Spania – Costa del Sol
Descoperă farmecul Andaluziei
Marbella – Puerto Bano – Benalmadena – Sevillia – Torremolinos – Fuengirola – Mijas – Gibraltar – Ronda – Cordoba – Satul
Nerja – Granada – Sierra Nevada - Maroc

De la

395 € /pers/sejur

(Prețul informativ afișat este de persoană în
cameră dublă).

DATE DE PLECARE 2018:
25.09, 27.09, 29.09, 02.10, 04.10, 06.10,
09.10, 11.10, 18.10, 25.10, 29.11, 27.12
Revelion
DATE DE PLECARE 2019:
05.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04* Paste,
30.04, 02.05, 04.05, 09.05, 11.05, 16.05,
18.05, 23.05, 25.05, 30.05, 01.06
PREȚUL INCLUDE:
• Transport avion București – Malaga
– București
• 7 nopți cazare la hotel de 4*
• Mic dejun și cină (2 mese pe zi conform programului, în ziua sosirii se
asigura cina, în ziua plecării mic
dejun), la cina se oferă 1 pahar de apă
și 1 pahar de vin
• Transfer aeroport – hotel - aeroport
• Asistența turistică este asigurată de
reprezentanții din destinație care oferă
suport și țin legătura cu organizatorul
pentru buna desfășurare a programului.
Serviciul include preluarea de la aeroport și
însoțirea turiștilor până la hotel, precum și
preluarea de la hotel și însoțirea turiștilor
până la aeroport în ziua plecării. De
asemenea, asistența oferă variante pentru
excursii opționale și acompaniază turiștii în
deplasarea către obiectivele turistice.

• ½ zi excursie opțională inclusă, tur
panoramic Malaga
PREȚUL NU INCLUDE:
• Taxe de aeroport 125 euro
/persoană

Costa del Sol este un o destinație fermecătoare, unde anotimpul cald durează
tot anul. Nu este de mirare că aici vin turiști de pretutindeni, chiar și în
perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a se bucura de câteva zile cu soare pe
plajă. El Bajondillo și La Carihuela sunt plajele cele mai îndrăgite în rândul
turiștilor. Costa del Sol se întinde de la Narja până la Gibraltar, fiind cea mai
emblematică zonă litorală a Spaniei. De aici se poate ajunge cu ușurință în
orașe precum Malaga, Granada, Sevilla sau Cordoba.
Moment de savoare:
Preferată în rândul localnicilor, dar și printre turiști, Gambas Al Pil-Pil constă
într-o porție de creveți proaspeți, rumeniți în cuptor și serviți cu un sos salsa
preparat cu usturoi, paprika, chilli și vin alb. O gustare ușoară, excelentă
pentru zilele de vară.
Top Atracții:
1. Puerto Banus, aflat în Malaga, este o zonă prtuară splendidă,
recunoscută pentru peisajele și plajele sale, dar și pentru viața de
noapte și zonele de shopping. Tot aici se află statuia „Rhinoceros”
creată de Dali,cu o greutate de 3 tone. Statuia creată în 1954 apare și
în filmul suprarealist al lui Dali, intitulat “La aventura prodigiosa de
la encajera y el rinocheronte” (în traducere: „Prodigioasa aventură a
țesătorului de dantelă și a rinocerului”).
2. Parcul Național Sierra Nevada se întinde pe o suprafață de 85.883
de hectare, fiind cel mai mare parc natural din Spania. Acesta
găzduiește 2100 de specii de plante, dintre care 116 specii
clasificate ca fiind în pericol de extincție, iar 60 de specii sunt unice
în lume, putând fi găsite numai aici. Parcul este cunoscut și ca
destinație pentru schi.
3. Palatul Alhambra din Granada este unul dintre cele mai importante
monumente din arhitectura islamică, stând ca dovadă a prezențtei
musulmane în Spania secolului al VIII-lea. Este un ansamblu de
clădiri într-o fortăreață ce domină câmpia și orașul Granada.

Atracții
 Marbella
O stațiune reprezentativă, dezvoltată în jurul Portului Banos în provincia
Malaga, recunoscută în special ca destinația de vacanță preferată a vedetelor
și aristocraților. Totodată este locul ideal pentru pasionații de yachturi și
vase de croazieră, acestea fiind nelipsite în port. De asemenea, pasionații de
golf vor găsi aici numeroase terenuri amenajate pentru acest sport. Turiștii
pot vizita: Piața Los Naranjos, Primăria, Casa del Corrigidor, Fortăreața
Arabă, Parcul Natural Siera de las Nieves și Golful Santa Clara. Cele mai
renumite plaje sunt : Casablanca, Artola, Cabo Pino, El Pinillo, El Alicante și
Nueva Andalucia.
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• Asigurare medicală de călătorie și
asigurarea storno
• Taxa de stațiune (se va plăti la hotel, 13 euro/ pers / zi)
• Mesele de prânz
• Intrările la obiectivele turistice din
program și alte taxe și cheltuieli
personale

