIX lea si are 7 altare.  

Moment de ragaz: 

 Bucataria lor se bazeaza in primul rand pe paste facute in casa, cu sunca, branza si 

sos, fasole cu sorici  si bineinteles pizza. La desert va recomandam un preparat cu  cirese 

lasate in vin rosu, servite cu un sortiment special de paine.  

 Nu putem parasi San Marino fara sa dam o tura si prin magazine! La capitolul 

suveniruri puteti alege timbre, obiecte de artizanat, monede, ceramica lucrata manual, 

bijuterii,  ciocolata , vinuri, lichioruri , sabii si armuri cavaleresti.  Va recomandam vinul 

Sangiovese sau lichiorul Amaretto. 

 O alta atractie turistica importanta din oras o constituie cele 3 fortarete catarate pe 

coasta Muntelui Titan, Guaita, Cesta si Montale, care ofera o panorama impresionata 

spre Muntii Apenini si spre Marea Adriatica, asa ca sfatul nostru este sa nu rataciti tocmai 

astazi aparatele foto! 

 Intoarcere la acelasi hotel. Cazare si cina. 

 

 Ziua 4.  Rimini – Bologna  
Program liber sau excursie optionala la Bologna un oras cu o mare energie culturala, 

animat de festivaluri, teatru, muzica. Ne indreptam atentia spre Piazza Maggiore si 

Piazza Nettuno, unde putem admira Fontana del Nettuno, sau El Gigante, dupa cum il 

denumesc localnicii, dar si superbele cladiri din Piazza Maggiore, Pallazo del Podesta si 

Biserica San Petrino. 

Moment de ragaz: 

Se spune ca Bologna ar fi capitala culinara a Italiei iar numele de Bologna la grassa 

(Bologna cea grasa) este un avertisment pentru cei care cred ca pot tine o dieta aici. In 

Bologna se mananca bine de te lingi pe degete iar piata din centrul orasului este una 

dintre cele mai mari din Europa. Branzeturi, carne, fucte, legume, lactate si patiserii, 

gasesti de toate aici.  Nu rata sunca Parma, otetul balsamic, parmezanul, lasagna si 

spaghetele Bolognese – toate sunt originare de aici. De asemenea, incearca si alte 

specialitati locale precum Tortelini in brodo, Tagliatelle al ragu, Lasagna Verde alla 

Bolognese, Mortadella, Bollito, Zuppa Inglese si Mascarpone. 

Bologna nu este numai un oras istoric si un centru culinar renumit, in zona si-au 

stabilit cartierul general  firme foarte bine pozitionate pe piata producatorilor de 

autoturisme si motociclete : Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati 

Seara intoarcere la acelasi hotel din zona Rimini. Cazare si cina la hotel. 
 

 Ziua 5. Rimini – Padova – Venetia  

 Astazi Venetia este vedeta!  Program liber sau excursie optionala la Venetia. Plecam  

spre centrul orasului Padova pentru a descoperi Basilica di Sant’Antonio, locul unde 

este inmormantat Sf. Anton de Padova, unul dintre cei mai venerati sfinti ai Italiei.  Dar cel 

mai important obiectiv turistic al Padovei este Capelle degli Scrovegni. Comandata in 

1303 de nobilul local Enrico Scrovegni, aceasta frumoasa biserica isi datoreaza faima 

picturilor lui Giotto.  

 Ne indreptam spre gara centrala din Padova, de unde luam trenul spre Venetia, orasul 

lacustru, care a fost inclus in 1979 in  patrimoniul universal UNESCO. Stradutele si 

canalele sunt animate de veselia tipica a italienilor, iar noi ne indreptam spre Piata San 

Marco. Desi poate nu ai mai fost aici, suntem siguri ca ai o senzatie puternica de deja-vu. 

Imaginile cu Piata San Marco, “ cel mai frumos salon din Europa” dupa spusele lui 

Napoleon,  sunt emblematice pentru Venetia, dar acum ai sansa sa vezi si sa simti energia 

incredibila a acestui loc….. muzica, porumbei, arta.   

