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

De la

395 €

/pers/sejur

DATE DE PLECARE
• 24.09*, 01.10, 08.10, 15.10,
22.10.2016
• 22.04, 29.04, 06.05*, 13.05*,
20.05*, 27.05.2017*
TARIFUL INCLUDE
• Transport avion Cluj Napoca –
Malaga – Cluj Napoca
• 7 nopţi cazare la hotel de 4*
• Mic dejun si cina (2 mese pe zi conform programului (intrare cu
cină, iesire cu mic dejun) cu 1
pahar de apa si vin la masa
• Transfer aeroport-hotel-aeroport
• Asistenta turística pentru intreaga
perioada
• ½ zi excursie optionala inclusa
(Malaga)
TARIFUL NU INCLUDE
• Taxele de aeroport 95
euro/persoana
• Supliment 30 euro/persoana
pentru plecarile din lunile
septembrie si mai
• Asigurarea medicala de calatorie
si asigurarea storno
• Taxa de statiune (se va plati la
hotel, 1-3 euro/zi/pers)
• Mesele de prânz
• Supliment plecare de Revelion si
Paste sau cina festiva
• Intrarile la obiectivele turistice,
alte taxe si cheltuieli personale.
BONUSURI SENIOR
VOYAGE CLUB CARD
• ½ zi excursie optionala pentru

Denumita „coasta soarelui”, Costa del Sol este o destinatie care surprinde prin
farmecul ei, statiunile fiind cautate in special pentru plajele minunate cu nisip fin
si ape limpezi, dar si pentru rafinamentul aparte. Este destinatia ideala avand o
clima blanda si un sezon turistic care dureaza tot anul.
Plajele cele mai bune, cu nisip fin si aglomerate, sunt in El Bajondillo si La
Carihuela. Costa del Sol este situata de la Nerja pana la Gibraltar si este cea mai
emblematica zona de litoral a Spaniei. Amplasarea excelenta, favorizeaza accesul
foarte usor spre vizitarea oraselor: Granada, Sevillia, Cadiz, Malaga si Cordoba.
Cele mai cunoscute statiuni de pe Coasta del Sol sunt: Marbella, Benalmadena,
Torremolinos, Fuengirola.
Din punct de vedere turistic Costa del Sol este, cu siguranta, o destinatie
completa. Plajele sunt excelent amenajate, hotelurile au clasificari diferite,
shoppingul este o activitate de rutina, terenurile de golf sunt splendide,
sporturile de apa – „la ele acasa”, peisajele incredibile, muzeele si cetatile
impresionante, plimbarile placute si viata de noapte nu suporta termen de
comparatie si lista poate continua cu echitatia, ciclismul si multiplele posibilitati
de petrecere a timpului liber.
Costa del Sol este vestita pentru plajele sale cu nisip fin, pentru terenurile de golf
aflate in topurile Europei, pentru cazinourile si hotelurile sale de lux, dar si
pentru o viata de noapte pe cat de rafinata, pe atat de activa.

Atracții
 Marbella
Una dintre cele mai importante statiuni, datorita calitatii exceptionale a
infrastructurii si a serviciilor pe care le ofera. Dezvoltata in jurul Portului Banos,
statiunea este reprezentativa si prin obiectivele turistice: piata Los Naranjos,
Primaria, Casa del Corregidor, fortareata araba, Parcul Natural Sierra de las
Nieves, Santa Clara Golf. Cele mai renumite plaje sunt: Casablanca, Artola, Cabo
Pino, El Pinillo, El Alicante si Nueva Andalucia.

 Benalmadena
Asezata de la muntii Mijas pana la Marea Mediterana, in trepte, statiunea
Benalmadena ofera o panorama deosebita. Aici vom avea posibilitatea sa vizitam
Castelul Bil-Bil, un parc de distractii international si gradinile Muro, dar si
frumoasele plaje: Santa Ana, Maites si La Vibora

 Torremolinos
Este una dintre principalele destinatii de pe Costa del Sol. Punctele de atractie
sunt plajele si bulevardul pietonal Calle San Miguel, care este aliniat de magazine
si se intinde din centru pana spre plaja.

posesorii de Senior Voyage Club
Card (Excursie in Marbella si
Puerto Bano)
• Reducere 10% la pachetul de
excursii
optionale
la
achizitionarea a 3 excursii
optionale pentru posesorii de
SENIOR VOYAGE CLUB CARD
• Reducere 5% la pachetul de
excursii
optionale
la
achizitionarea a 3 excursii
optionale pentru cei care nu sunt
posesori de SENIOR VOYAGE
CLUB CARD
• Posesorii de SENIOR VOYAGE
CLUB CARD nu achita suplimentul
de 50 euro pentru persoane sub
55 ani.
PUNCTE DE ATRACŢIE
• Malaga
• Granada
• Gibraltar
• Maroc

 Sevillia
Este situata in partea de sud-vest a Peninsulei Iberice si este capitala Comunitatii
Autonome a Andaluziei precum si a provinciei Sevillia. Sevillia este considerata
centrul artistic, cultural, financiar, economic si social al sudului Spaniei.

