Seniori Sorrento – Coasta Amalfitana
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Situat in extremitatea sudica a golfului Napoli, Sorrento sau taramul livezilor de lamai a insiprat de-a lungul
timpului scriitori celebri precum Charles Dickens sau Oscar Wilde si continua sa isi incante vizitatorii in fiecare
an. Cu o abundenta de obiective culturale si istorice combinata cu frumusetea spectaculoasa a peisajelor sale si
uimitoarea culoare a apei, Coasta Amalfitana este una dintre cele mai populare destinatii de vacanta din Italia.
Aici se afla cel mai spectaculos traseu turistic din Europa: drumul dintre Sorrento, Positano, Amalfi si Ravello
este un „must see” pentru toti turistii care isi petrec vacanta aici; pe Coasta Amalfitana s-a nascut trendul “la
dolce vita”. Pompeii este unul dintre cel mai impresionante situri arheologice din Europa si trebuie vizitat
impreuna cu vulcanul Vezuviu. Acoperit in intregime de eruptia vulcanului din anul 79 si uitat timp de sute de
ani, orasul Pompeii a fost redescoperit in sec al XVIII-lea. In urma lucrarilor arheologice au fost descoperite vile,
temple si fresce minunate. Sa nu uitam Insula Capri sau „insula viselor”, o destinatie luxoasa cu peisaje
magnifice.

Excursie inclusa in pret:
1. TURUL ORASULUI NAPOLI (aprox 2 ore)
Descoperiti acest oras plin de viata, culoare si cultura dominat de Muntele Vezuviu. Acest oras al contrastelor situat in golful
Napoli este locul unde a fost inventata pizza. Cele mai populare repere istorice ale orasului sunt Catedrala, piata Plebiscito
unde se afla Palatul Regal si frumoasa biserica Sf. Francesco di Paula construita in stil neoclasic. Piata Primariei si Castelul
construit de familia Anjou sunt alte doua repere importante ale orasului. Aceasta excursie se va efectua in timpul transferului
de la aeroport spre hotel, dupa sosirea in Napoli.
HOTEL PANORAMA PALACE 4* (recomandarea agentiei 3*+)
Pagina web: www.hotelpanoramapalace.it

Localizare: pe faleza inalta din oraselul Meta di Sorrento, la 5 km de centrul orasului Sorrento, la 50 km de aeroportul Napoli. Statia de
autobuz si statia de tren se afla in apropierea hotelului.
Caracteristici hotel: restaurant, bar cu vedere panoramica si piano bar, terasa cu sezlonguri si o mica piscina in aer liber cu
hidromasaj, salon TV si salon de jocuri, parcare cu plata.
Camerele standard sunt simplu si functional decorate si sunt echipate cu: baie cu dus sau cada, uscator de par, aer conditionat
(functioneaza doar pe perioada verii), telefon, TV satelit, frigider.
Opinia noastra: hotelul ofera conditii simple de cazare, insa are un raport calitate – pret foarte bun, avand in vedere ca este situat in
apropiere de Sorrento si de toate atractiile turistice importante din zona. Micul dejun oferit de hotel este simplu (specific pentru Italia)
si contine: chifle, felii de paine prajita, cereale, produse de patiserie (croissant, briose), sunca si cascaval, unt, miere, gem, cafea,
ceai, lapte, suc. Micul dejun este servit in forma de bufet. Cina este meniu (la alegere din 2 sau 3 feluri prestabilite).
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Supliment camera cu vedere la mare: 120 Euro/ camera dubla/ saptamana
Preturile includ:

Transport cu avionul Bucuresti – Napoli si retur, compania Blue Air;

1 bagaj de cala pe persoana;

transfer aeroport Napoli – hotel – aeroport Napoli;

7 nopti cazare la hotel 4* in camera dubla standard;

Demipensiune (mic dejun si cina meniu)

¼ sticla de vin si ½ sticla de apa pe persoana la cina

o excursie: turul panoramic al orasului Napoli

asistenta turistica in limba romana
Preturile nu includ: taxele de aeroport: 95 EUR/persoana (pot suferi modificari); asigurarea medicala; asigurarea storno,
taxa locala: 1,5 Eur/ pers/ zi (se achita direct la hotel), cateringul in timpul zborului, alte servicii decat cele mentionate ca
fiind incluse.
De aceasta oferta pot beneficia SENIORII (persoane cu varsta peste 55 de 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 30 euro/persoana/sejur.
Orar de zbor informativ:
Bucuresti 08:20 – Napoli 09:25
Napoli 10:10 – Bucuresti 13:05

