Oferta pentru toate varstele!
Zbor BLUE AIR - 8 Zile
529 + 95 taxe aeroport = 624€
599 € / persoana

Plecare: 01.10 – 08.10








7 nopti cazare la Hotel Sabbie D’Oro 4* cu DEMIPENSIUNE !!!
BONUS La masa, apa si vin!
BONUS Tur de oras Catania!
BONUS Degustare inghetata dupa retete traditionale siciliene!
Transfer – Aeroport – Hotel – Aeroport
Un bagaj de cala (32kg) pentru fiecare persoana
BONUS Asistenta turistica in limba romana

Ziua 1 Bucuresti – Catania – Giardini Naxos / Hotel Sabbie D’Oro 4* – DEMIPENSIUNE.
Prezentare la Aeroportul Otopeni Henri Coanda la ora 12.15 pt. intalnirea cu insotitorul de grup roman si imbarcare la cursa Blue
Air OB145 cu decolare la ora 14.15 spre Catania. Aterizare la Catania la ora locala 15.30. Vizitam Catania, oras situat la poalele
Muntelui Etna, si al doilea oras ca marime din Sicilia. Ne vom plimba pe stradutele orasului, cu peisajele si cladiri cu o arhitectura
deosebita. Centrul vechi al Cataniei, cu cladiri in stil baroc se afla de peste 10 ani in patrimonial UNESCO.Transfer catre Giardini
Naxos. Cazare si cina (1/2 apa minerala si ¼ vin incluse) la hotel Sabbie D’Oro 4* sau similar.

Zilele 2 – 7. Giardini Naxos / Hotel Sabbie D’Oro 4* – DEMIPENSIUNE.
Timp liber pentru odihna, plaja, sau pentru activitati optionale in Giardini Naxos, statiune situata pe coasta de est a insulei.
Incadrata de un golf pitoresc si avand in fundal indepartatul vulcan Etna, mare parte a vacantei in Giardini Naxos se concentreaza
pe plaja cu nisip si prundis in forma de semiluna. Statiunea este animata, atat ziua, cat si seara si este locul ideal pentru a petrece
o vacanta superba. Pe plaja marginita de apele sclipitoare ale Mediteranei sunt amenajate numeroase lido-uri (plaje private)
unde va puteti bucura de soare si sporturi nautice. Naxos a fost intemeiat in 735 IHr de ciclazi, sub conducerea atenianului
Thucles, primul grec sosit pe taram sicilian. Din acest loc, grecii au acaparat si mai multe parti din Sicilia. Colonia a prosperat pana
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in 403 IHr, cand a fost distrusa de Dionisius din Syracusa. De-a lungul anilor statiunea Giardini-Naxos s-a dezvoltat atat de mult,
incat acum rivalizeaza cu Taormina. Cazare cu mic dejun si cina (1/2 apa minerala si ¼ vin incluse) la hotel Sabbie D’Oro 4* sau
similar.

Ziua 8 Giardini Naxos – Catania – Bucuresti
Dupa micul dejun, se elibereaza camerele si se pleaca cu bagajele catre Catania. Aici vom avea timp liber pentru plimbari vizite
individuale si ultimele cumparaturi. La ora 14:00, transfer la aeroport pentru imbarcare la cursa OB146, cu decolare spre Bucuresti
la ora locala 16:15. Aterizare la Otopeni la ora locala 19:20.

Loc in dubla

Loc in tripla

Camera Single

Copil 2-11,99 ani

529 + 95 taxe 624€

529 + 95 taxe 624€

704 + 95 taxe=799 €

454 + 95 taxe =

599 €

599 €

774 €

549 €

Supliment pentru camera cu vedere la mare: 160 euro/ persoana/ sejur
Hotel SABBIE D’ORO 4* / Giardini Naxos

http://www.hotelsabbiedoro.it/index.php

Locatie: Situat in statiunea Giardini Naxos, Hotelul Sabbie d'Oro este o proprietate fermecătoare, care oferă servicii prietenoase,
vedere minunată la mare şi o aşezare excelentă în faţa celei mai mari plaje din Giardini Naxos. Se află la doar 100 de metri de situl
arheologic, de muzee şi de centrul localităţii. Hotelul Sabbie d'Oro este în apropiere de portul turistic. Mijloacele de transport
public se află la doar 5 minute de mers pe jos de hotel.
Facilitati hotel: Hotelul este o proprietate de familie şi oferă o atmosferă primitoare. Oaspeţii se pot relaxa pe plaja privată a
hotelului. Restaurantul hotelului oferă mâncăruri traditionale şi specialităţi din peşte. Oaspeţii beneficiaza gratuit de mic dejun tip
bufet.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu mobilier mediteranean. Interiorul hotelului este decorat în albastru şi alb. Camerele
sunt amenajate în nuanţe calde de ocru si dispun de aer conditionat, grup sanitar propriu, TV satelit, uscator de par, telefon, seif,
minibar
*(cu titlu informativ, hotelul poate fi modificat, fara ca acest lucru sa afecteze oferta generala – hotel 4*, demipensiune)

