Croaziera 5 Minuni ale Mediteranei
Barcelona – pe mare – Napoli – Roma – Livorno (Pisa/Florenta) – Villefranche (Monaco/Nisa) – Marseille –
Barcelona

De la 695 €/pers/sejur
PLECARI IN PERIOADA:
23 MAI – 10 OCTOMBRIE
2020

TARIFUL INCLUDE
• Transport avion Bucuresti –

•
•
•
•
•

Barcelona - Bucuresti, compania
Tarom
Taxe de aeroport,
Transfer aeroport – hotel - aeroport
7 nopţi croaziera Pullmantur Cruises
ALL INCLUSIVE (vas Sovereign)
Însoţitor din partea agentieI vorbitor
de limba romana, pe toata durata
croazierei (mai putin in excursiile
optionale).

TARIFUL NU INCLUDE:

• Taxa portuara obligatorie 230
euro/persoana (se achita in agentie)
• Taxa de servicii obligatorie 77
euro/persoana (se achita in agentie)
• Alte taxe şi cheltuieli personale;
• Bauturile premium
• Asigurarea medicala si asigurarea

storno;

 Ziua 1. BARCELONA
Intalnire la Aeroportul International Otopeni Bucuresti cu reprezentantul agentiei
(insotitorul de grup) pentru formalitatile de check-in si imbarcare cu aproximativ 2 ore
inainte de decolare. Se decoleaza de pe Aeroportul International Henry Coanda – Otopeni
la ora 08:30 (urmeaza sa fie reconfirmata).
Se aterizeaza pe Aeroportul International din Barcelona – El Prat, de unde se realizeaza
transferul in port. Se vor realiza formalitatile de check-in si imbarcare. Odata ajunsi la
bordul vasului de croaziera Sovereign veti fi insotiti la cabinele dumneavoastra de catre
un membru al staff-ului. Vasul Sovereign va parasi portul din Barcelona la ora 18.00.

 Ziua 2. DISTRACTIE PE MARE
Cea de-a doua a zi de vacanta va fi dedicata in totalitate distractiei pe mare. In aceasta zi
calatorii se pot bucura din plin de toate facilitati si serviciile All Inclusive de care dispune
vasul Sovereign. Vor putea inota in piscina, relaxa in jacuzzi, savura un cocktail delicios
la barul de la piscina, distra la sala de jocuri sau vor putea practica multe alte activitati
ideale pentru vacanta (catarare, spa, sauna, shopping in duty free, masaj)

 Ziua 3. NAPOLI
In ziua a treia vom debarca la Napoli pe la 9 de dimineata, avand cca 10 ore la dispozitie
pentru a-i descoperi frumusetile.
Vizita la Napoli (apox 36 euro/adt)
Sorrento si Coasta Amalfitana (aprox 53 euro/adt)
Pompei si Vezuviu (aprox 84 euro/adt)
Insula Capri (aprox 93 euro/adt)
Relaxare in Ischia (aprox 83 euro/adt)
Muntele Vezuviu cu 4x4 ( aprox 127 euro/adt)

 Ziua 4. ROMA
La ora 08:00 vasul Sovereign se va afla in portul din Roma. Va propunem urmatoarele
variante de petrecere a timpului liber:
Roma eterna si imperiala (aprox 65 euro/adt)
Best of ,,Roma lui Traian,, (aprox 106 euro/adt)
Castelul Gandolfo si Basilica Sf Petru (aprox 150 euro/adt)
O experienta culinara (70 euro/adt)
Roma tur complet (95 euro/adt)
Roma pe cont propriu (28 euro/adt) include doar transferul din port catre un punct
central si retur.

 Ziua 5. LIVORNO (Florenta/Pisa)
SENIOR VOYAGE este conceptul
grație căruia cetățenii europeni de
peste 55 ani (și nu numai) pot
beneficia de un program complet
pentru a-și petrece vacanța în cele
mai variate destinații turistice, în
perioada sezonului turistic redus
octombrie-mai.
Ai intrat în Senior Voyage Club?
Nemaipomenit! Înseamnă că poți
pleca într-o vacanță premium la
prețuri incredibil de mici.