 La cativa pasi se afla Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor care a fost resedinta, timp de 

apoape o mie de ani, nu numai  a dogilor care au condus Venetia, a politiei secrete si a 

Curtii de Justitie, dar si a inchisorilor municipale si a multor institutii administrative. 

Aflandu-se pe lista celor mai frumoase cladiri gotice din lume  palatul ne incanta cu 

arhitectura sa impresionanta care ne duce cu gandul la oamenii puternici care au condus, 

de aici, orasul. Privirile ne sunt atrase de Puntea Suspinelor care si-a primit numele 

sugestiv de la poetul englez Lord Byron, care a ilustrat perfect proximitatea dintre lux si 

suferinta. Puntea uneste Palatul de inchisoarea in care erau abandonati detinutii.  
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  Trecem pe intinerariul nostru uimitor si Basilica San Marco, care a adapostit timp de 

aproape o mie de ani mormantul Sfantului Marcu si care a servit drept capela particulara 

a dogilor, sprijin spiritual si simbol fundamental al puterii, autoritatii si continuitatii 

statului venetian – cea ma longeviva republica din lume. Tot in Piata San Marco zarim 

silueta inalta si zvelta a Campanilei, cea mai inalta constructie din Venetia, cu cei 98.5 m, 

ofera cea mai incantatoare priveliste. Cand a fost construita in anul 912, avea trei scopuri 

diferite: sa fie pe post de clopotnita pentru basilica, sa fie punct de observatie pentru 

pentru portul situat mai jos si sa serveasca drept far pentru corabii. 

Moment de ragaz: 

  Emblema Venetiei, in memoria colectiva dragi prieteni, nu este Palatul Dogilor, ci 

gondolierul cu bluzon in dungi alb-rosii sau albastre si palaria neagra inconfundabila care 

cu ambitusul lui Pavarotii canta o serenada celor doi pasageri indragostiti din 

ambarcatiunea sa. Acum este ocazia sa tocmim un gondolier si sa navigam alene pe 

canalele orasului, locul perfect sa admiram arhitectura inconfundabila a cladirilor, 

palatelor, monumentelor si podurilor vechi de secole, sa simtim vibratia acestui oras unic, 

romantic prin definitie. 

 Revenind la cele lumesti, trecem de-a lungul Canale Grande. Este cel mai important 

canal al Venetiei, cu o lungime  de patru kilometri  si admiram impreuna celebrul 

vaporetto “autobuzul din laguna “.  

 Pe lista noastra se mai afla si  Podul Rialto. Turistii familiarizati cu Venetia pot merge 

individual in croaziera pe insula Murano, vestita pentru sticlarii care fac aici adevarate 

minuni. Plecam dupa ce ne desfatam privirile cu obiectele de arta si bijuteriile cu sticla de 

Murano. Loc ideal pentru achizitionat primele suveniruri, desigur! 

 Cu apartul foto plin de poze ne intoarcem in gara Santa Lucia de unde luam trenul 

inapoi spre Padova. Ajunsi aici ne urcam in autocarul nostru si ne indreptam spre hotel 

convinsi ca Italia mai are sa ne dezvaluie si alte frumuseti. Cazare si cina la acelasi hotel 

din zona Rimini 

 

 Ziua 6.   Rimini – Assisi  – Santa Maria degli Angeli – Siena  

Program liber sau excursie optionala  la  Assisi si Siena. Ne indreptam spre Asissi, 

orasul in care s-a nascut Sfantul Francisc, ocrotitorul Italiei. Basilica San Francesco,si 

toate siturile franciscane din zona au fost incluse in patrimoniul UNESCO.  Trebuie 

neaparat sa urcati spre Rocca Maggiore, privelistea de la inaltime este spectaculoasa. 