Excursii si activitati optionale:
Noto si Siracusa (excursie de o zi): 65 euro/persoana
Noto este un oras din provincia Siracusa care a fost complet reconstruit dupa marele cutremur din 1693. In prezent, Noto este
considerat o adevarata capodopera a Arhitecturii baroce siciliene si face parte din Patrimoniul UNESCO. Siracusa este un oras
situat in partea de sud-est a Siciliei si este unul dintre cele mai vechi orase din lume. Siracusa s-a ridicat pe ruinele unei vechi
colonii grecesti fondata de corintieni in 734 I.H., iar in anul 212 I.H. a fost cucerita de romani. Este una din atractiile majore ale
Siciliei, orasul vechi Siracusa si necropola de la Pantalica fiind inscrise pe lista patrimoniului cultural UNESCO. Siracusa este
cunoscuta pentru vestigiile ei grecesti, incantatoarele cladiri baroce din Insula Ortigia, cat si pentru faptul ca aici a trait faimosul
Arhimede, marele geniu al Siracusei. Se viziteaza cu ghid local cateva din cele mai importante obiectice turistice: vechiul cartier
Neapolis, faimoasa Orecchio di Dioniso, Teatrul grecesc (construit incepand cu sec.VI I.H. si devenit cel mai mare din Sicilia),
Amfiteatrul roman, Santuaria Madonna dell Lacrime si Insula Ortegia, partea veche a orasului, Templul Doric al lui Apollo,
Izvorul Aretusa, Castello Maniace, faimoasa Catedrala si faimoasa Piazza del Duomo (inima baroca a Siracusei).

Etna si Taormina (excursie de o zi): 55 euro/persoana
Plecare cu autocarul catre Taormina, o statiune siciliana exclusivista si foarte vizitata, ce ofera incredibile privelisti atat catre Etna
cat si catre plajele aurii ale Marii Ionice. Timp liber pentru vizitarea acestui orasel minunat cu magazine si hoteluri de lux, vestigii
antice si restaurante din cele mai selecte. Aici puteti vizita Teatrul Vechi Grecesc, remarcabil prin vechime si frumusete, sau va
puteti plimba pe stradutele inguste marginite de cladiri vechi, sau pe faimoasa Corso Umberto – principala strada din Taormina cu
multe magazine de suveniruri si restaurante. Dupa amiaza plecam spre Vulcanul Etna, cel mai inalt vulcan activ din toata Europa
si unul dintre cei mai activi vulcani ai lumii. Timp liber pentru cei care doresc sa exploreze vulcanul si sa admire peisajele si
conurile craterelor.
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Monreale si Palermo (excursie de o zi): 85 euro/persoana
Dimineata, dupa micul dejun, plecam spre Palermo, capitala Siciliei, un oras fondat de fenicieni si cu o vechime de 2.700 ani.
Insotiti de ghidul local, vom face un tur pentru a admira principalele obiective turistice: impunatoarea Catedrala Santa Maria
Assunta, un amestec de stiluri arhitecturale unice: bizantin, romantic, gotic, renascentist si baroc; Piazza Pretoria, un cerc de cladiri
medievale si renascentiste inaltate in jurul unei fantani din sec. 16; Capela Palatina, construita in anul 1132, Pallazzo dei
Normanni, devenit una dintre cele mai de seama curti regale ale Europei; Biserica Martorana, fondata in anul 1143. Apoi, ne
continuam drumul catre Monreale, unde se afla una dintre cele mai mari catedrale din Europa, o capodopera arhitecturala – cea
mai de prêt comoara a Siciliei. Catedrala a fost fondata in 1172 de catre Imparatul Normand Wilhelm al-II-lea si este un monument
inchinat artei si culturii arabe, normande si bizantine. Interiorul catedralei seamana cu o imensa si stralucitoare caseta de bijuterii,
picturi si marmura viu colorata, mozaicuri si o curte interioara normanda impresionanta.

