Belgrad
Zbor TAROM - 5 Zile – 274 + 125 taxe aeroport = 424 €/persoana
394 €/persoana/mic dejun

Plecare: 29.11 – 03.12.2018





4 nopti cazare cu MIC DEJUN la Hotel Happy Star Club 3* - CENTRAL
BONUS Tur al orasului Belgrad cu ghid vorbitor de limba romana
Asistenta in limba romana
BONUS asigurare storno si medicala inclusa indiferent de varsta

29.11.2018 Bucuresti – Belgrad / Hotel Happy Star Club 3*
Prezentare la Aeroportul Bucuresti-Otopeni Henri Coanda la ora 06.00 pentru imbarcare la cursa TAROM RO211 cu decolare la
ora 108.45 spre Belgrad. Aterizare la Belgrad la ora 08.45. Incepem explorarea orasului cu un tur panoramic, cu ghid vorbitor de
limba romana. Belgrad, Orasul Alb,unul dintre cele mai vechi orase europene, a fost capitala Serbiei din anul 1403, a Iugoslaviei
intre anii 1918 si 2003, apoi a Serbiei si Muntenegrului si, din 2006, doar a Serbiei. Orasul este situat la varsarea raului Sava in
Dunare in partea de nord a Serbiei, inconjurat din trei parti de Voivodina si dintr-o parte de Serbia Centrala. Vom admira Citadela
Kalemegdan situata pe o colina deasupra confluentei raului Sava cu Dunarea, Palatul Printesei Ljubice, Piata Republicii si Strada
Mihajlova, Templul Sf. Sava, cea mai mare biserica ortodoxa din oras, Muzeul National. Seara, cazare Belgrad. Seara cazare Hotel
Happy Star Club 3* sau similar in Belgrad. http://www.happystarclub.rs/en.html

30.11.2018 Belgrad –Casa Florilor –Cartierul Skaralija / Hotel Happy Star Club 3*
Mic dejun. Astazi putem explora orasul individual sau optional putem vizita Casa Florilor - mausoleul Maresalului Iosip Broz Tito.
Timp liber in pitorescul cartier Skaralija, supranumit Montmartre-ul belgradean. Zona s-a dezvoltat incepand din a doua parte a
secolului 19, datorita numerosilor artisti ce si-au stabilit aici atelierele de creatie si au transformat-o intr-o atractie boema. Pe
stradutele inguste, cu mici galerii cochete, expozitii in aer liber si muzicieni ambulanti se afla numeroase cafenele si restaurante.
Seara cazare Hotel Happy Star Club 3* sau similar in Belgrad. http://www.happystarclub.rs/en.html

01.12.2018 Belgrad – Voivodina – Novi Sad – Sremski Karlovci / Hotel Happy Star Club
3*
Mic dejun. Astazi plecam spre Provincia Autonomă Voivodina. Capitala Voivodinei și totodată cel mai populat oraș, este Novi
Sad, prima noastra oprire de astazi. Orasul, caruia odata i se spunea „Atena Sarbeasca” este un adevarat tezaur de monumente
istorice si arheologice, printre care Cetatea Petrovaradin, Ceasul Turn sauPodul Libertatii. Traseul nostru continua spre Sremski
Karlovci, un centru cultural şi istoric de o importanţă deosebită în Serbia, aflat la numai 11 km de Novi Sad. Importanţa istorică a
acestei mici localităţi este dată de faptul că aici a fost semnat Tratatul de pace din 1699, dintre austrieci şi turci. Numeroasele
clădiri istorice şi religioase, dar şi regiunea bogată din punct de vedere viticol, fac din Sremski Karlovci o destinaţie completă.
Seara cazare Hotel Happy Star Club 3* sau similar in Belgrad. http://www.happystarclub.rs/en.html

02.12.2018 Belgrad – Targurile de Craciun / Hotel Happy Star Club 3*
Mic dejun. Timp liber pentru plimbari si cumparaturi. In capitala Serbiei perioada Craciunului se extinde pana in ianuarie, astfel
incat ai mai mult timp la dispozitie sa descoperi targurile de Craciun din Belgrad.Craciunul din Serbia se sarbatoreste dupa
calendarul Iulian, astfel incat Nasterea Domnului se marcheaza in 7 ianuarie. Totusi, asta nu inseamna ca cei care ajung in Belgrad
in decembrie nu se vor putea bucura de targul de Craciun din Trg Republik, piata principala a orasului. Cu o multime de casute
colorate din lemn unde poti cumpara suveniruri si bunatati traditionale si tarabe ce ofera vin fiert si punci, targul de Craciun din
Belgrad rivalizeaza cu pietele din cele mai mari orase europene. Seara cazare Hotel Happy Star Club 3* sau similar in Belgrad.
http://www.happystarclub.rs/en.html