Fostul castel gazduieste muzeul din Assisi, cu un bilet combinat putem vedea Rocca, 

Forul Roman si Pinacoteca. Dupa o plimbare prin sarmantul orasel intins pe colinele 

line ale Muntelui Subasio ne oprim in Santa Maria degli Angeli loc unde gasim o biserica 

care se pare ca ocupa locul 7 pe lista celor mai mari lacase crestine din lume, important 

loc de pelerinaj pentru catolici.  Ne continuam calatoria spre Siena, la randul sau un 

simbol al Toscanei, unde farmecul medieval a ramas intact pe stradutele pitoresti. 

Admiram aici cea mai mare piata a orasului, Piazza Del Campo, locul unde se desfasoara 

in fiecare an o renumita cursa de cai, Palio. Admiram apoi Palazzo Publico, Torre del 

Mangia si zabovim langa celebrul Dom din Siena, una dintre cele mai frumoase catedrale 

din Europa si din lume. In interiorul Domului admiram Altarul lui Piccolomini, cu patru 

statui sculptate de Michelangelo, reprezentandu-i pe sfintii Petru, Pavel, Grigorie si Pius. 

Revenim la hotelul nostru din zona Rimini. Cazare si cina la hotel. 

 

 Ziua 7.  Rimini – plaja si soare la Marea Adriatica 

 Program liber pentru plaja la Marea Adriatica. Daca sunteti pasionati de istorie nu 

aveti cum sa ramaneti nepasatori… trebuie sa ajungeti in Rimini.  Desi este o statiune de 

litoral foarte animata  avem si multe atractii turistice, orasul avand  o istorie importanta 

in spate. Admiram Podul Tiberius sau Ponte Tiberio, care traverseaza Raul Marecchia si 

care este o constructive inedita cu cinci arcade; Castelul Sismondo- unul dintre cele mai 

importante obiective turistice din oras. A fost ridicat in secoul al  XV- lea, la ordinul lui 

Sigismondo Pandolfo Malatesta, de unde si numele acestui  castel. In apropiere se afla si 

Templus Malatesta, o constructie din marmura ce inconjoara Biserica Gotica Sfantul 

Francisc. De admirat aici nu este doar stilul impresionant al cladirii, ci si operele de arta 

din interiorul ei, precum fresca realizata de Piero della Francesca sau mai multe sculpturi 

sau basoreliefuri semnate de Agostino di Duccio, dar si o pictura a lui Giorgio Vasari.  

 Cazare si cina la acelasi hotel din zona Rimini. 

B I N E  D E  S T I U T  
 Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de 

a refuza intrarea pe teritoriul statului a 

oricarei persoane care nu prezinta 

suficienta incredere chiar daca aceasta 

a obtinut acordul pentru obtinerea vizei 

turistice. Agentia de turism nu poate fi 

facuta raspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecarii. Turistul isi asuma riscurile de a-

i fi refuzata intrarea si de aceea este 

obligat sa informeze agentia asupra 

oricarui incident petrecut vreodata in 

afara granitelor Romaniei, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o are 

cu statele in care are loc desfasurarea 

programului. 

 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). 

 Programul actiunii poate fi modificat de 

catre conducatorul de grup, ca ordine 

de desfasurare sau se pot inlocui unele 

obiective sau hoteluri in functie de 

anumite situatii speciale. 

 Categoria hotelurilor si a mijloacelor de 

transport este cea oficiala pentru Italia. 

 Unele obiectivele din tururile 

panoramice din program se viziteaza 

doar pe exterior. 

 Distributia camerelor la hotel se face de 

catre receptia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de catre turist direct 

la receptie, asistat de insotitorul de 

grup. 

 Pentru anumite facilitati din hotel sau 

din camera, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); in momentul sosirii la hotel 

solicitati receptionerului sa va 

informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autoritatile locale pot solicita o taxa de 

genul taxei de statiune. Aceasta se va 

achita de catre turisti la receptia 

hotelurilor. 

