Plecări:

1 Mai la MADRID

27.04–02.05.2018
(5 nopti / 6 zile)
Plecare din Bacău

459 €/p
Program
Ziua 1 (vineri 27 aprilie): Plecare catre Spania – Madrid
Întâlnire pe aeroportul Bacau cu 2 ore inainte de zbor, decolare spre Madrid ora 21:20. Ora 00:20 –
Sosire pe aeroportul Madrid Barajas (Terminal 1). Transfer catre hotel si cazare. Cazare hotel 3*
Madrid.
Ziua 2 (sambata 28 aprilie): Madrid. Tur de oras + Palatul Regal + Catedrala Almudena
Mic dejun, apoi, insotiti de ghid, vom face o vizita panoramica a capitalei Spaniei: Torres si Plaza
Colon, Palacio de Justicia, Biblioteca Nacional, Plaza de Cibeles, Puerta del Sol, Plaza Mayor,
Plaza Independencia, celebrul Bulevard Gran Via, Plaza de Espana etc. Dupa amiaza, vizitam
Palatului Regal, resedinta resedinta oficiala a regilor Spaniei, este unul dintre cele mai frumoase
palate din Europa (intre orele 16:00-18:00 intrarea este gratuita pentru vizitele individuale). Langa
palat se afla Catedrala Almudena. Spre seara program liber pentru shopping. Cazare hotel 3*
Madrid.
Ziua 3 (duminica 29 aprilie): Madrid. OPTIONAL excursie Segovia
Mic dejun. Zi libera pentru vizite individuale sau OPTIONAL excursie la SEGOVIA – deplasare cu
autocar. SEGOVIA – centrul istoric al orasului a fost declarat Patrimoniu Mondial de catre UNESCO
inca din anul 1985. Apeductul din Segovia, cel mai bine conservat din lume si cel mai lung din
Europa. Catedrala, situata in Plaza Mayor, a fost ridicata intre secolul al XVI-lea si al XVIII-lea in stil
gotic si renascentist. Numita si La dama de las catedrales este o capodopera a genului. Alcazar,
fortareata regilor Castiliei, este cea care l-a inspirat pe Walt Disney in proiectarea Castelului
Fermecat din Disneyland. Spre seara ne intoarcem la Madrid, timp liber pentru servirea mesei pe
frumoasele artere ale capitalei. Cazare hotel 3* Madrid.
Ziua 4 (luni 30 aprilie): Madrid. OPTIONAL excursie TOLEDO
Zi libera pentru vizite individuale sau OPTIONAL excursie la TOLEDO – deplasare cu autocar.
Toledo, orasul lui El Greco – Situat intre coline si inconjurat de raul Tajo, fosta capitala a Spaniei
vizigotice pana in sec al VIII-lea, este un adevarat monument. Atractii: Biserica Sf. Toma cu
capodopera lui El Greco care ilustreaza Funerariile Contelui Orgaz. Apoi vom face o scurta plimbare
pe jos in Cartierul Evreiesc cu Sinagoga El Transito, Muzeul Sefardi, Biserica si Manastirea San
Juan de los Reyes etc. Intrari optionale la Catedrala din Toledo si Sinagoga del Transito. Orașul
Toledo, loc de coexistenta a culturilor crestina, evreiasca si maura, a fost declarat Patrimoniu
Mondial de UNESCO în 1986. Cazare hotel 3* Madrid.

ORAR DE ZBOR:
 27 aprilie: Bacau 21:20 – Madrid 00:20
 2 mai: Madrid 12:20 – Bacau 17:10

SERVICII INCLUSE:
 5 nopti cazare cu mic dejun Hotel 3* in
Madrid, HOTEL COMPOSTELA SUITES
APARTAMENTOS
 Transfer aeroport-hotel-aeroport
 Tur de oras panoramic GHID
 Insotitor de grup
 Bilet avion compania Blue Air, cu bagaj de
10 kg inclus, zbor direct Bacau - Madrid Bacau

SERVICII NEINCLUSE:
 Excursie Optionala Segovia = 25 Euro /
pers – grup minim 20 pers.
 Excursie Optionala Toledo = 25 Euro / pers
– grup minim 20 pers.
 Asigurarea medicala si Asigurarea Storno
(polita de asigurare storno se incheie
odata cu contractul de comercializare a
pachetelor de servicii turistice)

PRETURI INFORMATIVE:
 MADRID: Stadionul Santiago Bernabeu =
19 €
 MADRID: Muzeul PRADO = 14 € (intrarea
gratuita pt. vizita individuala dupa ora
18:00). Se inchide la 20:00.
 MADRID: Palatul Regal = 10– 18 € (intrarea
gratuita pt. vizita individuala dupa ora
16:00). Se inchide la 18:00.
 TOLEDO: Catedrala = 8 €, Sinagoga = 3 €.