In ziua a cincea, vasul va acosta in portul Livorno Program liber pana la ora 20:00. Va
propunem urmatoarele excursii optionale:
Vizita in Pisa ( aprox 58 euro/adt)
Turul orasului Florenta (aprox 69 euro/adt)
Pisa si vinurile Toscanei (aprox 62 euro/adt)
Florenta si Pisa (89 euro/adt)
Cinqueterre si Portovenere (81 euro/adt)
 Ziua 6. VILLEFRANCHE (Nisa/Monaco)
In cea de-a sasea zi, vom parasi frumoasa peninsula Italica pentru a descoperi noi
taramuri pline de culoare si stralucire. Vasul va acosta in portul Villefranche la ora 08:00
si veti avea la dispozitie timp liber pana la ora 17:00 pentru a vizita Monaco/Montecarlo
sau Nisa – doua dintre emblemele cele mai de seama ale luxului.
Pentru a vedea cat mai multe obiective va recomandam urmatoarele excursii optionale:
Vizita in Nisa (aprox 41 euro/adt)
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Vei avea ocazia să vizitezi o serie de
destinatii și să împărtășești experiența
ta cu alți seniori din toate colțurile
Europei. Pentru ca totul sa fie ușor și
accesibil, grupul de companii care
activează sub umbrela Memento
Holidays subvenționează și negociază
costurile călătoriei, făcând produsul
Senior Voyage unic pe piața din
Europa.
Această inițiativă se încadrează în sfera
așa numitului turism social, oferind
ocazia tuturor să descopere lumea.
Modul de obținere al SENIOR VOYAGE
CLUB CARD, precum și regulamentul
după care acesta funcționează este
disponibil
la
adresa
www.seniorvoyage.eu.
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acordă
contra cost (25 euro/card) pentru a
putea beneficia de avantajele cardului.
BINE DE ȘTIUT
• Avansul la înscriere este de minim
100 €/persoană. Diferența de până
la 50% din valoarea pachetului va fi
achitată cu maxim până la două luni
înainte de plecare. Ultima plată
trebuie făcută cu maxim o lună
înainte de data plecării.
• NU se acceptă partaj
• ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA
turiştii care întârzie la îmbarcare.

SUPLIMENT NON-SENIOR
50 EURO/PERS

ORAR DE ZBOR INFORMATIV

Bucuresti (OTP) – Barcelona (BCN)

08:30 – 10:40
Barcelona (BCN) – Bucuresti (OTP)
11:30 – 15:35

Degustare de vinuri Nisa si Eze (aprox 72 euro/pers)
Vizita acvariului din Monaco (aprox 68 euro/adt)
Monaco/Montecarlo (aprox 58 euro/adt)
Nisa/Monaco/Montecarlo (aprox 68 euro/adt)

 Ziua 7. Marseille
In ziua a 7-a se va debarca in minunatul oras francez Marseille. Excursiile optionale ce
se pot efectua din acest port sunt
Marseille zi de vizita cu shopping (aprox. 78 euro/adt)
Aix en Provence – zi de vizita si shopping in capitala tinutului Provence (aprox 85
euro/adt).

 Ziua 8. BARCELONA
In ziua debarcarii, veti avea prioritate la coborare. Ora efectuarii check-out-ului si a
debarcarii, va fi furnizata de insotitorul de grup.

