Circuit – Croaziera - Mediterana de Vest
Cluj Napoca- Roma – La Spezia- Genoa- Marseille- Barcelona- Valencia- Roma- Cluj Napoca

Perioada : 30 septembrie– 9 octombrie 2019
Ziua 1( Luni 30 septembrie2019): Cluj Napoca- Roma
Întâlnirea grupului cu insotitorul de grup in aeroportul din Cluj Napoca la ora 13:15 pentru imbarcarea pe zborul companiei
Wizzair la ora 15:15 pentru destinatia Roma unde sosim la ora locala 16:20. Transfer cu autocarul la hotel 4* in Roma pentru
cazare. Ora 19:00 intalnire de grup pentru comunicarea programului de vizite pentru a doua zi. Cina si apoi timp liber in oras.

Ziua 2 (Marti, 01 octombrie 2019): Roma
Mic dejun. Incepem incursiunea noastră in Roma la Vatican. Vizităm Muzeele Vaticanului, pline de comori care încântă sufletul și
ochiul. Intrăm apoi în Bazilica Sf. Petru cu statuia sfântului și admirăm Pieta lui Michelangelo, coborâm în subsolurile basilicii la
mormintele papilor, apoi pe malul Tibrului ne îndreptăm pe lângă Castelul San Angelo (fostă reședință papală) spre Piazza
Navona, poate cea mai frumoasă dintre piețele baroce ale Romei. Opțional cină la terasele din apropierea pieței. Cazare si cina în
același hotel din Roma.

Ziua 3 (Miercuri, 02 octombrie 2019): Roma- Civitavecchia- Imbarcare croziera
Mic dejun la ora 07:30. La ora 08:30 vedem Roma antica: Coloseum, trecând apoi pe la Biserica Sfântul Petru în
Lanțuri, în care se află opera neterminată a lui Michelangelo - Moise, și sub altar sunt ținute lanțurile în care a fost
înlănțuit Sf. Petru, pe la Columna lui Traian și Capitoliu, Fontana di Trevi și Piazza di Spagna. La ora 13:00 plecam
spre Civitavecchia pentru imbarcarea pe vasul de croaziera Costa Fortuna. Imbarcarea are loc in intervalul orar 14:0018:00.

Zilele 4 - 9 (03 – 09 octombrie 2019): Croaziera pe Marea Mediterana pe vasul Costa Fortuna
Data
Port
Sosire
Plecare
02.10- miercuri
03.10- joi
04.10- vineri
05.10- sambata
06.10- duminica
07.10- luni
08.10- marti
09.10- miercuri

Civitavecchia (Italy)
La Spezia (Italy)
Genoa (Italy)
Marseilles (France)
Barcelona (Spain)
Valencia (Spain)
Croaziera pe mare
Civitavecchia (Italy)

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

19:00
21:00
18:00
18:00
18:00
18:00
-

Vezi excursii pe tarm mai jos!!!
Ziua 10 (miercuri, 9 octombrie 2019): Civitavecchia- Roma- Cluj Napoca
Mic dejun. Se efectueaza formalitatile de debarcare de pe vas și ne imbarcam pe autocarul de transfer pentru aeroport
Roma. Zbor la ora 16:55 cu destinatia Cluj Napoca unde ajungem la ora 19:55.
Costa Fortuna se poate numi “Muzeul de pe apa” deoarece mai mult de 4.800 de tablouri si sculpturi sunt expuse aici. Acestea,
impreuna cu decorul care combina elemente ale Renasterii italiene si a istoricului calatoriilor pe mare rezulta o lume ce
intruchipeaza eleganta aristocratiei. Zonele publice ale Costei Fortuna poarta numele navelor italiene transatlantice si anul in care
acestea au lansate: Rex 1932 – teatrul, Michelangelo 1965 – Restaurant, Conte di Savoia 1932 – barul principal etc. Puntile de
pasageri poarta numele porturilor unde aceste nave acostau.
Data de plecare

30.09.2019
Tarif standard
loc in cabina dubla
Client fidel
loc in cabina dubla

Cabina interioara premium

Cabina exterioara premium

Cabina balcony premium

1100 eur

1200 eur

1350 eur

1050 eur

1150 eur

1300 eur

Reducere a-3 persoana in cabina/ camera: 210 euro

Supliment camera single: nu se poate rezerva
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Tariful include:
-

