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Oferta pentru toate varstele! 

Zbor BLUE AIR - 8 Zile  

de la 454 + 95 taxe aeroport = 549 € / persoana 
Paste 2020: 16.04 – 23.04 

Plecari Primavara 2020: 28.05 – 04.06 / 30.05 – 06.06 
Plecari Toamna 2020: 21.09 – 28.09 

 22.09 – 29.09 / 24.09 – 01.10 / 26.09 – 03.10 / 29.09 – 06.10 /  
01.10 – 08.10 / 03.10 – 10.10 

 
Ziua 1. Bucuresti – Malaga – Costa del Sol / Hotel 4*  
Prezentare la Aeroportul Bucuresti-Otopeni Henri Coanda la ora 05.00 pentru imbarcare la cursa Blue Air OB 125 cu decolare la 
ora 07.00 spre Malaga. Aterizare la Malaga la ora 10.20. Dupa preluarea bagajelor, Tur al orasului Malaga cu ghid in limba 
romana (aproximativ 2 ore) apoi transfer in Costa del Sol si cazare*. Seara, cazare si cina la Hotel / 4* in Costa del Sol. 
*(program valabil pentru plecarile din zilele de joi, sambata si duminica. Pentru zilele de luni si marti turul de oras se va face in 
ultima zi din cauza orarului de zbor diferit: Luni - 14:50 - 18:10, Marti: Bucuresti 16:00 - 19:20 

Zilele 2 – 7. Costa del Sol / Hotel 4* – Pensiune completa, apa si vin.  
Timp liber pentru odihna, plaja, sau pentru activitati optionale de-a lungul incantatoarei Costa del Sol. Pe langa satele albe ale 
localnicilor, ascunse in munti, oferind privelisti incredibile, in Costa del Sol exista plaje cu nisip auriu, hoteluri superbe, 
vile de poveste ale vedetelor de la Hollywood, piscine si baruri de lux, restaurante traditionale si o vreme excelenta tot 
timpul anului. Costa del Sol, „Coasta Soarelui” este considerat cel mai frumos litoral continental al Marii Mediterane. Are o 
intindere de 160 km, dintre care cea mai mare parte, de peste 100 km este la vest de capitala Andaluziei. Datorita darniciei naturii, 
multitudinii de atractii turistice si distractiilor turistice propuse in orase ca Malaga, Granada, Sevilla, Cordoba, Cadiz, Tanger 
Maroc sau Faro Portugalia, Costa del Sol este cea mai vizitata zona turistica a Mediteranei.  

Ziua 8. Costa del Sol – Malaga / Bucuresti  
Mic dejun. Dupa eliberarea camerelor transfer de la hotelul din Costa del Sol la Aeroportul din Malaga. Imbarcare la cursa Blue 
Air OB126 cu decolare la ora locala 11:10 spre Bucuresti. Aterizare la Bucuresti la ora locala 16:00. *(program valabil pentru 
plecarile din zilele de joi, sambata si duminica. Pentru zilele de luni si marti turul de oras se va face in ultima zi din cauza orarului 
de zbor diferit: Luni: 18:55 – 23:45, Marti: 20:05 – 00:55 
 

Primavara 
2020 Loc in dubla Camera Single A treia persoana in camera Copil 

2-11,99 ani 

16.04 – 23.04 
(PASTE)  580 €  735 €  555 €  449 € 
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28.05 – 04.06  569 €  717 €  535 €  425 € 

30.05 – 06.06  569 €  717 €  535 €  425 € 

Toamna 
2020 Loc in dubla Camera Single A treia persoana in camera Copil 

2-11,99 ani 
21.09 – 28.09  585 €  738 €  555 €  435 € 

22.09 – 29.09  585 €  738 €  555 €  435 € 

24.09 – 01.10  585 €  738 €  555 €  435 € 

26.09 – 03.10  569 €  717 €  535 €  425 € 

29.09 – 06.10  549 €  705 €  525 €  419 € 

01.10 – 08.10  549 €  705 €  525 €  419 € 

03.10 – 10.10  549 €  705 €  525 €  419 € 

Hoteluri folosite pentru acest program* 
FUENGIROLA PARK**** (FUENGIROLA) 
LAS PALMERAS**** (FUENGIROLA) 
BQ ANDALUCIA **** (TORRE DEL MAR)  
VIK GRAN HOTEL COSTA DEL SOL**** (FUENGIROLA) 
HOTEL ROYAL AL-ANDALUS **** (TORREMOLINOS) 
ROC COSTA PARK**** (TORREMOLINOS) 
TORREBLANCA**** (FUENGIROLA) 
*(cu titlu informativ, hotelul poate fi modificat, fara ca acest lucru sa afecteze oferta generala – hotel 4*, pensiune completa; 
Hotelul va fi anuntat in saptamana dinaintea plecarii, impreuna cu informarea si biletul de avion)  
 

