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Ljubljana 
POSTOJNA – VENETIA  

Zbor ADRIA AIRWAYS – 4  Zile – de la 274 + 150 taxe aeroport = 424 €/persoana 
394 €/persoana/mic dejun 

Perioada: 29.11.2018 – 02.12.2018 

 3 nopti cazare cu MIC DEJUN la hotelul ales: 
  Ambele hoteluri sunt situate in central orasului: 

- M Hotel Ljubljana 4* –City Hotel Ljubjana 3*  
 BONUS Tur al orasului Ljubljana  
 Asistenta in limba romana 
 BONUS asigurare storno si medicala inclusa indiferent de varsta 

 

29.11.2018 Bucuresti – Ljubljana/M Hotel Ljubljana 4*sau City Hotel Ljubljana 3*  
Prezentare la Aeroportul Bucuresti-Otopeni Henri Coanda la ora 13.15 pentru imbarcare la cursa Adria Airways JP719 cu decolare 
la ora 15.15 spre Ljubljana. Incepem explorarea capitalei Sloveniei cu un tur de oras pentru a admira Podul triplu-ce leaga Piata 
noua de Centrul Vechi, Fantana Robba, Podul Dragonilor. Transfer si cazare in hotelul ales in Lubljana. M Hotel Ljubljana 4* 
https://www.m-hotel.si/eng sau City Hotel Ljubljana 3* https://www.cityhotel.si/ 
 
30.11.2018  Lubljana – Pestera Postojna – Targul de Craciun din Ljubljana 
Mic dejun. Astazi, optional, va propunem sa descoperiti una dintre cele mai frumoase pesteri din lume. Pestera Postojna este una 
dintre cele mai mari grote europene si singura pestera din lume in care accesul se face cu trenuletul. Dupa ce ajungi in inima 
pesterii cu trenuletul electric, poti vedea o lume de poveste plina de stalactite, stalagmite si coloane. Pestera formata acum 70 de 
milioane de ani adaposteste 21 de km de galerii subterane, insa doar 5 km sunt accesibili turistilor. Pestera adapostea in Sala 
Concertelor, pana in 1927, cel mai vechi oficiu postal subteran din lume. Cele mai impresionante galerii din pestera sunt: Sala 
Spaghetelor, Sala Rosie si Sala Alba. In Sala Concertelor (40 m inaltime) incap 10.000 de oameni si se tin evenimente muzicale de 
peste 100 de ani. Dupa reintoarcerea in oras puteti vizita Târgul de Crăciun intins de-a lungul râului Ljubljanica, decorat cu un 
pom superb de Crăciun. Aici se află o serie întreagă de comercianți care vând obiecte autentice făcute manual. Mireasma nucilor 
prăjite, a vinului fiert și a plăcintelor de sărbători se răspândesc peste tot în aer. Seara cazare in hotelul ales in Ljubljana. 
 
01.12.2018 Lubljana – Venetia – Castelul Ljubljana 
Mic dejun.  Timp liber pentru plimbari si cumparaturi sau excursie optionala in Venetia, orasul iubirii si al gondolelor. Primul 
lucru care iti atrage atentia in Venetia sunt fatadele cladirilor. Grave, decazute, dar in acelasi timp mandre si somptuoase, acestea 
isi poarta cu noblete amprenta timpului. Piata San Marco este dominata de catedrala cu acelasi nume, devenita unul dintre 
simbolurile Venetiei, alaturi de gondole. In fata catedralei vegheaza atent Clopotnita San Marco, care masoara 97 metri in inaltime. 
Palatul Dogilor, aflat in in imediata apropiere a catedralei San Marco, este al doilea palat construit pentru a servi drept resedinta a 
dogilor. O scurta plimbare de-a lungul cheiului va va conduce catre celebrul Pod al Suspinelor, care leaga vechile inchisori de 
celulele de interogare din Palatul Dogilor. Podul Rialto este cel mai vechi pod din Veneţia. Face legătura între San Marco şi piaţa 
cu acelaşi nume şi zona Rialto, trecând pe deasupra Marelui Canal. Seara puteti vizita Castelul Ljubljana, cel mai mare si cel mai 
vizitat castel din Slovenia. Construit in secolul al XV-lea este o destinatie populara atat printre localnici, cat si pentru vizitatorii 
straini. Ofera o vedere ramarcabila asupra orasului, o atmosfera romantica si este gazda a numeroase evenimente culturale. Drumul 
spre dealul castelului poate fi parcurs cu uşurinţă pe jos, indicatoarele pornind din km 0 al oraşului sau cu funicularul - staţia se 
găseşte în piaţa Krek, cursele pornesc la fiecare 10 minute şi ajung la cetate în doar un minut. Seara cazare in hotelul ales in 
Lubljana.  
 