Trebuie să vezi
Napoli este cel mai mare oras din Italia de sud si al treilea ca marime din tara. Este un
oras care fascineaza prin numeroasele atractii turistice. Fiecare monument are o istorie
interesanta, impresionand anual mii de turisti. Una dintre cele mai cunoscute zicale
despre Napoli este Vedi Napoli, e poi muori!
Roma este cel mai mare si mai important oras al Italiei, un centru economic si cultural,
un oras impanzit de monumente istorice lasate de trecerea vremii si care are de oferit
cate ceva pentru toate gusturile.
Orasul Etern, Orasul celor Sapte Coline, La Dolce Vita, toate aceste sintagme te duc cu
gandul la un singur oras: Roma - un centru cultural, religios si de putere pe parcursul a
milenii intregi
Livorno este al treilea port ca marime de pe coasta de vest a Italiei, o importanta zona
a provinciei Toscana.
Bucataria locala este tipic mediteraneana, formata dintr-un melanj de preparate pe
baza de peste si fructe de mare si meniuri usoare, vegetale, bazate pe rosii, verdeturi si
masline.
Din Livorno puteti porni in descoperirea minunantelor zone din apropiere, precum
Pisa, Florenta si Cinque Terre.
Florenta abunda de palate vechi, domuri ondulate, biserici splendide pline de opere de
arta de cea mai inalta clasa si galerii de arta cunoscute in toata lumea, cum ar fi
Galeriile Uffizi.
Cunoscuta in special pentru turnul inclinat, Pisa a fost una dintre cele mai celebre
republici maritime ale Evului Mediu, ce pastreaza inca vestigii monumentale ale acelei
ere. Puteti sa va plimbati de-a lungul raului Arno sau sa vizitati unul dintre muzeele
interesante, pe care le oferta orasul.
In regiunea Liguria, se regasesc cele 5 sate construite in stanca, deasupra apei, cu un
farmec aparte, cunoscute drept Cinque Terre. Aflat in Patrimoniul Mondial UNESCO,
faimosul parc Cinque Terre, este un must see.
Coasta de Azur este sinonima cu eleganta si “high life” inca de mai bine de un secol.
Este un teren de joaca pentru cei bogati, in special cand calatoresc in locuri stilate,
precum Nice, Cannes, Str Tropez si, desigur, epicentrul extravagantei: Monte Carlo.
Marseille este cel de-al doilea oras din Franta, dupa Paris si ofera numeroase
posibilitati de vizite, atat pe Coasta de Azur cat si in zona Aix en Provence.
Barcelona, este orasul port de imbarcare si debarcare al incursiunii noastre, motiv
pentru care nu se va vizita.
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BINE DE STIUT
• Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a
refuza intrarea pe teritoriul statului a
oricărei persoane care nu prezintă
suficientă încredere. 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
pelerinajului.
• 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).
• Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a
modifica orarul de zbor.
• Pentru călătorie este necesar paşaportul
valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară
• Pe croaziera nu se folosesc bani cash,
singura modalitate de plata este Cardul de
Imbarcare. La emiterea cardului, acesta va
fi alimentat cu 200 euro, care pot fi
utilizati pentru plata altor servicii extra:
cumparaturi in magazinele duty-free si
excursii optionale. Daca s-a depasit limita
celor 200 euro, cardul de imbarcare
trebuie realimentat cu suma aferenta
cheltuielilor pe care turistul le estimeaza;
• Distributia cabinelor se face de catre
receptia acestuia si a cabinelor la
imbarcare. Orice problema legata de
amplasarea sau aspectul cabinei se rezolva
de catre client direct la pe vas.
• Paturile din cabinele pentru mai mult de 2
persoane pot fi supraetajate;
• Excursiile optionale pe vasele de croaziera
se pot rezerva cu minim 2 zile inainte de
data de ancorare in portul de unde se vor
efectua, in limita locurilor disponibile
• Reprezentantul Christian Tour va insoti
grupul pe tot parcursul programului, cu
exceptia excursiilor optionale, unde vor fi
insotiti de ghizi locali vorbitori de limba
spaniola si engleza.
• Nu este obligatorie detinerea unei
asigurari medicale de calatorie, dar
agentia va recomanda sa o incheiati.
• Femeile insarcinate pot calatori doar
pana la 22 de saptamani.
• Barcelona
este
pot
de
imbarcare/debarcare si nu se efectueaza
vizite organizate.