Excursii gratuite:
 Malaga
Orasul Malaga transmite incantare celor ce viziteaza Spania. Vom fi impresionati
de Catedrala, Muzeul Picasso, Plaza de la Marina, gradinile umbroase strajuite de
palmierii din Paseo del Parque sau pe Calle Marques de Larios. Admiram
labirintul de pasaje din Pasaje Chinitas si la apus mergem pe Paseo Maritimo sa
vedem farul. Vom efectua aceasta excursie in prima sau in ultima zi, in drum spre
aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor.

 Marbella si Puerto Bano
Vizitand orasul propriu-zis, va veti intreba de ce Marbella a devenit atat de
celebra, loc de vacanta pentru staruri de film si familii regale. Pentru a descoperi
Marbella vizitam artera principala Avenida Ricardo Soriano si Paseo Maritimo,
plin de restaurante, piata centrala Plaza de los Naranjos (Piata Portocalilor).
Bogatia statiunii straluceste cel mai puternic la Puerto Bano inconjurat de luxosul
port cu iahturi uriase si stralucitoare si nenumarate magazine si restaurante.
Aceasta excursie este BONUS pentru posesorii de CARD SENIOR VOYAGE

Nu ratati excursiile optionale:
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.
Ai intrat în Senior Voyage Club?
Nemaipomenit! Înseamnă că poți
pleca într-o vacanță premium la
prețuri incredibil de mici.
Vei avea ocazia să vizitezi Spania și
să împărtășești experiența ta cu alți
seniori din toate colțurile Europei.
Pentru ca totul sa fie ușor și
accesibil, grupul de companii care
activează sub umbrela Memento
Holidays 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 tuturor să descopere
lumea. Modul de obținere al
SENIOR VOYAGE CLUB CARD,

 Excursie in Granada
Acesta este un oras plin de istorie cu o arhitectura magnifica. In timpul acestei
excursii, vizitam Catedrala Regala, construita in 1523, ce adaposteste mormintele
reginei Isabel si a regelui Ferdinand. Descoperim Palatul Alhambra ce reprezinta
cea mai mare atractie a Spaniei, vizitata de aproximativ 2 milioane de turisti
anual.

 Excursie la Sevillia
Orasul ofera numeroase obiective turistice: monumente, parcuri, gradini, biserici.
Printre monumentele cele mai faimoase se numara Giralda (Clopotul Catedralei)
si Turnul de Aur. Cartierul Triana este unul dintre cele mai cunoscute cartiere ale
Sevilliei.

 Excursie in Cordoba
Cordoba este un loc foarte special. Pentru a explora orasul vizitam Alcazar de los
Reyes Cristianos (Fortareata Monarhilor Crestini), Calleja de los Flores, Jardin
Botanico (Gradina Botanica), Virgen de los Faroles, Mezquita Cathedral.
 Excursia in Gibraltar
Dominand Stramtoarea dinspre Spania si Maroc, Gibraltar este un important
obiectiv turistic. Vom vizita: Catalan Bay, Europa Point (de aici aruncam o privire
peste stramtoare spre Maroc care se afla la 23 km departare) si Rezervatia
Naturala Upper Rock ce curpinde Pestera Sf. Mihail si Barlogul Maimutelor.

 Excursie in Africa
Ne imbarcam pe un feribot din porturile spaniole Algeciras sau Tarifa, si in
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precum și regulamentul după care
acesta funcționează este disponibil
la adresa www.seniorvoyage.eu.
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se
acordă contra cost (25 euro/card) la
achiziționarea primului pachet
SENIOR VOYAGE, pentru a putea
beneficia de avantajele cardului.
BINE DE ȘTIUT
• Avansul la înscriere este de
minim 100 €/persoana
• Se accepta partaj
• ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA
turiştii care întârzie la îmbarcare.
• Grupul minim pentru a se
organiza excursiile optionale este
de minim 20 persoane
• Excursiile optionale gratuite se
vor organiza in prima sau in
ultima zi , in drum spre aeroport
sau hotel, in functie de orarul de
zbor.
• Persoanele care nu au insotitor cu
varsta peste 55 ani platesc
supliment 50 euro/sejur 7 nopti.
BONUS!
Pentru posesorii de Senior Voyage
Club Card nu se percepe acest
supliment.

aproximativ o ora traversam stramtoarea Gibraltar pentru a pune piciorul pe un
alt continent si a intra pentru scurt timp in atmosfera Tangerului, un oras
interesant, un amestec de exotism, soare si caracter oriental specific. Piata
Grasocco este una dintre atractiile turistice ale orasului si unul dintre cele mai
frumoase locuri din Tanger.

