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SEJUR - CIRCUIT DE PASTE IN CROATIA 
05-10 aprilie 2018 

 
Ziua 1.  05.04.2018- Cluj Napoca-Baia Mare- Satu Mare- Budapesta- Zagreb- Opatija 
Plecare la ora 03:00 din Cluj Napoca , ora 05:00 din Baia Mare, ora 06:00 din Satu Mare spre Budapesta- 
Croatia. In Zagreb parcurgem turul oraşului: Catedrala, Muzeul de Artă, UniversitateaAjungem in Istria cea 
mai mare peninsulă la Marea Adriatică, cuprinzând staţiuni de renume, de un farmec deosebit. Este situată 
exact la jumatatea distanței dintre Ecuator si Polul Nord, ceea ce face din ea zona cea mai atractiva din 
emisfera nordica. Idilica si simbolica, paralela 45 ofera Istriei o iarna blândă, precum și cea mai placuta 
vara, totul fiind învaluit intr-o vegetatie mediteraneană. Seara  cazare si cina hotel Remisens Hotel Kristal 
4*- in Opatjia. 
 
OPATIJA: statiunea este fermecatoare, iar acest lucru se datoreaza cladirilor cu iz habsburgic si cu fatade 
impecabile, care vor rasfata ochiul iubitorilor de arta si de arhitectura, marii, vizibila din aproape fiecare punct 
al statiunii, locuitorilor primitori si spatiilor verzi si parcurilorparcurile luxuriante in care flori multicolore se 
alatura palmierilor si dafinilor iar Promenada Lungomare, care are o lungime de 12 km va asteapta pentru un 
sejur relaxant. 
 
REMINSES HOTEL CRISTAL  4*- http://www.remisens.com/en/hotel-kristal: Situat chiar pe malul mării, Hotelul 
Remisens Kristal oferă acces gratuit la internet WiFi, o plajă proprie cu o cadă cu hidromasaj mică sezonieră 
şi şezlonguri. Oaspeţii au la dispoziţie piscina interioara şi o mică sală de fitness. Hotelul Kristal se află la 5 
minute de mers pe jos de centrul oraşului Opatija şi de plaja principală, oferind vedere panoramică frumoasă 
la Golful Kvarner.Toate camerele au TV prin cablu, seif, minibar şi baie privată. Restaurantul cu aer condiţionat 
al Hotelului Kristal serveşte un mic dejun tip bufet. Acesta are o terasă de vară cu vedere la mare. De 
asemenea, hotelul pune la dispoziţie un restaurant à la carte şi un bar, care oferă o selecţie de băuturi calde şi 
reci. 
  
Ziua 2.  06.04.06.2018 - Opatja - insula KRK - CROAZIERĂ spre patru insule 
Mic dejun. Program liber la dispoziţie sau excursie în Insula Krk, de unde opţional (30 euro- pret local) vă puteţi 
îmbarca pentru Croaziera (cca. 4 ore) pe Marea Adriatică (Insulele Krk, Cres, Plavnik şi Kormati). Seara  cazare si cina 
hotel Remisens Hotel Kristal 4*- in Opatjia. 
 
Ziua3.  07.04.2018- Opatija 
 Mic dejun. Program liber pentru a vă bucura de soare, plajă şi de apa incredibil de limpede a Adriaticii. VizIte 
individuale, scurt periplu al statiunii in Opatija.  Seara  cazare si cina hotel Remisens Hotel Kristal 4*- in Opatjia.  
 
Ziua 4. 08.04.2018- Croaziera Venetia 
Mic dejun. Program liber sau opțional excursie în Veneţia. Croazieră spre San Marco, unde se află Campanilla, Palatul 
Dogilor şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri bizantine.  (Pret  60 €) -  în care sunt incluse biletele pentru 
vaporaş). Seara  cazare si cina hotel Remisens Hotel Kristal 4*- in Opatjia. 
 
Ziua 5.  09.04.2018- Marea Adriatica- Peninsula ISTRIA 
Mic dejun. Program liber la dispoziţie. Valuri, plajă, soare şi multă distracţie. Urmează Peninsula Istria. După amiază 
vizită în renumita staţiune Pola, un adevărat “oraş muzeu”, cu Amfiteatrul roman excelent conservat si statiunea 
Porec. Seara  cazare si cina hotel Remisens Hotel Kristal 4*- in Opatjia. 
 
Ziua 6.  10.04-2018- Opatja- Liublijana- Maribor Budapesta- Baia Mare- Cluj Napoca  
Mic dejun. Plecare spre Slovenia, vizita in capitalei Sloveniei – Ljubljana. locul unde Iason şi argonauţii săi 
au omorât dragonul, care a devenit simbolul oraşului. Vom trece peste râul Ljublianka pe Podul Triplu şi pe 
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Podul Dragonului, vom vedea Fântâna celor 3 râuri ale Carniolei şi vom admira castelul reşedinţă a ducilor 
de Carintia.  Traseul continuă prin Ungaria cu pauza de masa pe traseu.Sosire in Romania in cursul noptii. 
 

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

Tarif Early Booking 
>15.12.2017 (avans 50%) 

05.04.2018 420 euro 400 euro 
Tarif Client Fidel -20 euro -20 euro 

Client fidel: a achizitionat cel putin un produs agentia tur-operatoare- ( circuit sau sejur) 
 
Tariful este calculat la un grup de minim 35  persoane.  
 
PRETUL INCLUDE: 

- transport cu autocar modern 
- 5 cazări cu mic dejun si cina  hotel Remisens Hotel Kristal 4*- Opatija 
- vizitele prevazute in program 
- ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu. 

 
PRETUL NU INCLUDE: 

 intrări la muzee sau alte obiective turistice; alte vizite decat cele prevazute in program 
 croaziera Krk ( 30 euro) 
 croaziera Venetia ( 60 euro) -minim 20 persoane 
 asigurarea medicală de călătorie sau storno; 

 
Oras imbarcare  Ora imbarcarii  Locul imbarcarii Supliment transport 

Baia Mare 04:00 Parcare OJT  0 euro 
Satu Mare 05:00 Catedrala – centru               0  euro 
Tg Mures 00.30 Parcare Poli 2   20 euro 
Ludus 01:00 Centru   20 euro 
Turda 01:00 Sens Vest   20 euro 
Cluj Napoca 01:30 Parcare Piata Unirii   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 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 
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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.  
 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 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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