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CIRCUIT  BARCELONA- MONTSERRAT- GIRONA- COSTA BRAVA 
21.10- 25.10.2019 

 

            Ziua 1. (21.10.2019)  CLUJ NAPOCA- BARCELONA 
Întâlnire cu insotitorul de grup in aeroportul din Cluj Napoca la ora 12:45 pentru imbarcarea pe zborul companiei Wizzair  la ora 
14:45 cu destinatia Barcelona unde sosim la ora locala 16:55. Transfer  cu autocarul la hotel 4* in statiunea Malgrat del Mar, 
pentru cazare. Ora 19:00 intalnire de grup pentru comunicarea programului de vizite pentru a doua zi. Cina si timp liber in statiune 
pntru  promenada la malul Mediteranei. 
          Ziua 2. (22.10.2019)  BARCELONA   
Dupa servirea micului dejun ( 07:30) ne imbarcam pe autocar pentru plecarea in Barcelona. Se viziteaza Sagrada Familia, Casa 
Mila şi Casa Batllo (se vizitează pe interior doar una dintre ele – la alegere, de recomandat Sagrada Familia). Urmeaza apoi Placa 
de Catalunya - Plimbare pe faimoasa Rambla – Colom – portul Vell. 
In jurul amiezii ( 14:30) pauză de prânz (neinclus în tarif) în centrul comercial Mare Magnum/sau la terasele de pe plaja 
Barceloneta (la alegere). Dupa- masa de la ora 16:00  vom vizita  Aquarium, iar la ora 17:00 plimbare pe Barceloneta – casinourile 
- Arcul de Triumf - Parcul Ciutadella. La ora 18:30- intoarcere la hotel pentru servirea mesei.  Cazare si timp liber in statiune. 
         Ziua 3. (23.10.2019)  BARCELONA   
Dupa servirea micului dejun ( 07:30) ne imbarcam pe autocar pentru plecarea din nou in Barcelona. Se viziteaza in prima parte a 
zilei Stadionul FC BARCELONA Camp Nou şi apoi Parcul Guell. Pauza de pranz (neinclus in tarif).  La ora 16:00 urcăm pe 
muntele Montjuic și ne oprim la Castel de unde admirăm panorama mării, a portului și a întregului oraș. In jurul orei 17:30 
coborâm spre Muzeul de Artă şi Fântâna Magică si  poposim în Placa d’Espana.  
La ora 18 : 30 – Reîntoarcere la hotel şi apoi servirea cinei la hotel. Program liber în stațiune. 
          Ziua 4. (24.10.2019) MONTERAT- BARCELONA sau odihma si relaxare in statiune.....   
Dupa servirea micului dejun ( 07:30) ne imbarcam pe autocar pentru plecarea spre Montserrat simbol al libertății și identității 
naționale a catalanilor. "Muntele Sfant" se situează la o distanță de 60 de km NV de Barcelona și este un munte alcătuit din gresii, 
situat între culmile deluroase ale Cataloniei. Biserica mănăstirii adăpostește, într-una dintre capelele sale, o statuie unică -"La 
Moreneta", adică statuia Maicii Domnului cunoscută sub denumirea de "Madona Neagră".  
La ora 10 : 30 vizitarea mănăstirii de pe Montserrat. La ora 12 : 30  servirea prânzului într-un restaurant din Montserrat (neinclus în 
tarif).La 14 : 00  reîntoarcere în Barcelon.  Ne oprim în Barri Gotic unde vizităm Catedrala și Catedrala Mării. Timp liber pentru 
shopping în zona El Clot( 16:30- 18:30). Reîntoarcere la hotel şi apoi servirea cinei la hotel. Program liber în stațiune. 
          Ziua 4. (25.10.2019)   GIRONA- BARCELONA 
Mic dejun ora 07:30. Dupa formalitatile de check-out ne imbarcam pentru deplasare spre Girona.  
Dupa vizite, deplasare spre aeroportul Barcelona- El Prat pentru intoarcerea in Romania, pe zborul companiei  Wizzair la ora 
17:30. Ajungem la Cluj Napoca la ora 21:35. 
 

Data de plecare Tarif standard 
 in camera dubla (avans 30%) Supliment camera single:  

21.10.2019 490 euro 80 euro 
Tarif Client Fidel 475 euro 80 euro 

Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 100 euro                80 EURO 

 
  Tariful include :  
 Bilet de avion Cluj Napoca  – Barcelona şi retur.  Fiecare turist are dreptul la un bagaj de mână mic gratuit- poșetă 

sau rucsac! Bagajul de cală se achizitioneaza suplimentar in functie de nevoi: max.10 kg 18 euro/ bagaj max 20 kg  
60 euro/ bagaj ( tarifele se pot modifica) 

 Transfer de la aeroportul din Barcelona la hotel Costa Brava și retur 
 Transport cu autocar modern in fiecare zi comform programului 
 4 nopţi la hotel 4*hotel pe Costa Brava 
 demipensiune, în regim bufet suedez ( bauturile nu sunt incluse) 
 Insoțitor grup din Romania 
 Ghid local vorbitor de limba romana in fiecare zi de excursie 
 Audioguide din partea agentiei Expert Travel 
 
Tariful nu include: 
 asigurarea medicală sau storno 
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 intrările la obiective turistice (aproximativ 70 euro dacă se vizitează majoritatea obiectivelor în interior) 
 mesele nespecificate în program (prânzul) 
 bagaje de cala 
 
Note:  
- Tariful poate suferi modificări în funcție de momentul rezervării și confirmării! 
- Se consideră comanda confirmată în momentul achitării unui avans de 30%! 
- Programul și orarul pot suferi modificări în funcție de trafic, condițiile meteo, de durata vizitelor sau alte 

evenimente neprevăzute 
 
ACTE NECESARE:  
 pasaport sau C.I. -valabil 6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila;  
 copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al ambilor 

parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat. 
 
CONDITII DE RETRAGERE:  
 30% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 29-20 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 19-10 zile calendaristice înainte de data plecării; 
 80% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul 9-4 zile înainte de data plecării; 
 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înaintea plecarii.  
 
OBSERVATII:  
 Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
 Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
 Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure, dar fac eforturi in acest sens: se anunta partajul la 

agentiile revanzatoare si la baza de date- clienti. 
 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 implinit varsta de 12 ani.  
 Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
 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. 
 Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele ale camerelor sunt 

conforme cu standardele locale. 
 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. 
 Turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile vizitate (sa nu 

deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu consume alimente in camera, sa nu distruga/deterioreze/pateze obiecte 
din camere, etc). Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la raspundere. 
  Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de transport, agentia 

neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv, care va urma sa despagubeasca institutia respectiva pentru daunele cauzate. 
 Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea difera fata de legile din Romania. 

Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea turistului respectiv in fata autoritatilor locale, agentia neasumandu-si 
raspunderea fata de turistul respectiv (nu se ramburseaza sume aferente serviciilor neprestate din acest motiv). 
 Turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, dar legislatia 

internationala nu permite întotdeauna ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va face 
prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti hotaraste 
angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesara in functie de tarile vizitate. 
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