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TOSCANA 
Plecari: 22.05, 29.05.2019 

_________________________________ 
Toscana conduce in topul celor mai frumoase regiuni ale Italiei. Centru al artelor si al Renasterii, datorita unor nume mari ca 

Donatello, Michelangelo sau Leonardo da Vinci, Toscana este de asemenea cunoscuta ca si leaganul limbii si culturii italiene. Poeti 
si scriitori ca Dante, Boccacio sau Machiavelli si-au lasat amprenta pe aceste locuri. Sase localitati toscane au fost desemnate ca 

facand parte din Patrimoniul Mondial UNESCO: centrul istoric al Florentei, centrul istoric al Sienei, piata catedralei din Pisa, 
centrul istoric al orasului San Gimignano. Toscana este o regiune cu traditie muzicala si a oferit lumii multi compozitori si 

muzicieni, cum ar fi Giacomo Puccini sau Pietro Mascagni. 
Riviera Toscana este o frumoasa intindere de coasta cu deschidere la Marea Ligurica, alcatuita din mai multe statiuni din nordul 
Toscanei. Locatia este excelenta deoarece permite accesul catre toate zonele de interes turistic din Toscana: Pisa este la 40 km, 

Florenta este la 100 km, iar Cinque Terre este la 50 km distanta. Principalele statiuni sunt Marina di Pietrasanta, Viareggio, Lido di 
Camaiore si Forte dei Marmi. Peisajul este minunat: intinderi de plaje cu nisip si in fundal Muntii Apenini. Marina di Pietrasanta 

este una din cele mai pitoresti si verzi statiuni in care gasim tot ce avem nevoie pentru o vacant de neuitat. Marea, plaja cu nisip, 
pinii veri si muntii sunt elementele naturale care creeaza un peisaj extraordinar intr-o atmosfera de liniste si relaxare. 

 

EXCURSIE INCLUSA IN PRET: TUR PIETONAL LUCCA (DURATA 2 ORE) 
Lucca este un oras medieval fortificat situat in apropierea orasului Pisa si este in topul oraselor din Toscana care 
trebuie vizitate. Catedrala din Lucca este renumita pentru faptul ca este una dintre cele mai elaborate cladiri din 
Toscana. Lucca este in acelasi timp un exemplu foarte bine pastrat de oras medieval fortificat. UNESCO a inclus 
centrul istoric al orasului Lucca pe lista patrimoniului universal deoarece structura urbana prezinta toate fazele 
istorice prin care a trecut orasul: perioada romana, perioada lombarda, republica independenta, perioada medievala. 
Lucca este renumit si pentru faptul ca este orasul natal al compozitorului Giacomo Puccini. Acest tur pietonal cu o 
durata de aproximativ doua ore se va efectua in prima zi a programului, in timpul transferului spre hotel.  
HOTEL APUANA 3*, MARINA DI PIETRASANTA  
Descriere: Hotelul Apuana este o oaza de relaxare in statiunea Marina di Pietrasanta, oferind clientilor sai o frumoasa 
gradina de 2000 m2. Hotelul este o proprietate familiara cu 20 de camere, fiind un exemplu de ospitalitate italiana.  
Localizare: in statiunea Marina di Pietrasanta, pe Riviera Toscana, la 250 m de malul marii. Hotelul este situat intr-o 
zona linistita, dar este in acelasi timp situat aproape de centru. Aeroportul Florenta este situat la 96 km distanta de 
hotel.  
Dotari camere: baie cu uscator de par, seif, TV satelit, minibar, aer conditionat.  
Facilitati hotel: restaurant, bar, gradina cu o suprafata de 2000 m2, piscina in aer liber (functioneaza vara), 
umbrelute.  
Website: www.hotelapuana.com  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 
Pret/ persoana/ pachet, taxe de aeroport incluse 

 
Plecari Loc in camera Dubla standard Camera Single 

22.05.2019 530 EURO 635 EURO 
29.05.2019 575 EURO 680 EURO 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 
 
SERVICII INCLUSE:  
• transport cu avionul, zbor direct Bucuresti – Florenta – Bucuresti cu compania BLUE AIR;  
• 1 bagaj de cala (max 32 kg/ persoana, o singura piesa);  
• transferuri aeroport – hotel – aeroport;  
• 7 nopti cazare la hotel 3* in camera dubla standard;  
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• demipensiune: mic dejun si cina;  
• bauturi: ¼ sticla de vin si ½ sticla de apa pe persoana la cina;  
• o excursie: turul pietonal al orasului medieval Lucca (durata: 2 ore)  
• asistenta turistica in limba romana.  
• taxele de aeroport (pot suferi modificari)  
 
NU SUNT INCLUSE:  
• asigurarea medicala de calatorie (optionala);  
• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, in 
pachet cu asigurarea medicala de calatorie;  
• cateringul in timpul zborului;  
• excursiile optionale  
• alte servicii decat cele mentionate ca fiind incluse.  
 

CONDITII DE PARTICIPARE:  
DE ACEASTA OFERTA POT BENEFICIA SENIORII (persoane cu varsta peste 55 ani). Persoanele cu varsta sub 55 ani 
(care nu sunt insotite de cel putin un senior in camera) se pot inscrie contra unui supliment de 35 
EURO/persoana/sejur.  
 

ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale):  
Bucuresti 07:00 – Florenta 08:15 durata zborului: 2 ore si 15 minute  
Florenta 09:00 – Bucuresti 12:05 durata zborului: 2 ore si 15 minute  
 

EXCURSII OPTIONALE (PROGRAM INFORMATIV, ACESTA SE POATE MODIFICA):  
1. Florenta:  
Orasul numit “perla Renasterii” isi merita cu prisosinta locul pe harta oricarui calator, iar in timpul turului de oras veti 
putea admira cateva dintre cele mai renumite atractii ale orasului: Catedrala, Baptisteriul si simbolul orasului - 
celebrul pod Ponte Vecchio.  
2. Siena, San Gimignano si Chianti:  
Va propunem sa explorati cea mai frumoasa zona a Toscanei. Siena este unul dintre cele mai sofisticate orase 
medievale cu o istorie mareata: in sec. XII-XIII Siena era unul dintre cele mai bogate orase ale Europei si era 
comparabil ca dimensiuni cu Parisul. Piata principala Campo este recunoscuta ca fiind una dintre cele mai frumoase 
din lume. Catedrala din Siena este una dintre cele mai renumite din Italia: construita din marmura alba si neagra are 
gravuri dintre cele mai elaborate, unele fiind realizate chiar de Michelangelo insusi. Continuam cu vizita oraselului 
medieval fortificat San Gimignano care evoca imaginea Toscanei medievale mai bine decat oricare alt loc. Orasul este 
renumit pentru cele 13 turnuri ale sale construite de nobilii rivali in sec al XIII-lea. De asemenea, vom putea admira 
peisajele deosebite din renumita regiune viticola Chianti.  
3. Cinque Terre:  
Cinque Terre este unul dintre secretele bine ascunse ale Italiei. Numele se refera la 5 orase deosebit de frumoase 
construite pe pantele abrupte ale Rivierei Ligurice. Transfer cu autocarul la gara din La Spezia de unde vom lua trenul 
pentru a ajunge la cele 3 orase pe care le vom vizita (tururi pietonale). Intoarcere cu trenul in La Spezia unde ne vom 
imbarca in autocar pentru intoarcere in Marina di Pietrasanta. Nota: in anumite situatii obiective este posibil ca 
transferul pana la Cinque Terre sa se faca si cu vaporasul.  
4. Portofino si Genova:  
Orasul Genova este numit si “La Superba” datorita trecutului sau glorios. Genova este locul de nastere al lui Cristofor 
Columb si unul dintre cele mai importante porturi maritime din Europa. Una dintre cele mai importante atractii 
turistice din oras este “Strade Nuove” (strazile noi) care a fost declarata de Unesco Patrimoniu Universal datorita 
faptului ca este primul exemplu din Europa de planificare si dezvoltare urbana. Aici se afla “Palazzi dei Rolli”, o 
succesiune de resedinte nobiliare construite intre sec XVI – XVIII in stil renascentist si baroc. Continuam cu vizita unei 
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statiuni renumite, loc preferat de celebritati si cei mai bogati oameni ai lumii: Portofino, loc renumit inca din vremea 
romanilor datorita climei sale perfecte.  
5. Pisa:  
Orasul Pisa a devenit de-a lungul timpului sinonim cu celebrul turn inclinat. Turnul este situat in spatele catedralei din 
Pisa si reprezinta clopotnita acesteia. Tendinta de inclinare a fost observata chiar in timpul constructiei acestuia, 
datorita unei fundatii neadecvate pentru greutatea turnului. In timp, tendinta de inclinare a turnului s-a accentuat 
pana cand aceasta a fost stabilizata in secolele XX si XXI.  
 

Observatie: excursiile optionale se pot realiza cu un minim de 15 persoane participante pentru fiecare excursie in 
parte. 
  

CONDITII FINANCIARE:  
TERMENE DE PLATA:  
• 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;  
• 60% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;  
• 20% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;  
 

Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 
30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral.  
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.  
 

CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:  
• 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face de la data inscrierii pana cu 60 zile inaintea plecarii;  
• 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 46 zile inaintea plecarii;  
• 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 45 zile - 31 zile inaintea plecarii;  
• 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu 30 sau mai putine zile inaintea plecarii  
 

IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare 
cauzate de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie 
financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei.  
 
OBSERVATII:  
• DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI PENTRU CETATENII ROMANI: CARTE DE IDENTITATE, PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC 
SAU TEMPORAR VALABIL CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE PASAPORT;  
• clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile 
camerelor sunt conforme cu standardele locale;  
• conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa 
din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui 
care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, 
trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro;  
•persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a 
certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite);  
• 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;  
• 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 depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program.  
• 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;  
• hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie 
pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii;  
• pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la 
hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor;  
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• persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune, 
in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la expirarea 
termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul poate 
sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single;  
• agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este 
schimbata de compania aeriana;  
• agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor;  
• in situatia in care turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri interne iar acestea nu mai corespund noului orar 
de zbor al cursei internationale, agentia nu are obligatia de a suporta eventualele diferente de pret ocazionate de 
reemiterea biletelor pe cursa interna; daca circuitul se anuleaza din cauza neintrunirii grupului minim, agentia nu este 
obligata sa suporte costul respectivelor bilete de avion;  
• conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;  
• conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre 
ghizii locali;  
• politica de prealocare a locurilor in avion depinde de fiecare companie aeriana; la cerere, se pot furniza informatii 
suplimentare cu privire la acest aspect;  
• agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in 
care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;  
• excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza 
in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor 
ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la 
dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid 
local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 persoane. La un numar mai mic de participanti 
pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este suficient de mare, 
insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel 
vor avea program liber fara insotitor;  
• in situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita 
localizare, meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate 
decat in masura posibilitatilor de la fata locului;  
• nominalizarea insotitorului de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia vor fi furnizate cel tarziu cu o 
saptamana inaintea plecarii in calatorie;  
• asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua. 
 

 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
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