SENIORI 2021

SORRENTO – COASTA AMALFITANA
Plecari: 21.06, 20.09, 27.09.2021

_________________________________
Cu o abundenta de obiective culturale si istorice, combinata cu frumusetea spectaculoasa a peisajelor sale si uimitoarea
culoare a apei, Coasta Amalfitana este una dintre cele mai populare destinatii de vacanta din Italia. Aici se afla cel mai spectaculos
traseu turistic din Europa: drumul dintre Sorrento, Positano, Amalfi si Ravello este un „must see” pentru toti turistii care isi petrec
vacanta aici; pe Coasta Amalfitana s-a nascut trendul “la dolce vita”.
Situat in extremitatea sudica a golfului Napoli, Sorrento sau taramul livezilor de lamai a insiprat de-a lungul timpului scriitori
celebri precum Charles Dickens sau Oscar Wilde si continua sa isi incante vizitatorii in fiecare an.
Pompeii este unul dintre cel mai impresionante situri arheologice din Europa si trebuie vizitat impreuna cu vulcanul Vezuviu.
Acoperit in intregime de eruptia vulcanului din anul 79 si uitat timp de sute de ani, orasul Pompeii a fost redescoperit in sec al XVIIIlea. In urma lucrarilor arheologice au fost descoperite vile, temple si fresce minunate. Sa nu uitam Insula Capri sau „insula viselor”, o
destinatie luxoasa cu peisaje magnifice.

EXCURSIE INCLUSA IN PRET: TUR PANORAMIC NAPOLI (DURATA 2 ORE)
Descoperiti acest oras plin de viata, culoare si cultura dominat de Muntele Vezuviu. Acest oras al contrastelor situat in
golful Napoli este locul unde a fost inventata pizza. Cele mai populare repere istorice ale orasului sunt Domul, galeria
comerciala Umberto I, piata Plebiscito unde se afla Palatul Regal si frumoasa biserica Sf. Francesco di Paula construita in
stil neoclasic. Turul panoramic isi propune sa inlature orice prejudecata despre Napoli, oras ce traieste o adevarata
renastere culturala si turistica. Vom avea posibilitatea sa decoperim cele mai frumoase obiective din Napoli, un oras
bogat in istorie, traditii, arta si peisaje care va vor taia rasuflarea. In timpul turului panoramic vom vedea toate cele 3
castele ale orasului si vom avea parte de o priveliste de neuitat tip carte postala a orasului si golfului Napoli. Aceasta
excursie se va efectua in prima zi, in timpul transferului de la aeroport spre hotel.

HOTEL PANORAMA PALACE 4* (recomandat 3*+)
Descriere: Hotelul este situat pe faleza inalta a oraselului Meta di
Sorrento si este apreciat pentru pozitia panoramica asupra Marii
Mediterane si pentru apusurile de soare, deosebit de pitoresti.
Localizare: la 5 km de centrul orasului Sorrento, la 50 km de
aeroportul Napoli. Statia de autobuz este situata la 100 m de hotel,
iar statia de tren se afla la 20 minute de mers pe jos fata de hotel.
Dotari camere: camerele standard sunt mai reduse ca dimensiuni,
sunt simplu decorate si sunt echipate cu: baie cu dus, uscator de
par, telefon, TV satelit, frigider. Pentru clientii care doresc un spatiu
mai mare, sunt recomandate camerele cu vedere la mare. Mese:
micul dejun oferit de hotel pentru aceasta perioada este de tip
bufet continental (specific pentru Italia) si contine: paine, cascaval,
sunca sau salam, cereale, lapte, produse de patiserie, bauturi calde, apa. Cina este de tip meniu si este compusa din
gustare, fel principal si desert. Facilitati hotel: restaurant, internet wifi gratuit in spatiile publice, bar cu vedere
panoramica in aer liber, bar in interiorul hotelului, terasa cu sezlonguri la etajul al doilea si piscina in aer liber la parter.
Observatii: Clasificarea recomandata a hotelului: 3*+. Pozele cu hotelul sau cu bufetul oferit de hotel gasit pe diverse
pagini de internet nu sunt reprezentative pentru aceasta oferta.
Website: www.hotelpanoramapalace.it
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

Pret/ persoana/ pachet (taxe de aeroport incluse)
Plecari

Loc in camera Dubla standard

Camera Single

21.06.2021

565 EURO

720 EURO

20.09.2021

555 EURO

710 EURO

27.09.2021

545 EURO

700 EURO

Supliment camera cu vedere la mare: 98 Euro/ persoana (loc in camera dubla)/ saptamana.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