 Excursie in Mijas
Orasul Mijas este amplasat intr-un frumos peisaj montan, unde merita vizitata
incantatoarea Biserica Parroquial de la Inmaculada Conception (Imaculata
Conceptie) si Bar Porras in Plaza de la Libertad.

 Excursie la Motril
Pentru a descoperi acest oras plin de locuri istorice si artistice vizitam: Castillo de
Carchuna, Casa de Palma, Museo Preindustrial de la Cana de Azucar, Ermita de San
Antonio, Iglesia Nuestra Senora de la Cabeza si Teatro Calderon.

 Excursie la Sierra Nevada
In aceasta excursie putem admira forta si grandoarea acestor munti intr-o zi de
vis. Este cea mai populara destinatie turistica deoarece varfurile sale muntoase fac
posibil schiatul in cea mai sudica regiune a Europei. La picioarele sale s-a format
orasul Granada si un pic mai departe Malaga si Almeria.

 Excursie in Satul Nerja
In timpul acestei excursii se viziteaza Pesterile lui Nerja renumite pentru gama lor
fascinanta de stalactite si stalagmite.
Dupa aceasta vizita, se merge in satul Nerja pentru a vedea celebrul Balcon de
Europa, situat în centrul oraşului vechi. De asemenea, facem o plimbare pe strazile
inguste din centrul comercial, vizavi de Plaza del Carmen pentru a vizita Biserica
El Salvador, un amestec de stiluri arhitecturale.

Hotel Holiday World 4* (sau similar 4*)
www.holidayworld.es

REDUCERI& SUPLIMENTE
Supliment SGL: 130 euro
Se accepta partaj
Reducere a 3-a persoană: 30 euro
Copil 0 - 1.99 ani: 95 euro (taxa
aeroport)
• Copil 2 - 11.99 ani: reducere 100
euro (în cameră cu 2 adulți, fără
pat suplimentar)
• Persoanele cu vârsta sub 55 ani
care nu au insotitor peste 55 ani,
vor plati supliment 50 euro
•
•
•
•

 Localizare
Holiday World este un resort localizat pe zona de coasta din Benalmadena si este
aproape de Torremolinos, Malaga, Estepona si Marbella. Plaja din Fuengirola este
la doar 1,5 km distanta. Acest complex turistic de pe Costa del Sol este unic la
nivel international in oferta turistica, datorita dimensiunii sale, diversitatii de
unitati, securitatii, tehnologiei aplicate si serviciilor personalizate excelente.

 Facilitățile complexului
Resortul dispune de o galerie comerciala cu cinema, supermarket, teatru interior
si exterior, mini-club, cursuri de golf, centru de congrese, Spa, centru medical,
clinica medicala, restaurante, bar, piscine. Holiday World Hotels vor sa creeze cel
mai mare complex turistic din Europa in urmatorii ani.

 Facilitățile camerelor
OBSERVAȚII
• Tariful afișat este pentru loc în
cameră dublă.

Camerele hotelului sunt dotate cu mini-frigider, aer conditionat, uscator de par,
telefon, televiziune prin satelit, sistem audio, seif, birou, room-service, apel de
trezire.
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Categoria hotelurilor si a
mijloacelor de transport este cea
oficiala pentru tara vizitata.
Autoritatile locale isi rezerva
dreptul de a refuza intrarea pe
teritoriul statului a oricarei
persoane care nu prezinta
suficienta incredere. Agentia
organizatoare nu poate fi facuta
raspunzatoare pentru astfel de
situatii ce nu pot fi depistate
anterior plecarii. Turistul isi
asuma riscurile de a-i fi refuzata
intrarea si de aceea este obligat
sa informeze agentia asupra
oricarui incident petrecut in afara
granitelor Romaniei, precum si
asupra oricarei tangente pe care
o are cu statul vizitat.
Programul poate fi modificat de
către conducătorul de grup, ca
ordine de desfăşurare sau se pot
înlocui unele obiective în funcţie
de anumite situaţii speciale.

NOTA
• 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).
• Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative
similare. Hotelul va fi nominalizat o saptamana inainte de plecare.
• Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele legate
de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie,
asistat de insotitorul de grup.
• Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe
suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel, solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Spania.
• Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor.
• Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure
• Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau
ale petrolului, impuse de compania aeriana.
• Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore inainte de plecare. Limita de bagaj admisa
pentru bagajul de cala este de 23 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana este de 10 Kg/
pasager (dimensiunile sunt: 55x40x20 cm).

află mai multe pe
www.seniorvoyage.eu
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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