03.12.2018 Belgrad / Bucuresti
Mic dejun. Predarea camerelor si transfer hotel-aeroport pt imbarcare la cursa TAROM RO212, cu decolare spre Bucuresti la ora
locala 09.20. Aterizare la Otopeni-Henri Coanda la ora locala 11.40.
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Hotel
Hotel Happy Star
Club 3*

Loc in dubla

274 + 150 taxe
424 €
394 €

A treia persoana

Copil 2-11,99 ani

274 + 150 taxe
424 €
394 €

235 + 150 taxe
385 €
355 €

Singla

339 + 150 taxe
489 €
459 €

Servicii incluse







4 nopti cazare cu MIC DEJUN la Hotel Happy Star Club 3*
Transfer grup aeroport/ hotel/ aeroport
Tur al orasului Belgrad cu ghid de limba romana
Transport avion compania TAROM: Bucuresti Otopeni – Belgrad – retur;
Taxele de aeroport 150 €/ persoana (pot suferi modificari pana la data plecarii in functie de evolutia pretului petrolului) ;
BONUS asigurarea medicala si storno Travel Protection (indiferent de varsta) - PT CARE LA INSCRIERE AVEM NEVOIE
DE DATA NASTERII.
 Asistenta turistica in limba romana

Preturile nu includ




Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale
Alte servicii decat cele mentionate in program

Excursii optionale


Mausoleul Tito – Casa Florilor – Cartierul Skaralija: – 30 €/ persoana (minimum 15 pers. participante); Include:
transport autocar, ghid insotitor roman.



Voivodina – Novi Sad – Sremski Karlovci – 60 €/ persoana (minimum 15 pers. participante);Include: transport autocar,
ghid insotitor roman.

Descriere Hotel
Hotel Happy Star Club 3* – Belgrad – http://www.happystarclub.rs/en.html
Hotelul Happy Star Club se află în cartierul Vozdovac, la 4 km de centrul orașului Belgrad. Acesta oferă WiFi gratuit și cazinou în
aceeași clădire. Camerele moderne au aer condiționat, minibar și TV cu ecran plat cu canale prin cablu. Micul dejun continental
este servit la restaurant între orele 07:00 - 10:00. În aceeași clădire cu Happy Star Club se află un mic supermarket, un salon de
coafură și o cafenea. O stație de autobuz este chiar lângă hotel, iar linia 26 oferă legături directe către Trg Republike din centrul
orașului. Aeroportul Nikola Tesla se află la 18 km.

Conditii de realizare a grupului
GRUP MINIM: 25 Platitori. Pentru grup intre 20 si 24 de platitori se va percepe un supliment obligatoriu de 35 €/ persoana.

Orar de zbor (ore locale)
Zbor
Dus
Retur

Nr. Zbor
RO211
RO212

Decolare
Bucuresti
Belgrad

Ora
08:10
09:20

Aterizare
Belgrad
Bucuresti

Ora
08:45
11:40

Durata Zbor
01:35
01:20

Bine de stiut!
 Așa cum grecii au tavernele, francezii bistrourile, sârbii se mândresc cu ale lor “kafana”, locul ideal pentru o experiență
gastronomică autentică sârbească. Meniul e variat, însă trebuie sa gustati o plejskavica, un fel de burger de vită condimentată și
prăjită la grătar, stropită cu sosul delicios de kaimak, servită cu chifle proaspete, verdeață, ceapă și legume după plac. Alternativa
poate fi cevapi (un soi de mititei sârbești) la grătar care îți lasă gura apă. Așa că, să aveți poftă! Prețurile sunt rezonabile iar
mâncarea delicioasă și porționată cu generozitate.
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 Beograd, asa cum i se spune in sarba, este cu siguranta un oras contrastant, observandu-se contopirea de arhitectura si cultura,
care s-au unit pentru a forma acest oras modern de astazi. De la gramada de caramizi, care e tot ceea ce a mai ramas din cartierul
general militar bombardat Kneza Milosa, pana la cluburile de noapte de sub citadela Kalemegdan, capitala Serbiei ofera o multime
de experiente. Sarbii construiesc in fiecare coltisor al orasului.
 Viata de noapte in capitala Serbiei este una care poate satisface cerintele oricarui turist. Urbea ofera o gama larga de cluburi si
baruri deschise aproape non-stop, fapt dovedit si de un studiu efectuat la nivel international care spune ca Belgradul a devenit un
centru regional al petrecerilor, avand ca atu preturi accesibile ale bauturilor. Asadar, cei care aleg sa ignore istoria si sa se bucure
de capitala Serbiei asa cum este ea, gasesc o multime de oportunitati de petrecere a timpului.
 Locuitorii sunt ospitalieri, mandri de orasul lor. Strazile pietonale din centrul Orasului Alb sunt pline de diverse casute de unde
se pot cumpara suveniruri de tot felul. Belgrad este cu siguranta un oras viu, drept dovada stau sutele de oameni care se plimba zi
de zi pe strazile lui, localnici sau turisti.

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.

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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