Sejur în Albania
Satu Mare - Baia Mare –Cluj Napoca – Oradea - Skopje – Kruja – Durres – Tirana – Cacak – Baia Mare
Perioada: 12 - 20 iulie 2019
Ziua 1 ( 12.07.2019) : Cluj Napoca – Oradea - ( Baia Mare - Satu Mare) – Skopje (900 km)
Imbarcare conform orarului de imbarcare ( vezi subsol) pe ruta Oradea– Timișoara – Skopje. După amiază vom face o plimbare
prin Nis, al treilea oraș al Serbiei, locul de naștere al împăratului Constantin cel Mare, primul împărat creștin și fondator al
Constantinopolului și a lui Justin I, fondatorul dinastiei Justiniene a Bizanțului. Cazare si cina în Skopje (Macedonia) la hotel 3*.

Ziua 2 (13.07.2019): Skopje – Kruja – Durres (470 km)
După micul dejun vizităm Skopje, capitala Macedoniei. Vom vedea aici fortăreața Kale, podul de piatră peste râul Vardar, ca și
statuia lui Justinian cel Mare al Constantinopolului și a Maicii Tereza, ambii născuți aici. Trecem pe malul lacului Ohrid în
Albania și vizităm orasul Elbasan. Cină și cazare la hotel de Blumare 4* în Durres, cea mai renumită stațiune de pe litoralul
albanez.

Zilele 3 - 8 (14.08-18.08.2019): Durres – All Inclusive program
Program de plajă și baie la Durres, hotel Blumare 4* (http://www.hotelblumare.com), regim de masa all inclusive. Piscină și
șezlonguri pe plaja largă cu nisip. Optional putem vedea cel mai mare Amfiteatru Roman din Peninsula Balcanică. Într-una din
zile vom vizita după prânz orașul medieval Kruja, cu bazarul vechi și castelul Skanderberg. Aici Skanderberg, eroul național al
Albaniei, a rezistat împreună cu 3000 de soldați, împotriva sultanului Mehmed al II-lea Cuceritorul. În capitala Tirana vedem
Monumentul lui Skanderberg în piața care-i poartă numele, moscheea Etem Bey, Turnul cu Ceas, Academia de Arte Frumoase și
Universitatea.

Ziua 9 (19.07.2019): Albania – Parcul Național Dormitor (Muntenegru) - Serbia (500 km)
După micul dejun pornim spre nord. În parcul național Dormitor oprim pentru a lua un prânz (opțional) și pentru a admira peisajul
frumos de munte, apoi ne continuăm drumul spre Serbia. Cină și cazare la hotel de 4* în Cacak (Serbia).

Ziua 10 (20.07.2019): Cacak – Belgrad – Romania (800 km)
După micul dejun vom porni spre casă. La prânz vizităm cetatea Belgrad aflată la confluența râului Sava cu Dunărea. Prima
menționare a așezării datează din secolul 3 I. Hr.. Se spune că mormântul lui Attila Hunul este sub cetatea Belgrad, iar o certitudine
este faptul că Iancu de Hunedoara i-a oprit în 1456 pe otomanii conduși de Mehmed al II-lea Cuceritorul să înainteze spre vest.
Sosire acasa în cursul nopții.
Data de plecare

Tarif standard
in camera dubla (avans 30%)

Tarif Client Fidel
in camera dubla (avans 30%)

12.07.2019

570 euro

550 euro

Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 80 euro
Nu se vinde in regim single.

Client fidel : a achizitionat cel putin un produs de la agentia tur-operatoare ( circuit sau sejur)

Tariful este calculat la un grup de minim 40 persoane.
In cazul recalcularii transportului pentru grup mai mic de 40 persoane, turi știi vor fi înștiintati cu 7 zile înainte
de plecare.
Notă:
Ordinea ocupării locurilor în autocar este ordinea achitării avansului.







Tariful include:
transport cu autocar modern cu scaune rabatabile și aer condiţionat, cu toate taxele de drum şi parcări
incluse;
2 nopţi cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 3-4*;
6 nopti cazare cu all inclusive hotel Blumare 4*, Durres
Excursie Tirana ,
Excursie Kruja
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asistenţă turistică pe traseu din partea unui însoțitor de grup din România.
Tariful nu include:
asigurare medicală de sănătate și asigurare Storno (obligatorii, dar se pot încheia la orice companie de
asigurări),
biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.)
ghizi locali

IMBARCARI:
Oraș îmbarcare
Cluj Napoca
Baia Mare
Satu Mare
Oradea
Arad
Timișoara

Ora îmbarcării
05:00
05:00
06:15
08:30
10:30
11:30

Locul îmbarcării
Parcare – sala sporturilor Horia Demian
Parcare OJT
Catedrala - centru
Parcare Vulturul
Lukoil ieșire spre Timișoara
Gara

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

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: cu 2 saptamani inainte de inceperea excursiei.
ACTE NECESARE:

pașaport valabil 6 luni de la data plecării sau carte de identitate valabilă;

copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți vor trebui să prezinte la vama
acordul parental al ambilor părinți sau al celui care nu însoțește minorul (dupa caz), obținut la notariat.
CONDITII DE RETRAGERE:

20% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul de 29-20 zile calendaristice înainte
de data plecării;

50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în 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 plecării.
OBSERVATII:

Dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenție, va fi înlocuit cu un altul de aceeași
categorie.

Așezarea în autocar se face în ordinea înscrierilor.

Agenția nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure.

Tariful pentru copil este valabil în cazul în care acesta stă în cameră cu doi adulti. Pentru a beneficia
de tariful de copil acesta trebuie sa nu fi împlinit varsta de 12 ani.

Programul poate fi modificat de conducătorul de grup în funcție de anumite situații speciale.

Agentia nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe
teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu.

Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuită de oficialitațile locale. Ca atare, facilitățile comune
și cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale.

Distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de
amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de însotitorul de grup.

Turistul are obligația de a respecta regulile hoteliere internaționale sau regulile hoteliere specifice din
țările vizitate (să nu deranjeze alti clienti din hotel, să păstreze linistea, să nu consume alimente în cameră,
să nu distrugă/deterioreze/păteze obiecte din camere, etc). Necunoașterea acestora, nu exonerează turistul
de la răspundere.
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Turistul este direct răspunzător pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului
de transport, agenția neasumându-și răspunderea față de turistul respectiv, care va urma să despăgubească
instituția respectivă pentru daunele cauzate.

Turistul are obligația de a respecta legile țărilor tranzitate/vizitate, indiferent dacă acestea diferă față
de legile din Romania. Nerespectarea acestora atrage după sine, răspunderea turistului respectiv în fața
autorităților locale, agenția neasumându-și răspunderea față de turistul respectiv (nu se rambursează sume
aferente serviciilor neprestate din acest motiv).

Turoperatorul, în pachetul de servicii de circuite culturale prestează servicii de ghid turism din partea
agenției, dar legislația internațională nu permite ghidajul în muzee și la obiective turistice de către ghidul
roman; ghidul roman va face prezentarea în autocar și va asigura traducerea explicațiilor date de ghidul local
în situația în care grupul de turisti hotărăște angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut
necesară în funcție de țările vizitate.

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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