Bilet avion Cluj Napoca- Roma- Cluj Napoca
Bagaj de cala maxim 20 kg
Bagaj mic de mana, dimensiuni 40/30/20 cm.
2 nopti de cazare cu mic dejun si cina la hoteluri 4* in Roma
vizite ghidate in Roma
biletele de intrare la Vatican
transfer cu autocarul privat: aeroport Roma/ hotel Roma/ port Civittavechia/aeroport Roma
insotitor de grup pe toata durata excursiei, pe continent si pe excursiile optionale care se vor efecta de pe vas.
cazare 7 nopti la bordul navei de croaziera in functie de tipul de cabina ales;
pensiune completa cu meniuri variate de-a lungul zilei: ceai si cafea pe punte pentru cei matinali, mic
dejun,pranz, ceaiul de dup-amiaza, pizza & snack-uri, cina & surpriza de la miezul noptii;
cocktail de bun venit oferit de capitan si seara de gala cu o cina speciala;
meniu special conceput pentru copii;
acces la piscine, sauna & Jacuzzi;
acces la teatru, lounge-uri elegante, club si biblioteca;
sala de gimnastica dotata cu aparate de ultima ora, antrenori pentru lectii realizate in grup;
pista de alergat in aer liber, terenuri de sport si tenis;
programul zilnic cu evenimentele la bord si un sumar al stirilor principale.
taxele portuare (150 euro/ persoana).
asigurare storno si medicala.

Tariful nu include:
-

excursiile efectuate la tarm ( transportul de pe vas in orase, intrarile la obiectivele turistice)
bauturile la bar
minibarul din cabina
apelurile telefonice, faxurile primite/ trimise, acces internet
folosirea serviciilor personale precum:spa, tratamente de infrumusetare, filme la cerere, centru medical, jocuri
video, karaoke, casino, club restaurant- restaurant servit de Chef cu meniuri unice-, servicii de spalatorie.
taxa de servicii la bord : 70 euro/ persoana/ croaziera- se achita pe vas.

Conditii de anulare: Penalizare 100% de la data confirmarii. In cazul in care renuntarea se face fortuit din
cauza unuia dintre evenimentele prevazute in asiguarea storno, pachetul este asigurat de compania Mondial
Assistance, despagubirea clientului se face direct intre client si compania asiguratoare pe baza documentelor
doveditoare.
Evenimente asigurate:
-

Imbolnavire grava brusca, neasteptata, accident sau decesul persoanei asigurate sau a uneia dintre urmatoarele
persoane: sot/ sotie, copii, parinti, nepotii bunicilor, , frati sau surori.
Concedierea neasteptata de catre angajator.
In cazul in care daune elementare sau furtul prin spargere influenteaza grav proprietatea persoanei asigurate iar
in urma acestor evenimente prezenta persoanei asiguarate este indispensabila.
Primirea de catre asigurat a unei citatii de prezentare la tribunal, la un termen stabilit in perioada calatoriei.

Documente necesare calatoriei:
-

Carte de identitate sau pasaport, valabile minim 6 luni de la inceperea calatoriei.

Vizite cu insotitorul de grup din partea agentiei in cadrul programului Croaziera Costa Fortuna:
Cost/ excurise efectuata cu
ghidul insotitor din partea
agentiei tur-operatoare
Portul mic din La Spezia din Liguria este locul unde puteți descoperi secretele Cinque Terre 30 euro/ persoana – ghidaj,
sau
ajungeți la Portovenere vizavi de insula Palmaria. La Spezia este un oraș port situat între bilete tren, grup minim 25
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Oras/ Descriere excursie