Excursii si activitati optionale: 
 

Pueblos Blancos: Ronda si Mijas (excursie de o zi): 35 Euro/persoana 
Poate cele mai frumoase orasele din Spania şi cu siguranţă cele mai cunoscute din sudul ţării, din Andalucia. Cocoţate pe stânci, în 
cea mai aridă zonă din Europa, satele astea îţi fură privirile de departe, mai ales într-o zi cu soare. Asta pentru că mai toate casele 
sunt văruite în alb, un alb strălucitor, care respinge căldura şi aerul devine suportabil şi în timpul verilor caniculare. Iar dintre toate 
satele de pe ruta de los pueblos blancos, Ronda e cel mai mare şi cel mai frumos. Situat intr-un loc fermecator, pe marginea unei 
pante abrupte, Ronda este un oras vechi in centrul provinciei Malaga. Impresionantul oraş este poziţionat deasupra bazinului şi 
minunăţiilor naturale de pe Răul Tajo, fiind imprejmuit de munţi. De aici se pot vedea grădinile Alameda del Tajo şi vechiul palat 
al regilor mauri ai Rondei. Mijas este o localitate tipic andaluza, care a stiut sa combine conditia sa de localitate de la poalele 
muntilor cu un important complex turistic situat in cartierul La Cala, unde se intind 12 km de plaja. Configurarea centrului orasului 
aminteste fara indoiala de originile sale arabe. Aici vizitatorii nu trebuie sa piarda ocazia de a vizita arena unde se organizeaza 
coride, biserica Concepción (sec. al XVI-lea), sanctuarul Virgen de la Peña (sec. al XVII-lea) ; interesante sunt si Auditorio sau La 
Muralla – gradini si balcoane de unde turistii se pot bucura de panorame exceptionale. 
 

Granada & Alhambra (excursie de o zi): 85 Euro/persoana 
Palatul Alhambra este cel mai frumos castel medieval din Europa şi unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură 
islamică. Alhambra a fost palatul, citadela şi fortăreaţa regilor mauri pana la căderea Granadei. Datorită maiestriei cu care a fost 
construit, acesta nu a fost daramat, ci a ramas mai departe in folosinta ca palat regal. Aici se găsesc edificii proeminente din epoci 
diferite, precum Palatul renascentist al regelui Carlos al V-lea, unde se află Muzeul Alhambra şi Muzeul Artelor Frumoase (Museo 
de Bellas de Artes).Grădinile Alhambra simbolizează apogeul unei lungi tradiţii de grădinărit, care a inceput in Cordoba la mijlocul 
secolului al VIII-lea. 
 

Córdoba (excursie de o zi): 55 Euro/persoana 
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Cordoba este un important punct de referinta a culturii europene, un amestec al diverselor culturi care s-au stabilit aici de-a lungul 
istoriei. Orasul a fost declarat patrimoniu mondial. Centrul istoric al orasului este o aglomerare de stradute, alei, piete si cladiri 
varuite, dispuse in jurul Catedralei - Moschee. Putine locuri din lume se pot lauda ca au fost capitala Hispaniei Ulterior in timpul 
Imperiului roman si capitala Califatului Umayyad. Splendoarea vremurilot trecute se regaseste in bogatia intelectuala a acestui 
centru cultural, Cordoba dand nastere unor figuri precum Seneca, Averroes si Maimonides. Fara a-si neglija trecutul, Cordoba este 
un oras modern care s-a adaptat prezentului si cerintelor turismului. Orasul este sinonim cu arta si cultura, datorita numeroaselor 
evenimente culturale care se organizeaza aici pe parcursul anului - festivaluri de flamenco, concerte, balet si alte activitati care vin 
in completarea muzeelor si a vietii de noapte animate. 
 