Data de plecare

23.05, 20.06, 19.09,
10.10.2020
11.07.2020

22.08.2020

Tarif/pers in
DBL

Tarif/SGL

Tarif/a
treia pers

Tarif/
copil<
11.99 ani

695

772

645

518

765

918

715

563

830

990

780

570

*Supliment cabina exterioara cu hublou: 100 euro/pers
Pe acest program NU sunt alocate cabine cu balcon!
Zi
SA
DU
LU
MA
MI
JO
VI
SA

Destinatie
Barcelona

Ora sosire
Imbarcare

Ora plecare
18:00

Distractie pe mare
Napoli
Civitavecchia (Roma)
Livorno (Florenta/Pisa)
Villefranche (Nice/Monaco)
Marseille (Aix en Provence)
Barcelona

09:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

19:00
19:00
20:00
17:00
17:00
Debarcare

Concept All Inclusive – vasul Sovereign
La bordul vasului Sovereign turistii se pot bucura de numeroasele beneficii ale
sistemului All Inclusive:
•
Mic dejun, pranz si cina ce pot fi servire la restaurantele á la carte sau la bufet;
•
Diferite tipuri de preparate culinare si gustari gratuite intre mese, nelimitat (grill,
pizza, etc.);
•
Bauturi racoritoare gratuite, nelimitat, la orice ora (Pepsi, Mirinda, 7UP, etc.);
•
Bauturi alcoolice gratuite, nelimitat, la orice ora
(cocktail-uri, Martini, Ballantines, Malibu, etc.);
•
Apa si sucuri naturale, nelimitat, la orice ora;
•
Meniuri speciale pentru copii;
•
Meniuri personalizate pentru persoanele care au un regim de masa impus;
•
Acces la piscina, jacuzzi, spa, sala de fitness, sala de spectacole si sala de internet;
•
Activitati si jocuri speciale organizate pentru copii si adolescenti
(Capi Club, Tibu Club);
•
Show-uri cu muzica live, cabaret, teatru si discoteca organizate in fiecare seara
(Sala Broadway)
•
Muzica live in oricare dintre barurile de pe vas (Rendez-Vous, Casino, 360°
Bar&Lounge)
•
Participare gratuita la diverse activitati sportive: perete de catarare,
tenis de masa, etc.
Facilitati All inclusive:

Bufet deschis pentru mic dejun, mic dejun tarziu, pranz, cina, snack-uri. Pe vas exista la dispozitia
turistilor 4 restaurante: El Guardiana; El Duero; Buffet Panorama; Wu Restaurant Fusion Bar
(tarif suplimentar), bufet pentru snack-uri, deschis pe tot parcursul zilei si 5 baruri / cafenele:
Café San Marco; The Spinacker Piano Bar; Bar Panorama; Bar Marina · 360 ̊ Bar & Lounge.
Pentru restaurantele á la carte trebuie sa faceti programare pentru cina in momentul
imbarcarii (se poate opta pentru servirea inei la ora 19.30 sau la ora 21.45), rezervarea este gratuita.
Inca de la inceputul croazierei, turistilor li se vor repartiza un ospatar si un ajutor de ospatar care sa ii
serveasca pe toata durata croazierei.
Alte beneficii All Inclusive: acces la show-urile organizate in fiecare seara in sala
de spectacole Broadway · Perete pentru escalada · Centru fitness ·
acces la centru Spa del Mar · acces la cele 2 jacuzzi de pe puntea principala ·
acces la cele 2 piscine de pe putea principala (dintre care una destinata copiilor) ·
acces la Casino Monte Carlo · acces la biblioteca · acces la centrul de sanatate · acces la sala de
jocuri · discoteca/night club · acces la Sala internet · magazine duty free · teatru · Tibu Club (pentru copii
si adolescenti).

Grup minim 20 pers.
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