SERVICII INCLUSE:
•
•
•

transport cu avionul (zbor de linie) Bucuresti – Napoli – Bucuresti cu compania BLUE AIR;
1 bagaj de cala de 23 kg/ persoana (o singura piesa) si un bagaj de mana mic;
Check-in la aeroport, atat la dus, cat si la retur;

•
•
•
•
•
•
•

transferuri aeroport – hotel – aeroport;
7 nopti cazare la hotel de 4* in camera dubla standard (clasificare recomandata: 3*+);
demipensiune: mic dejun si cina;
bauturi la cina: ¼ sticla de vin si ½ sticla de apa pe persoana;
o excursie: turul panoramic al orasului Napoli (durata: 2 ore)
asistenta turistica in limba romana.
taxele de aeroport (pot suferi modificari);

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii ofertei, respectiv luna februarie 2021. In situatia majorarii
de catre compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu pana la 5 zile inainte de
plecare), agentia isi rezerva dreptul de a modifica vloarea acestora.

NU SUNT INCLUSE:
•
•
•
•
•
•

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 (se poate comanda si achita in timpul zborului);
excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice;
taxa de statiune locala (3 EURO/ persoana/zi – se achita la hotel);
bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi);

ORAR INFORMATIV DE ZBOR, ORE LOCALE (orarul de zbor poate suferi modificari):
Bucuresti 15:55 – Napoli 16:50
Napoli 17:40 – Bucuresti 20:35

EXCURSII OPTIONALE (program informativ, acesta se poate modifica):
1. Coasta Amalfitana (Positano, Amalfi, Ravello)
Azi vom vizita cateva dintre cele mai renumite statiuni de pe Coasta Amalfitana, situate pe cel mai spectaculos traseu din
Europa. Vom face o scurta oprire pentru fotografii deasupra orasului Positano, “singurul loc din lume proiectat pe un ax
vertical”, un oras cu gradini luxuriante care coboara in trepte catre mare. Loc iubit si frecventat in trecut de artisti si
intelectuali (Picasso, Anthony Quinn, Steinbeck) si de catre intemeietorii trendului “La Dolce Vita”, Positano este azi una
dintre cele mai renumite statiuni de pe coasta. In continuare ne oprim in statiunea Amalfi, pe urmele celei mai vechi si
mai bogate republici maritime in Italia. Amalfi este un oras cu un puternic aspect maur, fiind dominat de magnifica
Catedrala Sant Andrea (pretul biletului de intrare este 3 euro) si Piazza del Duomo. Ultima oprire este in Ravello, un loc
de neuitat “suspendat” intre cer si mare. Ravello este faimos pentru privelistile ce pot fi admirate de sus, privelisti ce iau inspirat pe Wagner si Escher, precum si pentru monumentele sale precum Villa Rufolo (pretul biletului de intrare este
7 Euro/ persoana si 5 euro pentru persoane peste 65 ani).
2. Pompeii si Vezuviu
Pompei, antic oras-port cu o economie infloritoare a fost oprit din dezvoltarea sa si imortalizat in timp datorita eruptiei
fatidice a Vezuviului din anul 79 d.Hr. Vizita sitului arheologic (pretul biletului de intrare este 13 euro/ persoana) consta
intr-un tur pietonal de doua ore cu ghid local, un tur bogat in informatii despre viata cotidiana a locuitorilor din acea
perioada. Vizita ulterioara la Vezuviu va va permite sa urcati pe vulcan, pana la crater (accesul costa 10 euro) de unde
veti admira cea mai frumoasa panorama a golfului Napoli.
3. Insula Capri
Capri este numita si “insula de vis” datorita frumusetii sale naturale, un amestec perfect intre stancile spectaculoase si
vegetatia luxurianta. Insula calcaroasa aflata in Marea Tireniana este inconjurata de ape de un albastru turcoaz electric.
Vom vizita Anacapri unde se afla renumita Villa San Michele, subiectul romanului "Cartea de la San Michele" a lui Axel
Munthe, cu gradinile sale care au fost votate cel mai frumos parc din Italia in anul 2013. Vom vizita centrul insulei cu
renumita Piazzetta si gradinile Augustus de unde veti putea admira privelistea spre Faraglioni, formatiuni stancoase care
au devenit simbolul insulei. Biletul de intrare la gradinile Augustus in Capri costa 1 Euro/ persoana, iar la Villa San