Sevilla (excursie de o zi): 69 Euro/persoana 
Sevilia sau Sevilla, capitala regiunii spaniole Andalusia, este unul dintre cele mai vechi orase din Europa. Arhitectura acestui oras 
este o reflexie a istoriei sale tumultoase cu perioade lungi de ocupatie de catre Imperiului Roman si mai tarziu de catre Mauri. 
Acest oras este locul in care a luat nastere un fenomen care deja a depasit granitele Spaniei; este vorba de tapas. La tot pasul se 
gasesc restaurante, cafenele si baruri care servesc mancaruri si bauturi tipic andaluze. Dintre obiectivele turistice se disting 
masiva catedrala gotica – cea mai mare din lume – si palatul Alcazar, o atractie care taie rasuflarea oricarui turist. Printre aleile ca 
un labirint din Santa Cruz, fostul cartier evreiesc al orasului, turistii se pot bucura de o atmosfera plina de liniste iar malurile 
raului Guadalquivir, al doilea rau ca marime din Spania, sunt cu adevarat incantatoare si aici inca se poate vedea ca acesta este 
locul unde a luat nastere celebrul flamenco. Daca mergeti in Sevilia primavara veti putea participa la procesiunile din Semana 
Santa (saptamana sfanta), iar doua saptamani mai tarziu puteti participa la Feria de Abril (targul din aprilie), o fiesta a dansului ce 
dureaza o saptamana intreaga.  
 

Gibraltar si Puerto Banus / Marbella (tur complet, bilet de intrare in pestera Sfantului 
Mihail, autocar si ghid local): 69 Euro/persoana 
Gibraltar este teritoriu de peste mari al Marii Britanii, situat pe coasta de sud a Spaniei, la rascrucea dintre Oceanul Atlantic si 
Marea Mediterana.Intinderea de apa ce separa Gibraltar de Africa de nord se numeste Stramtoarea Gibraltar si de-a lungul istoriei a 
jucat un rol strategic in luptele pentru controlul rutelor marine din Mediterana. Stanca Gibraltar cuprinde 143 de pesteri,(Pestera Sf. 
Mihail este cea mai mare, plina de stalactite si stalagmite, cu sali avand diferite denumiri, in final se ajunge intr-o sala mare 
amanajata pentru evenimente artistice). peste 48 km de drumuri si kilometri intregi de tuneluri. Inconjurat aproape in totalitate de 
mare, Gibraltar are sase plaje publice. Se spune ca Gibraltarul a fost capatul apusean al lumii cunoscute, Lumea Antica 
desemnandu-l ca fiind una din cele doua coloane ale lui Hercules. «Stanca» domină cu impozanţa sa stramtoarea de aproximativ 20 
km care desparte Africa marocana de Spania, fiind un amestec de necrezut intre influentele spaniole, britanice si maure, separand 
ingustul drum dintre Mediterana si Oceanul Atlantic, catre «Indii». La intoarcere vom vizita Puerto Banus,  un port de lux si un 
important centru de divertisment, care este vizitat anual de milioane de turiști. 
 

Tanger, Maroc: (tur complet de o zi, cu autocar, ferry boat, pranz traditional marocan, 
asistenta in limba romana si ghid local): 125 Euro/persoana 
Situat la numai 30km de Tarifa, cel mai sudic oraș al Spaniei, Tanger are o istorie bogată, fiind un mix de culturi și religii. 
Invaluindu-vă în mister exotic, orasul va va fermeca privirea și simțurile cu peisaje memorabile, esențe și culori unice, oferind 
mirajul Africii la poarta Gibraltarului. Tangerul este considerat poarta catre orient. Mitologia orasului este bazata pe legende 
grecesti si berbere. Conform legendelor berbere, porumbelul trimis de Noe a adus pamant de la Tanger - Tanja, in limba berbera, 
inseamna lumea noua. Conform grecilor, numele orasului deriva din numele unei femei gigantice Anthee. Istoricii greci antici au 
scris ca este cel mai frumos oras din lumea cunoscuta cu cei mai inalti si frumosi oameni din lume. ATENTIE: Obligatoriu 
Pasaport!!! 

 (Preturile excursiilor optionale sunt calculate pentru un numar minim de 15 participanti) 
 

Servicii incluse in pret 

 Cazare 7  nopti cu PENSIUNE COMPLETA la Hotel 4* in Costa Del Sol; 
 Tur al orasului Malaga cu ghid de limba romana; 
 Transfer aeroport/ hotel/ aeroport; 
 Transport avion BLUEAIR cursa directa  Otopeni -  Malaga si retur; 
 Un bagaj de cala (32kg) / persoana; 
 Taxele de aeroport 95 €/persoana (pot suferi modificari pana la data plecarii in functie de evolutia pretului petrolului); 
 Asistenta turistica locala in limba romana 
 

Preturile nu includ 
 Intrarile la obiectivele turistice; 
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 Asigurarea medicala; 
 Excursiile optionale; 
 Taxele de statiune (se achita la hotel) 
 Alte servicii decat cele mentionate in program; 
 

Orar de zbor (ore locale) 