Excursii optionale:
Coasta Amalfitana (Positano, Amalfi, Ravello)
Azi vom vizita cateva dintre cele mai renumite statiuni de pe Coasta Amalfitana, situate pe cel mai spectaculos traseu din
Europa. Vom face o scurta oprire pentru fotografii in Positano, “singurul loc din lume proiectat pe un ax vertical”, un oras cu
gradini luxuriante care coboara in trepte catre mare. Loc iubit si frecventat in trecut de artisti si intelectuali (Picasso, Cocteau,
Steinbeck) si de catre intemeietorii trendului “la dolce vita”, Positano este azi una dintre cele mai renumite statiuni de pe
coasta. In continuare ne oprim in statiunea Amalfi care a imprumutat numele sau intregii coaste. Amalfi este un oras cu un
aspect spaniol cu magnifica catedrala Sf. Andrea si Piazza del Duomo. Ultima oprire este in Ravello, un loc de neuitat
“suspendat” intre cer si mare. Ravello este faimos pentru privelistile ce pot fi admirate de sus precum si pentru monumentele
sale precum Villa Rufolo si Villa Cimbrone. Biletul de intrare la Villa Rufolo in Ravello costa 6 Euro/ persoana.
Pompeii si Vezuviu
Pompeii, oras opulent din antichitate a fost ingropat in totalitate in anul 79 d.Hr intr-una din cele mai dezastruoase eruptii
vulcanice din istorie. Vizita la Pompeii ne ofera informatii importante despre modul de viata in orasele din antichitate. Dupa
Pompeii vom face o oprire la Vezuviu. Biletul de intrare la Pompeii costa 13 Euro/ persoana.
Insula Capri
Capri este numita si “insula de vis” datorita frumusetii sale naturale, un amestec perfect intre coasta spectaculoasa si
vegetatia luxurianta. Vom vizita Anacapri unde se afla renumita Villa San Michele cu gradinile sale, centrul insulei cu renumita
Piazzetta si gradinile Augustus de unde veti putea admira privelistea spre Faraglioni, formatiune stancoasa care a devenit
simbolul insulei. Biletul de intrare la gradinile Augustus in Capri costa: 1 Euro/ persoana, Villa San Michele – Anacapri: 5 Euro/
persoana, plimbare cu barca in jurul insulei: aprox 18-20 Euro/ persoana.
Palatul Regal de la Caserta
Caserta este renumita pentru incantatorul Palat Regal si gradinile sale cu fantani spectaculoase. Palatul, bogat in candelabre,
ornamente aurite si tapiserii impresionante are 1200 de camere si 1790 ferestre. Constructia palatului a inceput in anul 1752

sub supravegherea arhitectului Luigi Vanvitelli si s-a incheiat in 1847 cand a fost finalizata sala tronului. Biletul de intrare la
palat nu este inclus si costa aprox 15 Euro/ persoana.
Spectacol tarantella la teatrul din Sorrento
Pentru una din serile vacantei Dumneavoastra, va invitam sa petreceti intr-o nota vesela, pe ritmurile specifice zonei Napoli.
Oamenii de pe aceste meleaguri sunt renumiti pentru pasiunea lor pentru cantec si dans. Cantece celebre precum “O sole mio”
sau “Te voglio bene assai” au fost compuse aici. Spectacolul dureaza putin peste o ora si cuprinde un repertoriu de cantece si
dansuri specifice zonei, in note vesele si colorate.
Observatie: excursiile optionale se pot realiza cu un minim de 15 persoane participante pentru fiecare excursie in parte.
CONDITII FINANCIARE OFERTA:
TERMENE DE PLATA:

40% din pretul pachetului turistic la inscriere;

60% 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 20 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 45 zile inaintea plecarii;

30% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 44 zile - 30 zile inaintea plecarii;

80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 22 zile inaintea plecarii;

100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu 21 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 SI CONDITII DE PARTICIPARE:

- Documente necesare calatoriei: pasaport valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii in tara sau carte de identitate valabila.
- Oferta este valabila pentru un grup minim de 25 persoane pentru fiecare plecare.
- Agentia nu este raspunzatoare pentru modificarile orarului de zbor sau pentru intarzieri, acestea fiind in responsabilitatea
companiei aeriene si a autoritatilor aeroportuare.
- Agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este schimbata de
compania aeriana.
- Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de autoritatile de resort din Italia, conform standardelor locale.
Aceste standarde sunt diferite de cele din Romania.
- Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei
se rezolva de catre turist direct la receptia hotelului.
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare sau un depozit pentru
eventuale cheltuieli pe durata sejurului (minibar/frigider, seif, prosoape la piscina, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
- 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-i insoteste (dupa caz), obtinut la notariat; daca adultul insotitor nu este unul dintre parinti,
acesta trebuie sa aiba asupra sa si cazier judiciar (detalii pe www.politiadefrontiera.ro)
- 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.
- Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