 Benalmadena
Benalmadena este o stațiune bogată în plaje atrăgătoare și locuri interesante
pe care, cu siguranță îți dorești să le vizitezi. Aici se află Castelul Colomares –
un monument sub forma unui castel, dedicat vieții și aventurilor lui
Christofor Columb, Stupa budistă Benalmadena – cea mai mare stupă budistă
din Europa, Telecabina, Portul, CAstelul Bil-Bil, Grădinile Muro, plajele Santa
Ana, Maites și La Vibora, dar și un parc de distracții internațional.

 Torremolinos
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
• Avansul la înscriere (cu mai mult de o
luna înainte de plecare) este de minim
100 €/persoană. Diferența de până la
50% din valoarea pachetului va fi achitată
cu maxim până la două luni înainte de
plecare. Ultima plată trebuie făcută cu
maxim o luna înainte de data plecării.
• Se acceptă partaj.
• Nu se oferă doar serviciile la sol, se
poate achiziționa doar pachetul integral
de servicii.
• Grupul minim pentru a se organiza
excursiile opționale este de 20 persoane.
• Excursiile
opționale
gratuite
se
organizează, în general, în prima sau în
ultima zi, după preluarea de la aeroport sau
de la hotel; dacă orarul de zbor nu permite,
într-o altă zi din sejur.
• Persoanele care au vârsta sub 55 ani
(inclusiv copii 0-11.99 ani) plătesc
obligatoriu supliment 80 euro/sejur 7
nopți. BONUS! Pentru posesorii de Senior
Voyage Club Card se aplică o reducere de
50% (40 euro).

REDUCERI & SUPLIMENTE
• Supliment cameră single: 210
euro/sejur (număr camere limitat).
• Reducere a treia persoană/adult (în
cameră cu doi adulți – cameră triplă):
20 euro (număr camere limitat) plecari
mai si iunie
• Persoanele cu vârsta sub 55 ani care
nu au insoțitor peste 55 ani plătesc
supliment 80 euro.
• Reducere 5% la achiziționarea a trei
excursii opționale cumulat pentru cei
care nu sunt posesori de Senior Voyage
Club Card.

Aflată printre principalele destinații de pe Costa del Sol, Torremolinos este
recunoscut mai ales pentru plajele sale cu atmosferă tropicală, nisip fin și
palmieri, dar și pentru Bulevardul pietonal Calle San Miguel, care este aliniat
de magazine și conectează centrul stațiunii cu zona de plaje.

 Fuengirola
Aflată tot în provincia Malaga, stațiunea Fuengirola, cunsocută în antichitate
cu numele de Suel și apoi Suhayl, este preferată de turiști pentru plajele
urbanizate și obiectivele turistice, printre care se numără: Biserica Nuestra
Senora del Rosario, Castelul Sohail, Torreblanca, Grădina Zoologică, Parcul
Acvatic și hipodromul. Cele mai renumite plaje sunt: Carvajal, Torreblanc,
Playa de Fuengirola, Los Boliches și Santa Amalia.

 Sevilia
Considerată centrul artistic, cultural, economic și social al sudului Spaniei,
este situată în partea de sud-vest a Peninsulei Iberice, fiind capitala
Andaluziei și a Provinciei Sevilia. Pe lângă plajele splendide, aici poți vedea
minunate monumente arhitecturale. Îți recomandăm să vizitezi Catedrala din
Sevilia – construită în stil gotic, Palatul Real Alcatraz – construit în stilul
maurilor, Plaza de Espana – un superb loc de promenadă ce a servit ca platou
de filmare pentru câteva scene din Star Wars, Muzeul Dansului Flamenco și
Muzeul de Arte.

Excursii gratuite
 Malaga
Dacă vizitezi Spania, cu siguranță trebuie să treci și prin Malaga,un oraș
portuar al Andaluziei. Cu o medie anuală de 25 de grade Celsius, Malaga este
ideală pentru plajă, dar și pentru a vizita principalele atracții. Preferatele
turiștilor sunt: Catedrala, Muzeul Picasso, Plaza del Marina, Paseo del Parque
cu grădinile sale umbrite și Calle Marques de Larios, pasajele și labirintul din
Pasaje Chinitasși Paseo Maritimo.