Michele costa 8 Euro/ persoana. De asemenea, este posibila organizarea unei mini croaziere cu vaporasul in jurul insulei
la pretul de 18 Euro/ persoana.
4. Palatul Regal de la Caserta
Caserta este renumita pentru incantatorul Palat Regal si gradinile sale cu fantani spectaculoase. Palatul, bogat in
candelabre, ornamente aurite si tapiserii impresionante are 1200 de camere si 1790 ferestre. Constructia palatului a
inceput in anul 1752 sub supravegherea arhitectului Luigi Vanvitelli si s-a incheiat in 1847 cand a fost finalizata sala
tronului. Biletul de intrare la palat nu este inclus si costa aprox 15 Euro/ persoana.
5. Spectacol tarantella la teatrul din Sorrento
Pentru una din serile vacantei Dumneavoastra, va invitam sa petreceti intr-o nota vesela, pe ritmurile specifice zonei
Napoli. Oamenii de pe aceste meleaguri sunt renumiti pentru pasiunea lor pentru cantec si dans. Cantece celebre
precum “O sole mio” sau “Te voglio bene assai” au fost compuse aici. Spectacolul dureaza putin peste o ora si cuprinde
un repertoriu de cantece si dansuri specifice zonei, in note vesele si colorate.
6. Salerno si Paestum
Salerno este al doilea oras ca importanta al regiunii Campania, aflat la 56 km sud de Sorrento. Salerno a fost fondat ca
stat de longobarzi, fiind singurul din zona ce nu are origini grecesti. Orasul era faimos in Evul Mediu pentru Scoala de
Medicina ce imbina cunostiintele europene cu cele ebraice si islamice. Este de neratat Catedrala San Matteo (sec XII), o
bijuterie arhitecturala unde se imbina stilul bizantin cu cel baroc (in cripta se afla moastele apostolului Matei). Dupa
acest tur incarcat de cultura si istorie puteti simti si atmosfera urbana din Salerno, admirand stradutele si magazinele din
zona centrala a orasului, de langa faleza. Aflat la 35 km sud de Salerno, Paestum a fost una din cele mai importante
asezari din Magna Grecia, fiind fondat in secolul VII i.Hr cu numele de Poseidonia. Parcul arheologic din Paestum (biletul
de intrare costa 9 euro) face parte din Patrimoniul Unesco si include Templul Herei (sec VI i.Hr),Templul Atenei si
Templul lui Neptun. Muzeul include fresce perfect conservate, gasite in temple.
Observatie: excursiile optionale se pot realiza cu un minim de 15 persoane participante pentru fiecare excursie in parte.

GRUP MINIM:
20 persoane pentru fiecare plecare. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza sau excursia se
reprogrameaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia 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 de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli
diferite de decomandare.

CONDITII FINANCIARE:
TERMENE DE PLATA:
• 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
• 30% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;
• 50% 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:
• GRATUIT daca renuntarea se face de la data inscrierii pana la 90 zile inaintea plecarii;
• 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 89 zile - 60 zile inaintea plecarii;
• 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;
• 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 15 zile inaintea plecarii;
• 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu 14 sau mai putine 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 VALABILA SAU PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC
SAU TEMPORAR VALABIL CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE
PASAPORT;
ACEST PROGRAM NU NECESITA OBTINEREA VIZEI TURISTICE;
la momentul lansarii programului (luna februarie, anul 2021) nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta
destinatie;
avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data
plecarii, independent de vointa agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de
vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena si control al starii de sanitate, formalitati
vamale).
Desi aceasta oferta se adreseaza in special seniorilor (persoane cu varsta peste 55 ani), de ea pot beneficia
clientii din toate categoriile de varsta;
oferta este valabila pentru un grup minim de 15 persoane pentru fiecare plecare;
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;
descrierile hotelurilor cuprinse in oferta sunt valabile la data intocmirii ofertei; in consecinta, agentia nu poate fi
facuta raspunzatoare pentru eventualele neconcordante in privinta facilitatilor hotelului sau ale camerei; pentru
acuratetea informatiei, se va consulta site-ul hotelului, mentionat in oferta
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;
in situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa
inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi
categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul;
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 programul se anuleaza din cauza neintrunirii grupului
minim, agentia nu este obligata sa suporte costul respectivelor bilete de avion;
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;
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 15/ 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;
Excursia la Pompeii si Vezuviu nu este recomandata 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;
prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.
_______________________________