Grup minim: 30 de platitori (pentru mai
putini turisti, tariful se recalculeaza).
Plata si in RON, la cursul comercial Raiffeisen
din ziua facturarii.

Ziua 5 (marti 01 mai): Madrid. Muzeul Prado + Santiago Bernabeu
Mic dejun. Va invitam la o plimbare prin Madrid: Gara Atocha (in interiorul careia se afla o adevarata gradina tropicala –
peste 7000 specii de plante) apoi vom vizita renumitul Muzeu National Prado – Colectiile Permanente. Fondat ca muzeu
de pictura si sculptura, El Prado contine, de asemenea, o importanta colectie de peste 5000 de desene, 2000 de afise,
1000 de monede şi aproape 2000 de obiecte decorative si lucrari de arta. Sculptura este reprezentata prin peste 700 de
lucrari dar, renumele international ii este conferit Muzeului Prado de catre superba galerie de tablouri (8600 de picturi).
Aici se afla cele mai mari colectii de lucrari ale pictorilor spaniolilor Diego Velázquez si Francisco Goya precum si
importante colectii semnate de catre Rubens, El Greco, Jose Ribera, Rafael, Titian, Botticelli, Caravaggio, Veronese,
Rembrandt etc.
Nota: Intrarea este gratuita pentru vizita individuala dupa ora 18:00.
Va recomandam: Muzeul Reina Sofia unde se gaseste si renumita Guernica a lui Pablo Picasso, Gradina Botanica,
Stadionul Santiago Bernabeu, Piata San Miguel. Cazare hotel 3* Madrid.
Ziua 6 (miercuri 02 mai): Madrid – Bacau
Ora 09:30 – transfer catre Aeroportul din Madrid. Decolare ora 12:20. Sosire Bacau ora 17:10.

Informații utile înainte de călătorie:
1.

Documente necesare calatoriei: carte de identitate sau pasaport. Trebuie sa va asigurati nu prezinta urme de deterioare a
elementelor de siguranta.

2.

Este responsabilitatea turistului sa se asigure ca detine toate documentele de calatorie necesare intrarii, tranzitarii sau
stationarii pe teritoriul unei tari straine cum ar fi pasaport/carte de identitate, vize, adeverinta medicala.

3.

Turistii se obliga sa respecte prevederile tarilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare / iesire, prevederile vamale,
financiar administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale. Agentia de turism organizatoare nu isi asuma nici o
responsabilitate in cazul in care un turist nu respecta prevederile mai sus mentionate.

4.

Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult
însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i
însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră.In
declaratia notariala se specifica si perioada excursiei. Nerespectarea celor de mai sus duce la oprirea in frontiera romana a
copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de consecinte. Detalii pe www.politiadefrontiera.ro.

5.

Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora sau in unele imprejurari pe care nici agentia de turism,
nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. De asemenea, situatiile cum ar fi grevele, blocarea traficului (auto,
feroviar, aviatic, naval), cutremurele, fenomenele meteo deosebite etc., nu obliga agentia de turism la despagubiri sau
compensatii pentru serviciile nerealizate.

6.

Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele
obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale, ce nu depund de agentie.

7.

Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme,
etc. Orele de sosire la cazare variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face raspunzatoare pentru
nerespectarea sau intarzierea programului turistic datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea
anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a indisciplinei anumitor turisti (intarzieri, atitudini ofensatoare sau
ostile fata de ghizi, conducatorii auto etc.).

8.

Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se
rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot
solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor.

9.

Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acorda reduceri pentru al treilea adult in camera.

10. Tariful pentru excursiile opţionale este orientativ, acesta fiind valabil la data publicării programului In pretul excursiei nu sunt
incluse intrarile la obiectivele turistice vizitate, daca nu este precizat altfel.

11. Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în
momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor.
12. Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor, conform diagrama de imbarcare.
13. Grup minim 40 de persoane platitoare. Anularea excursiei datorita nerealizarii grupului minim implica informarea turistului cu
cel putin 20 zile calendaristice inaintea plecarii.
14. Se recomanda ca la inscrierea in excursie sa se incheie asigurare medicala pentru calatorii in strainatate si/sau asigurarea
facultativa storno, care presupune rambursarea de catre asigurator a sumelor avansate in cazul retragerii din anumite motive
specificate in polita de asigurare.
15. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul muzeelor, monumentelor,
asezamintelor de cult etc. Astfel, ghizii romani vor oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul cu ghizi
autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, putand fi posibil doar daca grupul de turisti consimte la angajarea
acestora. Vizitarea muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor, se face individual, cu stabilirea in prealabil
de catre ghid a locului si orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si modifice orarul de
vizitare fara instiintare prealabila.