Valabil pentru plecarile din zilele de Luni: 
Zbor Nr. Zbor Decolare Ora Aterizare Ora Durata Zbor 
Dus OB 125 Bucuresti Otopeni 14:50 Malaga (Malaga Airport) 18:10 04:20 

Intors OB 126 Malaga (Malaga Airport) 18:55 Bucuresti Otopeni 23:45 03:50 

Valabil pentru plecarile din zilele de Marti: 
Zbor Nr. Zbor Decolare Ora Aterizare Ora Durata Zbor 
Dus OB 125 Bucuresti Otopeni 16:00 Malaga (Malaga Airport) 19:20 04:20 

Intors OB 126 Malaga (Malaga Airport) 20:05 Bucuresti Otopeni 00:55 03:50 

Valabil pentru plecarile din zilele de Joi, Sambata, Duminica: 
Zbor Nr. Zbor Decolare Ora Aterizare Ora Durata Zbor 
Dus OB 125 Bucuresti Otopeni 07:00 Malaga (Malaga Airport) 10:20 04:20 

Intors OB 126 Malaga (Malaga Airport) 11:10 Bucuresti Otopeni 16:00 03:50 
 

Conditii de realizare a grupului 
GRUP MINIM 10 PERSOANE. Pentru un grup mai mic de 10 pax, pretul se recalculeaza sau excursia se 
reprogrameaza. Recalcularea pretului se va face cel mai tarziu cu 10 zile inaintea plecarii.  De asemenea, in cazul unui 
grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si 
cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. 
 

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din 
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii.Nu ne asumam eventualele servicii speciale ce nu pot fi oferite de terti, in 
cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii. 
 

Informatii utile 
•    Trebuie sa va prezentati la aeroport cu 2 ore si jumatate inainte de ora anuntata a decolarii avionului! Prezentarea 
biletului de avion la imbarcare este obligatorie! Bagajele permise pentru calatorie – bagaj de cala 32 kg si max. 7 kg 
bagaj de mana pentru fiecare pasager. 
 •    Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a 
agentului care a efectuat inscrierea, orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare; 
•    Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de 
politica orara a fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, 
iar predarea camerei pana in ora 12:00); 
•    Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la 
cazare sau o reducere foarte mare 
•    Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu (matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din 
doua paturi de o persoana alipite. Al treilea pat poate fi in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat 
pliant sau o canapea. 
•    Unii hotelierii solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex.mini bar/frigider, 
seif, aer conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite 
la receptie detalii despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar 
sau card, ce se restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii 
facilitatilor hotelului; 
•    Toate unitatile de cazare,precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale 
tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta; 
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•    Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu 
pantalon lung si incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta. 
•    Important! Pe destinatiile externe, mesele festive oferite cu ocazia unor evenimente sau sarbatori (Paste, Craciun, 
Revelion) sunt diferite fata de cele traditionale romanesti, atat ca meniu, cat si ca durata si divertisment. 
 

Servicii ghid / reprezentant agentia tur-operatoare 
Agentia tur-operatoare asigura un reprezentant pe perioada circuitului, vorbitor de limba romana. El va supraveghea 
ca toate serviciile sa fie conforme cu programul prezentat la inscriere. In cazul in care exista elemente neconforme 
fata de programul cumparat, reprezentantul trebuie sa depuna toate eforturile pentru a remedia problemele la fata 
locului. 
 

Mijloace de transport 
ATENTIE! Biletele de avion sunt nerambursabile si nu permit modificari dupa emiterea lor. 
In cazul pachetelor de servicii care cuprind si transportul cu avionul (zbor regulat sau zbor charter), agentia de turism 
organizatoare nu este raspunzatoare de eventualele modificari ale orelor de plecare si de sosire. Daca transportatorul 
este vinovat de aceste decalaje va acorda asistenta turistilor conform Regulamentului EC 261 din 2004 al 
Parlamentului European. Prima zi si ultima zi din sejur sunt destinate deplasarii catre/de la destinatie. 
Orele de plecare si sosire sunt informative, ele pot fi modificate de transportator cu un aviz prealabil, iar agentia 
organizatoare nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele modificari. 
Asezarea in microbuz/autocar la destinatie se face de catre insotitiorul de grup, pe baza listei cu ordinea inscrierii la 
program, incepand cu randul 2 de scaune din mijlocul de transport. Pentru siguranta pasagerilor pe perioada 
excursiei, primul rand de scaune este rezervat insotitorului de grup sau ghidului local. 
 