Ragusa Ibla si Caltagirone (excursie de o zi): 65 euro/persoana
Dimineata pleacare spre Ragusa Ibla pentru o vizita cu ghid local. Ragusa este o provincie in sud-estul Siciliei, fiind divizata in 2
parti distince: zona inalta si cea joasa (Ibla). Ragusa Ibla impresioneaza prin arhitectura baroca / medievala cu palate, biserici si
cladiri deosebite. Excursia continua apoi spre Caltagirone, “orasul ceramicii siciliene” unde vom vizita orasul insotiti de ghidul
local. Principala atractie o reprezinta “Scala di Santa Maria del Monte”, o scara cu 142 trepte, datand din 1608. Aceasta
capodopera de arta leaga partea superioara a orasului cu cea inferioara si este complet acoperita cu placi ceramice, fiecare dintre
ele avand un design diferit, inspirat de cultura locala. Tot aici puteti admira biserica in stil baroc San Francesco di Paola, precum si
numeroasele ateliere de ceramica si magazine.



(Preturile excursiilor optionale sunt calculate pentru un numar minim de 20 participanti)

Servicii incluse in pret









7 nopti cazare cu DEMIPENSIUNE (1/2 apa si 1/4 vin incluse) la hotel Sabbie D’Oro 4* sau similar.
Tur al orasului Catania cu ghid de limba romana;
Degustare inghetata dupa retete traditionale siciliene!
Transfer grup aeroport/ hotel/ aeroport
Transport avion Blue Air cursa directa Otopeni - Catania si retur;
Taxele de aeroport
1 piesa bagaj de cala in limita a 32kg / segment de zbor si 1 piesa de bagaj de mana in limita a 10kg
Asistenta turistica in limba romana;

Preturile nu includ





Asigurarea medicala
Intrari la obiectivele turistice
Alte excursii optionale prezentate in program cu detalii si tarife aferente conform numarului de inscrisi
Cheltuieli personale, bacsisuri sau produse consumate din minibar;

Conditii de realizare a grupului
GRUP MINIM: 20 Platitori.

Conditii de inscriere




Pasaport valabil minimum 6 luni de la data intoarcerii in tara, sau card de identitate valabil;
La inscriere turistul achita 50% din valoarea excursiei, iar diferenta cel mai tarziu cu 21 zile inainte de plecare.
Plata serviciilor turistice se poate face in Euro, USD sau Lei. Pentru platile in Lei, cursul de schimb valutar aplicat va
fi cel al Bancii Comerciale a Touroperatorului, din ziua platii;
 Conditiile de participare si penalizare in caz de retragere, sunt specifice programului anexa la contract, care trebuie semnat
obligatoriu la inscriere si anume:
 Anulare intre data confirmarii serviciilor si cu 30 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 50% din
pretul pachetului de servicii;
 Anulare intre 30-15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 75% din pretul pachetului de servicii;
 Anulare intre 15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 100% din pretul pachetului de servicii;
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ATENTIE Biletele de avion sunt nerambursabile si nemodificabile din momentul emiterii lor.
Corectitudinea numelor si a datei de nastere intra in responsabilitatea agentiei/ agentului care a efectuat inscrierea, iar orice
modificare de nume sau de data se taxeaza cu 25 €/modificare/persoana;
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 functie de disponibilitatile de moment (in general cazare dupa ora 14:00 si predare pana in ora 12:00);
Hotelierii solicita plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera si hotel (ex.mini bar/frigider, seif). 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 ;
Categoria hotelului, a restaurantului si a mijloacelor de transport turistic, este cea acordata de ministerul de resort local;
Tarifele excursiilor optionale sunt orientative; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul agentiei noastre (sunt
doar recomandate ca servicii sigure); Plangerile si solutionarea acestora se fac doar pe perioada sejurului!
ATENTIE Verificati documentele necesare calatoriei inainte de plecare – carte de identitate (pentru tarile UE) sau pasaport
valabil min. 6 luni de la data sosirii in tara! Persoanele care detin alt tip de pasaport decat cel turistic (pasaport diplomatic etc)
sunt rugate sa se intereseze in ce conditii pot calatori cu pasaportul pe care il detin. Documentele necesare calatoriei pentru
minorii insotiti de un singur parinte sau nici unul, le gasiti la www.politiadefrontiera.ro. Conform legislatiei in vigoare, copiii
si infantii (pana la 14 ani) calatoresc DOAR CU PASAPORT!
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;
Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor de aeroport sau a serviciilor suplimentare, in situatia in care
acestea sunt impuse de terti (compania aeriana, unitatile de cazare);
Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este raspunzatoare pentru
decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul excursiei;
DOCUMENTELE DE CALATORIE, voucher cazare sau alte servicii la sol si Informatiile necesare turistilor pentru plecare,
impreuna cu biletul de avion de grup, se vor transmite turistilor in saptamana dinaintea plecarii.

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

GABRIELA APOSTOL
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941
E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro
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