CULORILE CARNAVALULUI VENETIAN
Excursie Venetia,
01-03 martie 2019
Ziua 1. Cluj Napoca- Baia Mare –Satu Mare- Liublijana- Treviso
Pornire la ora 00:00 din Cluj Napoca pe traseul Baia Mare- Satu Mare catre Budapesta. Tur panoramic al orasului, Piata
Milenium cu Monumentul Eroilor si Palatul Huniazilor, Bulevardul Andrassy, Cladirea Operei, Palatul Parlamentului, Vechea
Cetate a Budei precum si frumoasele poduri arcuite peste Dunare: Podul cu Lanturi, Podul Elisabeta si Podul Margareta. Ajunsi
in Liublijana vom trece peste râul Ljublianka pe Podul Triplu şi pe Podul Dragonului, vom vedea Fântâna celor 3 râuri ale
Carniolei şi vom admira castelul reşedinţă a ducilor de Carintia. Seara cazare in zona Treviso.

Ziua 2. Treviso- Venetia
Dupa micul dejun, ne deplasam cu trenul in Piata San Marco din Venetia. Se viziteaza insulele Burano si Murano si Torcelo
(optional). In Burano este specific coloritul deosebit al cladirilor si lucrarile de artizanat, multe dintre ele gasindu-se in Muzeul de
broderie. Insula Murano este vestita pentru obiectele si arta producerii sticlei. Veti gasi aici multe ateliere si magazine cu obiecte
miniaturale din sticla si bijuterii multicolore. Pe insula Murano se produc obiecte traditionale de sticla (oglinzi, candelabre,
lampi, pahare si cristaluri, manere de robineti, etc.) insa accentul este pus in ultima vreme pe obiecte de arta din sticla de Murano
si pe suveniruri din sticla de Murano. Dupa masa in Venetia ne bucuram impreuna de culorile carnavalului venetian, admiram
costume si masti venetiane ce se imbina intr-un spectacol mirific.. Vizite la Palatul Dogilor, Basilica San Marco, Puntea
Suspinelor, Turnul cu orologiu. Ne intoarcem seara cu trenul la Treviso pentru cazare si cina la hotel 3*.

Ziua 3. Treviso- Trieste – Baia Mare
Dupa micul dejun ne indreptam spre un centru commercial pentru o binemeritata pauza de cumparaturi. In jurul amiezii ajungem
la Trieste pentru a vizita castelul Miramare, construit între 1856 și 1860 si care este amplasat intr-un cadru natural extraordinar.
Ne imbarcam pentru intoarcerea in Romania. Pauza de masa si toaleta pe traseu.
Data de plecare

15.02.2019
01.03.2019
Tarif Client
Fidel

Tarif standard
in camera dubla (avans 30%)

Tarif Early Booking
>15.02.2017 (avans 50%)

185 euro

175 euro

175 euro

165 euro

Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 40 euro

Supliment camera single: 120 euro

Client fidel : a achizitionat cel putin un produs de la agentia tur-operatoare ( circuit sau sejur)
Tarifele au fost calculate la grup de minim 40 turisti Suplimentul pentru grup 30-39 persoane, 30 euro, se va achita doar in
caz de nevoie, la finalizarea grupului, in saptamana plecarii.

Pretul include:
•
•
•
•
•

transport cu autocar modern clasificat 3*;
2 cazari cu mic dejun in hoteluri de 3* ;
1 cina
vizitele cuprinse in program;
ghid insotitor din partea agentiei pe traseu;

Pretul nu include:




tarif bilet tren aprox 2,5 euro/pers);
sigurarea medicala si asigurarea storno (optional) = 39 lei;
intrarile la obiectivele turistice din program se achita la fata locului si sunt optionale: Palatul Ducal: 16
euro/adult, 8 euro/penionari si copil<18; Pataul Miramare: 6 euro/adul; gratis/pensionari>65 ani si copil<18.
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Oras imbarcare
Baia Mare
Satu Mare
Tg Mures
Ludus
Turda
Cluj Napoca

Ora imbarcarii
04:00
05:00
00.30
01:00
01:00
01:30

Locul imbarcarii
Parcare OJT
Catedrala – centru
Parcare Poli 2
Centru
Sens Vest
Parcare Piata Unirii

Supliment transport
0 euro
0 euro
20 euro
20 euro
20 euro
20 euro

IMBRACARI SI TRANSFERURI CONTRACOST PENTRU MINIM 4 PERSOANE:
Oras imbarcare
Ora imbarcarii
Locul imbarcarii
Supliment transport
Oradea
04:00
Parcare Vulturul
20 euro
Alba Iulia
01:00
Parcare Electrica
20 euro
Sibiu
23:00
Petrom Obor
20 euro
Brasov
21:00
Parcare Kaufland
20 euro
Odorheiul Secuiesc
23:00
Centru
20 euro
Deva
23:00
Gara
20 euro
Hunedoara
22:30
Centru
20 euro
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:
 20% 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
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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 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.

CONTACT
GABRIELA NITA
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro

GABRIELA APOSTOL
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941
E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro
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