Asigurare 
Prezentul pachet de servicii include urmatoarele tipuri de asigurari: 

- Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de Omniasig 
Vienna Insurance Group S.A, cu seria I nr.53152, valabila pana in data de 02.01.2021. 

 

Informatii despre sejur 
Informatiile detaliate despre sejur vor fi inmanate turistilor inainte de plecare si vor cuprinde urmatoarele puncte: 
-    Detalii reprezentant agentie tur-operatoare pe parcursul excursiei – nume, telefon; 
-    Orar de zbor actualizat; 
 

Modalitati de plata si penalizari 
In cazul pachetelor din oferta generala - OG, plata se va face dupa cum urmeaza: 
-    40% - se plateste imediat dupa confirmarea serviciilor si emiterea facturii; 
-    40% - se plateste cu 30zile inaintea datei de plecare; 
-    20% - se plateste cu 14zile inaintea datei de plecare 
In cazul rezervarilor last minute – LM, confirmarea serviciilor se va face doar in baza platii integrale a serviciilor; 
In cazul rezervarilor cu alte tipuri de reduceri se aplica modalitatea de plata din oferta generala 
 

Plata se poate face in lei sau in valuta la cursul de schimb anuntat de Exim Bank din ziua platii. 
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii sunt urmatoarele: 
-    20% din pretul final - renuntarea se face incepand de la confirmarea serviciilor pana cel putin cu 50 zile inainte de 
inceperea sejururlui; 
-    50% din pretul final - renuntarea se face in intervalul 49zile – 31zile inainte de data inceperii sejurului; 
-    80% din pretul final - renuntarea se face in intervalul 30zile – 15zile inainte de data inceperii sejurului; 
-    100% din pretul final - renuntarea se face cu mai putin de 14 zile inainte de plecare in sejur sau neprezentare; 
 

Eventuale evolutii ale pretului 
Preturile agreate la incheierea contractului pot sa creasca sau sa scada in functie de anumiti factori obiectivi. 
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Cresterile de pret sunt influentate de cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale pretului petrolului, cresterea  taxelor 
de survol, etc. 
In cazul unei cresteri de pret mai mare de 8%, clientul poate rezilia contractul fara a plati penalizari de retragere. 
Scaderile de pret pot fi datorate unor promotii facute de partenerii externi sau de catre agentia organizatoare. Aceste 
reduceri sunt limitate pentru o anumita perioada timp si pentru un anumit numar de locuri. Promotia poate fi 
intrerupta inainte de terminarea perioadei de valabilitate fara obligatia din partea organizatorului de a anunta 
epuizarea locurilor puse in vanzare. 
In acelasi timp agentia organizatoare nu are obligatia de a reduce pretul conform promotiei, pentru clientii care au 
achizitionat anterior acelasi pachet, dar la un pret mai mare. 
 

Date generale despre documentele de calatorie 
Spania – tara membra a Comunitatii Europene, cetatenii romani calatoresc cu CI sau Pasaport romanesc valabil cel 
putin 6 luni de la data incetarii calatoriei.  
•    Asigura-te ca ai actele de identitate valabile pentru toata familia sau grupul de prieteni! Conform legislatiei in 
vigoare, infantii si copii pana la 14 ani calatoresc DOAR CU PASAPORT !!! 
•    Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile! 
1.    Pasapoartele diplomatice/ de serviciu - turistii trebuie sa obtina detalii referitoare la deplasare personal de la 
Ambasada din Bucuresti! 
 2.    Cetateni straini – trebuie sa intrebe personal la ambasadele din Bucuresti, care sunt procedurile personalizate 
pentru fiecare nationalitate in parte; Oferim suportul pentru detalii; 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aibe un set de documente pentru a trece frontiera. 
a.    Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al 
parintelui care nu este prezent in deplasare; 
b.    Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de 
frontiera certificatul de deces. 
c.    Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezente la frontiera acceptul 
notarial al celui de-al doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare 
judecatoreasca definitiva de incredintare si copie dupa actul de divort. 
d.    Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor 
parinti autentificat la notariat si cazierul juridic.  
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro 
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul 
sa paraseasca teritoriul Romaniei sau sa nu-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca 
dispune de toate documentele necesare deplasarii. 
 

Protectia datelor cu caracter personal 
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client sunt solicitate de furnizorii de servicii (transport, 
hoteluri, politie de frontiera, companie asigurari, etc.), iar noi trebuie sa le colectam si sa le transmitem mai departe 
pentru buna functionare si finalizarea serviciilor turistice. 
Inscrierea pe acest program se poate face cu pana la 10 zile inaintea plecarii, in limita locurilor disponibile. 
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