 Marbella și Puerto Bano
Marbella a devenit de-a lungul timpului destinația preferată a celebrităților,
a strarurilor de film și a familiilor regale. Și nu este de mirare! Stațiunea
oferă priveliști minunate, plaje cu aspect tropical, nisip fin, ape turcoaz și
localuri elegante de lux. Ce ai mai putea să îți dorești de la vacanța ta? Vom
vizita artera principală Avenida Ricardo Soriano și Paseo Maritimo, Piața
Centrală Plaza de los Narajos (Piața Portocalilor) și pitorescul Puerto Bano,
înconjurat de luxsul port cu iahturi uriașeși strălucitoare.
Această excursie este BONUS pentru posesorii de CARD SENIOR VOYAGE.

Nu ratați excursiile opționale

BONUSURI PENTRU POSESORII
DE SENIOR VOYAGE CLUB CARD

• ½ zi excursie opțională (Marbella și
Puerto Bano)
• Reducere 10% la achiziționarea unui
pachet de trei excursii opționale (reducerea
se aplică doar la achiziționarea cumulată a
celor trei excursii)

 Excursie în Granada
Granada este încărcată de istorie și se bucură de o arhitectură deosebită. Cea
mai memorabilă atracție din regiune este Palatul Alhambra, un obiectiv
turistic spectaculos, vizitat anual de peste 2 milioane de turiști din toată
lumea. Vom mai vizita și Catedrala Regală, construită în anul 1523, ce
adăpostește mormintele reginei Isabel și a regelui Ferdinand.
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• Posesorii cu vârsta sub 55 de ani achită
doar 50% din suplimentul de non-senior
(40 euro).

 Excursie la Sevilia
Bucură-te de priveliști pe care sigur le-ai întâlnit în cinematografie sau
măcar într-o revista de lifestyle. Sevilia este minunată și înfloritoare din
toate punctele de vedere. Trebuie neapărat să vizitezi: Giralda (Clopotul
Catedralei) și Turnul de Aur. Cartierul Triana este unul dintre cele mai
cunoscute și îndrăgite cartiere ale Seviliei.

NOU!
TRANSFERURI CĂTRE AEROPORT DIN:

Oraș
Brașov
Ploiești
Craiova
Sibiu
Rm. Vâlcea
Pitești
Constanța
Galați
Brăila

Tarif/sens/pers.
10 €
5€
12 €
15 €
10 €
5€
12 €
12 €
12 €

SENIOR VOYAGE este conceptul grație căruia
cetățenii europeni de peste 55 ani (și nu
numai) pot beneficia de un program complet
pentru a-și petrece vacanța în cele mai
variate destinații turistice, în perioada
sezonului turistic redus octombrie-mai.
Ați intrat în Senior Voyage Club? Grozav!
Înseamnă că puteți pleca în vacanța dorită la
prețuri incredibil de mici.
Veți avea ocazia să vizitați Spania și să
împărtășiți experiența dvs. cu alți seniori din
toate colțurile Europei. Pentru ca totul să fie
usor și accesibil, grupul de companii care
activează sub umbrela Memento Group
subvenționează și negociază costurile
călătoriei, făcând produsul Senior Voyage
unic pe piața din Europa. Această inițiativă se
încadrează în sfera așa numitului turism
social, oferind ocazia multor seniori să
descopere lumea.
Condițiile și modul de obținere al SENIOR
VOYAGE CLUB CARD, precum și facilitățile
oferite prin achiziționarea lui sunt disponibile
la adresa www.seniorvoyage.eu.
SENIOR VOYAGE CLUB CARD costă 25 euro
(per card) și poate fi solicitat la achiziționarea
primului pachet SENIOR VOYAGE. Veți
beneficia imediat de avantajele cardului.

 Excursie în Cordoba
Centrul vechi al Cordobei a fost înscris în anul 1984 în Patrimoniul Mondial
UNESCO. În acestă excursie vom vizita Alcazar de los Reyes Cristianos
(Fortareata Monarhilor Creștini), Calleja de los Flores, Mezquita Cathedral,
cartierul evreiesc, sinagoga și podul roman.

 Excursia în Gibraltar
Gibraltar este un important obiectiv turistic ce nu trebuie ratat. Vom vizita
Catalan Bay, Europa Point (de aici se poate vedea Marocul peste strâmtoare,
care se află la 23 km depărtare) și Rezervația Naturală Upper Rock ce
curpinde peștera Sf. Mihail și Bârlogul Maimuțelor.

 Excursie în Africa
Vom traversa cu feribotul Strâmtoarea Gibraltar, pornind din Portul Tarifa și
vom intra pe continentul African. Vom gusta din atmosfera Tangerului un
oraș interesant, o împletire de exotism, luminozitate și o atmosferă orientală
specifică. Se vizitează orașul vechi (medina) și vom avea ocazia de a savura
preparate culinare din bucătăria locală. Piața Grasocco este una dintre
atracțiile turistice ale orașului și unul dintre cele mai frumoase locuri din
Tanger. Turiștii trebuie sa aiba obligatoriu pașaportul asupra lor.