02.12.2018 Viena / Bucuresti 
Mic dejun. Transfer hotel-aeroport pt imbarcare la cursa Adria Airways JP718, cu decolare spre Bucuresti la ora locala 11.55. 
Aterizare la Otopeni-Henri Coanda la ora locala 14.45. 
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Hotel Loc in dubla A treia persoana  Copil 2-11,99 ani Singla  

M Hotel 
Ljubljana 4* 

274 + 150 taxe 
424 €  
394 € 

274 + 150 taxe 
424 €  
394 € 

235 + 150 taxe 
385 €  
355 € 

339 + 150 taxe 
489 €  
459 € 

City Hotel 
Ljubljana 3* 

329 + 150 taxe 
479 €  
449 € 

329 + 150 taxe 
479 €  
449 € 

290 + 150 taxe 
440 €  
410 € 

394 + 150 taxe 
544 €  
514 € 

Servicii incluse 
 3 nopti cazare cu MIC DEJUN la  hotelul ales 
 Zbor direct Adria Airways Otopeni - Ljubljana si retur 
 Taxele de aeroport 150 €/persoana (pot suferi modificari pana la data plecarii in functie de evolutia pretului la petrol) 
 Transfer grup aeroport/ hotel/ aeroport 
 Asistenta turistica in limba romana 
 BONUS! Tur panoramic al orasului Lubljana 
 BONUS! Asigurare Medicala si STORNO TravelProtection indiferent de varsta – cel mai complet produs personalizat inclus 

in pachet 

Preturile nu includ 
 Intrarile la obiectivele turistice, (altele decat cele incluse in program), alte servicii decat cele mentionate in program, excursii 

optionale 

Orar de zbor (ore locale) 
Zbor Nr. Zbor Decolare Ora Aterizare Ora Durata Zbor 
Dus JP719 Bucuresti 15:15 Ljubljana 16:05 02:05 
Retur JP718 Ljubljana 11:55 Bucuresti 14:45 01:50 

Descriere Hotel 
M Hotel Ljubljana 4* – https://www.m-hotel.si/eng  
 
Hotelul M Ljubljana, renovat complet în anul 2017 se află la câțiva pași de centrul orașului Ljubljana și oferă camere luminoase, 
cu aer condiționat și acces gratuit la conexiunea WiFi. Lângă hotel există o stație a unui autobuz local care asigură legături 
frecvente spre centrul orașului. Toate camerele au uși și ferestre izolate fonic, TV LCD cu canale prin satelit și minibar. Băile 
private sunt dotate cu duș sau cadă, articole de toaletă gratuite și uscător de păr. Mancarea, de o calitate ireprosabila, se serveste in 
restaurantul aflat la parter, in sistem bufet suedez. La Hotelul M oaspeții au la dispoziție un restaurant à la carte. În centrul orașului 
Ljubljana se poate ajunge cu mașina în 5 minute. Internet wireless, gratuit in tot spatiul hotelului. 
  

City Hotel Ljubljana 3* – https://www.cityhotel.si/ 

Situat în inima orașului Ljubljana, la doar 300 de metri de Piața centrală Prešeren, la 500 de metri de central vechi si la 350 de 
metri de celebrul Pod Triplu. Castelul Ljubljana este la 1 km de City Hotel Ljubljana. Toate camerele decorate în culori deschise 
au aer condiţionat, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cutie de valori şi birou. Băile private sunt dotate cu duş şi uscător de păr. 
City Hotel Ljubljana are un restaurant à la carte și un bar. Oaspeții au la dispoziție biciclete pentru a explora oraşul,  facilităţi de 
conferinţe, precum şi o zonă de lounge şi un colţ de bibliotecă. Terasa de vară cu un cafe bar oferă vedere uimitoare spre Castelul 
Ljubljana. În fiecare dimineaţă este servit un mic dejun bogat de tip bufet. În toate zonele hotelului este disponibil gratuit internet 
WiFi de mare viteză. 

Conditii de realizare a grupului 
GRUP MINIM: Tarifele sunt valabile pentru grup minim de 20 persoane. In cazul in care nu se intruneste numarul minim si sunt 
numai intre 15 – 19 platitori, pretul pachetului creste cu 45 €/persoana. Aceasta conditie este acceptata de cei inscrisi la excursie 
automat la semnarea contractului de prestari servicii turistice, iar suma va fi achitata cu cel mult 15 zile inaintea datei de plecare. 

Informatii utile 
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 Ljubljana este una dintre cele mai fermecătoare capitale din Europa centrala. Aflată în inima Sloveniei, Ljubljana este un 
amestec fermecător de arhitectură medievală, parcuri uriașe și o atmosferă relaxantă ce te binedispune instantaneu. Chiar dacă 
este cel mai mare oraș din Slovenia, Ljubljana are dimensiuni mici astfel încât poți să explorezi principalele atracții turistice 
într-o singură zi. 

 Asezata strategic la doua ore de mers cu masina de Venetia si trei de Viena, Ljubljana, capitala Sloveniei, este un oras foarte 
frumos si in aceeasi masura linistit, care imbina cu distinctie stilul baroc cu cel modern. Situat de-a lungul raului Ljubljanca, 
orasul este renumit prin centrul vechi, sau prin varfurile gemene ale Catedralei, care la randul sau gazduieste impresionante 
fresce. 

 Centrul vechi Ljubljana este bine sa fie strabatut la pas, pentru a nu pierde un drum de-a dreptul incantator. In ciuda faptului 
ca este un oras european de marime medie, Ljubljana isi pastreaza caracterul prietenos al unui oras mic, avand in acelasi timp 
toate caracteristicile unei metropole. Aici, in punctul de intalnire al culturilor estice, vechiul se intrepatrunde armonios cu noul. 

 Ljubljana este un oras cultural, care gazduieste multe teatre, muzee si galerii si se poate mandri cu una dintre cele mai vechi 
filarmonice din lume. Este un oras in care au loc numeroase concerte si diferite evenimente. 

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; 

 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. 

 
 

 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
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