 Pentru calatorie sunt necesare  cartea 

de identitate sau pasaportul valabile 6 

luni de la data intoarcerii in tara. 

 

Grup minim 25 pers. 
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A B C D 
PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 100 € 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere 40 € 

399 € 
+ 275 € (bilet avion şi  

transferuri) 

299 €  
+ 275 € (bilet avion şi  

transferuri) 

329 € 
+ 275 € (bilet avion şi  

transferuri) 

359 € 
+ 275 € (bilet avion şi  

transferuri) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

 Ofertă valabilă pentru 

primele locuri în autocar; 

 GRATUIT -PELLERIN 

CLUB CARD. 

 GRATUIT excursie 

Ravenna; 

 Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică locală); 

 ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 Ofertă valabilă pentru 

ultimele locuri în autocar; 

 Nu se acceptă modificări 

sau anulări. 

 Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

 Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 Oferta este valabilă până 

la 31.01.2020. 

 

 

 Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

 Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I  
 Supliment de single 165 € 

 Reducere a 3-a persoană în cameră  15 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru cazare în cameră  dublă cu 2 adulţi 

 
C L U B  C A R D  P E L L E R I N  

Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, astepți 
cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești un 
călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.  
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat. 
Cum poți deveni membru? Regulamentul și toate detaliile de care ai nevoie sunt disponibile la adresa www.pellerin.ro.  

 Ziua 8.  Rimini – Bucuresti 

 Este ultima zi de sejur. Vom spune „La revedere!” Germaniei si vom pleca 

spre casa, echipati cu amintiri, experiente si emotii noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R E B U I E  S A  V E Z I :  

 
Venetia  - Palazzo Ducale 

(biletul de intrare nu este inclus) 

Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor, a 

fost resedinta, timp de aproape o mie 

de ani, nu numai a dogilor care au 

condus Venetia, a politiei secrete si a 

Curtii de Justitie, dar si a inchisorilor 

municipale, a camerelor de tortura si a 

multor institutii administrative. Una 

dintre cele mai frumoase cladiri gotice 

din lumem exteriorul este un superb 

amestec de coloane, marmura 

complicat ornamentata si motive 

decorative de trifoi cu patru foi. 

Interiorul consta intr-un labirint de 

camere aurite si pictate, dar si intr-o 

serie de turnuri intunecoase in care pe 

vremuri a fost inchis, printre altii, 

Casanova¸ aventurierul din secolul al 

XVII-lea. 

 

http://www.pellerin.ro/
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Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje, 
încă de la început: reduceri pentru asigurări  (medicală/storno sau bagaje), la  facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii 
oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  

Derulare program: 
  Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate.  

  Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de 
cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile 
inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  
 
 

Hotel utilizat ȋn sezonul 2019:  

 Hotel Morolli 3* 

*Ȋn sezonul actual, se va opta pentru aceleaşi hoteluri sau unele similare. 
 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist 
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 
 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu 
 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 

 

Modificari şi anulări: 

         Preţul este calculat pentru un grup minim de 30 de persoane. 

 Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

 Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se vor folosi minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

 Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă 

dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare 

referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunicată cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

   Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 

de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn 

termenul menţionat. 

   Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

plecare. 

 

 G H I Z I  Ş I  P R O G R A M E  O P T I O N A L E :  
 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiect ive sau 

hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.  

 Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii 

opţionale se pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.  

 Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor  biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas / 

feribot, clientul  va primi tichetele locale. 

 

 

D O C U M E N T E  D E  C A L A T O R I E :  

  Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere 

chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze 

agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în 

care are loc desfăşurarea programului. 

  Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu 

este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

  Pentru călătorie sunt necesare paşaportul / cartea de identitate valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

 

Câștigă o vacanță pentru 2 în Grecia 
Toate numerele de chitanţă/factură pentru excursiile opţionale vor participa la o tombolă lunară cu premii 

constând ȋntr-o vacanţă ȋn Grecia pentru 2 persoane. 
 

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 

 

 

  