Genova și Pisa. Este situat la sud de Liguria, pe o coastă montană, în partea de jos a Golfului
Poeților. Portul La Spezia este foarte renumit pentru arsenalul militar. O oprire la La Spezia vă
va permite să vizitați mai multe muzee, inclusiv Amedeo Lia, în interiorul mănăstirii San
Francesco di Paola. Profitați de această oprire pentru a vizita Parcul Național Cinque Terre și
satul minunat Monterosso și Portovenere, "perla Golului poeților", de unde puteți ajunge pe
insula Palmaria. Nu trebuie ratat: Golful poeților, Zona magnifică din Cinque Terre, Parcul
natural regional din Portovenere.
Portul Genoa este situat în Liguria, la nord-vest de Italia, și oferă mai multe opțiuni pentru
turiștii care doresc să viziteze orașul. Suspendat între cer și pământ, Genova îi dezvăluie toate
secretele. Faceți o plimbare în orașul vechi, unde puteți merge la cumpărături și vă puteți
bucura de momentele culinare ale orașului. Mergeți pe Via Garibaldi cu numeroasele sale
palate iar in plimbarea dumneavoastra veti intalni una dintre cele mai renumite figuri ale
orașului: Christopher Columbus.
Nu trebuie ratat: Piazza Raffaele de Ferrari, Vizita la Palazzi dei Rolli, Duomo di Genova
Marsilia - un lucru plăcut este să stai pur și simplu la una dintre cafenelele care au vedere la
portul din și, savurând un Pastis, să observe peisajul și oamenii care o locuiesc.
De asemenea, numit "Orașul Porpoise", Marsilia este cel mai însorit oraș din Franța, fermecător
cu golfurile unde puteți înota, istoria și cultura și restaurantele cu bucătăria cosmopolită. Nu
puteți pleca fără să fi făcut prima vizită la "Cours Julien", strada pentru cumpărături. Portul
Marsilia este probabil o destinație turistică tipică, dar merită să fie vizitat pentru feribotul care
pleacă de la primărie și biserica veche, care a înlocuit o clădire templierilor.Nu trebuie ratat:
Aix-en-Provence, Avignon, orașul papilor.
Barcelona: descoperiti orasul lui Gaudi, care a capturat și a exprimat sufletul Barcelonei în
arhitectura sa. Orașul găzduiește un muzeu de artă contemporană inovatoare, Catedrala Sagrada
Familia și Camp Nou. De asemenea, după vizitarea acestor destinații populare, puteți descoperi
cultura catalană. În timpul excursiei noastre din Barcelona, faceți o plimbare pe jos de La
Rambla înainte de a vizita Muzeul Picasso. În oraș, puteți vedea arhitectura memorabilă peste
tot. Înainte de a pleca vizită la cartierul din portul Barcelona. Complet renovat pentru Jocurile
Olimpice în 1992, a devenit un loc plin de baruri, cluburi și restaurante.
Nu trebuie ratat: Capodoperele lui Gaudi, Vizitarea stadionului Barcelona -Camp Nou
Valencia, Nimeni nu poate pierde șansa de a gusta o paella reală și apoi să facă o plimbare în
frumosul centru al orașului.Portul Valencia este al cincilea cel mai aglomerat din Europa.
Observând arhitectura medievală și clădirile futuriste ale orașului, iubitorii de istorie nu vor
avea nici o problemă în ceea ce privește influențele barocă, gotică și maurică de-a lungul
străzilor orașului. Nu uitați să vizitați cartierele populare: Mingle cu localnicii din Ruzafa de pe
piață, pentru a arăta atât de multe delicii. Barurile, restaurantele și cafenelele în aer liber vă vor
oferi arome mediteraneene din zonă. Nu trebuie ratat: Acvariul oceanografic din Valencia,
partea istorica a orasului.

persoane
-nu sunt incluse eventualele
intrari la obiectele turistice

30 euro/ persoana – ghidaj,
grup minim 25 persoane
-nu sunt incluse eventualele
intrari la obiectele turistice

30 euro/ persoana – ghidaj,
grup minim 25 persoane
-nu sunt incluse eventualele
intrari la obiectele turistice

30 euro/ persoana – transport
autocar si ghidaj, grup minim
25 persoane
-nu sunt incluse eventualele
intrari la obiectele turistice

30 euro/ persoana – transport
autocar si ghidaj, grup minim
25 persoane
-nu sunt incluse eventualele
intrari la obiectele turistice

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

GABRIELA APOSTOL
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp)
E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro
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