 Excursie în Mijas
Amplasat într-un peisaj pitoresc de munte, orașul Mijas ne încântă cu o
atmosferă încântătoare. Vom vizita Biserica Parroquial de la Inmaculada
Conception și Bar Porras în Plaza de la Libertad.

 Excursie la Motril
Motril este un oraș plin de istorie și arhitectură superbă. Vom vizita aici
Castillo de Carchuna, Casa de Palma, Museo Preindustrial de la Cana de
Azucar, Ermita de San Antonio, Iglesia Nuestra Senora de la Cabeza și Teatro
Calderon.

 Excursie la Sierra Nevada
Cea mai populară destinație turistică, făcând posibil schiatul în cea mai
sudică zonă a Europei. La baza masivului s-a format orașul Granada, iar puțin
mai departe Malaga și Almeria.

 Excursie în satul Nerja
Vom merge în satul Nerja, unde vom vizita Peșterile lui Nerja, renumite
pentru stalactitele și stalagmitele spectaculoase. Vom vizita apoi celebrul
Balcon de Europa, situat în centrul vechi, precum și Plaza del Carmen,
Biserica El Salvador – un amestec de stiluri arhitecturale splendide, și vom
încheia cu o plimbare pe străduțele înguste ale centrului comercial.

Date de plecare –7 nopti
02.10, 04.10, 06.10, 09.10, 11.10, 18.10, 25.10,
29.11, 05.03, 04.04, 11.04, 18.04, 30.04
25.09, 27.09, 29.09, 02.05, 04.05, 09.05, 11.05,
16.05, 18.05, 23.05, 25.05, 30.05, 01.06
25.04 - nu include masa festivă de Paște
27.12 – include masa festiva Anul Nou

Loc in DBL
395 €
425 €
445 €
599 €
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Complex Holiday World 4* (sau similar 4*) – plecari 2018
 Localizare
Holiday World este un resort localizat pe zona de coastă din Benalmadena și este aproape de Torremolinos, Malaga,
Estepona și Marbella. Plaja din Fuengirola este la doar 1,5 km distanță. Acest complex turistic de pe Costa del Sol este
foarte apreciat datorită diversității de servicii, dimensiunii și serviciilor excelente.
Turiștii pot fi cazați în complex fie în Holiday Polynesia, fie în Holiday Palace, în funcție de disponibilitate. Alocarea se
va face la recepția hotelului, organizatorul neputând influența acest lucru.

 Facilități hotel
Resortul dispune de o galerie comercială cu cinema, supermarket, teatru interior și exterior, cursuri de golf, centru de
congrese, spa, centru medical, clinică medicală, restaurante, snack bar, piscine, internet wifi (cost suplimentar), seif
(contra cost), recepție deschisa non-stop, personal multilingv.

 Facilitățile camerelor
Camerele hotelului dispun de: minifrigider, aer condiționat, toaletă, uscător de păr, telefon, TV cu canale satelit,
sistem audio, seif, birou.
www.holidayworld.es

Hotel Fuengirola Park 4* (sau similar 4*) – plecari 2019
 Localizare
Hotel Fuengirola Park este localizat pe Costa del Sol, într-o zonă rezidențială din Fuengirola, cea mai apropiată plajă
fiind aflată la numai 400 m distanță. De asemenea, în apropiere se găsesc mai multe localuri și restaurante.

 Facilități hotel
Hotelul Fuengirola Park dispune de un restaurant modern, unde turiștii pot servi micul dejun, un bar și un snack bar,
unde aceștia pot petrece timpul liber relaxându-se cu o băutură sau o gustare pe timp de zi. Tot pentru relaxare
există o piscină în aer liber, terasă, grădină, piscină interioară și un centru de SPA și wellness dotat cu: baie turcească,
jacuzzi, solar și saună. Pentru petrecerea timpului liber, oaspeții au la dispoziție serviciu de închiriere biciclete, darts,
biliard, cameră de jocuri, teren de tenis și teren de joacă pentru copii. Suplimentar hotelul oferă și cameră de bagaje,
birou de turism, închirieri auto, magazin de suveniruri, schimb valutar, salon de frumusețe, spălătorie, camere de
familie, camere pentru nefumători, seif, facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și recepție deschisă non-stop.

 Facilitățile camerelor
Camerele sunt moderne, dotate cu mobilier de calitate și un design plăcut. Acestea dispun de baie proprie cu duș,
mini-bar, seif, TV cu ecran plat, telefon, aer condiționat, birou și articole de toaletă gratuite. Unele camere dispun și de
balcon cu vedere la mare sau la oraș.
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