Portugalia
“Simte aerul sarat al Atlanticului”
Lisabona – Sintra – Cabo da Roca (cel mai vestic punct al Europei) – Fatima – Porto – Coimbra – Evora

De la

445 €

/pers/sejur

DATE DE PLECARE
• 20.09*, 22.09*, 24.09*, 27.09*,
29.09*, 01.10*, 04.10*, 06.10*,
08.10, 11.10, 13.10, 18.10, 20.10,
25.10, 29.10, 26.11, 27.12.2016
• 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 02.05,
04.05, 06.05, 09.05, 11.05, 13.05,
16.05, 16.05, 18.05, 20.05,
23.05*, 25.05*, 27.05*, 30.05*,
01.06*, 03.06.2017*
TARIFUL INCLUDE
• Transport avion Bucuresti –
Lisabona – Bucuresti
• 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
(Tur panoramic Lisabona)
TARIFUL NU INCLUDE
• Taxele de aeroport 125
euro/persoana
• Asigurarea medicala de calatorie
si asigurarea storno
• Taxa de statiune (se va plati la
hotel, 1-3 euro/zi/pers)
• Mesele de prânz
• Intrarile la obiectivele turistice din
program si alte taxe si cheltuieli
personale
• Supliment 30 euro/persoana
pentru plecarile din perioada
20.09-06.10 (inlcusiv) si 23.0503.06 (inclusiv)

Senior Voyage iti propune Portugalia, o destinatia ideala avand o clima blanda
si un sezon turistic care dureaza tot anul.
Portugalia nu este, cu siguranta, pretentioasa. Cunoscuti ca fiind rezervati,
portughezii sunt, de fapt, oameni cordiali, inclinati spre independenta si poligloti
– deci cu atat mai multe motive pentru a-i cunoaste.

Atracții
 Lisabona
Ofera un tablou unic de atractii culturale, restaurante excelente si accesibile,
strazi laturalnice ireale si aerul sarat al Atlanticului – vei avea sentimentul
limpede ca te afli pe marginea Europei. Inima comerciala a Lisabonei se intinde
intre doua piete, Praca Doom Petro IV, mult mai cunoscuta ca Rossio, si
incantatoarea Praca do Comercio, care are deschidere la rau. Lisabona este
considerat orasul celor sapte coline, insa monumentul de pe varful cel mai vizibil
este fara nicio indoiala Castelo Sao Jorge. Principalele districte de interes pentru
vizitatori sunt centrul Baixei, Chiado, Bairro Alto si Alfama. Catre vest se intinde
Belem-ul, un loc care nu trebuie ratat.

 Porto
Al doilea oras ca marime al Portugaliei, cu mai mult de un milion de locuitori,
Porto se mandreste cu cateva atractii importante aflate pe malul raului.
Structura urbana densa a orasului si tesuta inca de pe vremea fenicienilor si
romanilor cand Porto era cunoscut drept Cale (cuvantul grecesc pentru
„frumos”), adaugandu-se la el, mai tarziu, Portus (port) pentru a deveni PortusCale – de aici originea numelui national.

 Cabo da Roca
Localitatea de coasta favorita a Portugaliei, Costa de Estoril, imbratiseaza cel mai
vestic punct al Europei Continentale, Cabo da Roca (Capul Roca). Farul din Cabo
, din 1846, emite o raza de lumina vizibila de la 42 km de pe mare. Capul Roca
este punctul cel mai vestic al Europei Continentale si cel mai aproape de Americi.
Privelistile de 360 de grade sunt fantastice, iar o cruce de pe un versant al stancii
marcheaza punctul cel mai vestic.

 Evora
Unul din orasele care nu trebuie ratate este Evora. Este inconjurat de ziduri
masive si incununat de o catedrala care domina casele aflate pe terase
neregulate. Labirintul de strazi pavate pare sa nu aiba niciun ritm sau motiv.
Dupa fiecare colt se pare ca este un conac, o biserica sau o structura
exceptionala. Multe cladiri dateaza din perioada de prosperitate din timpul
Renasterii.

BONUSURI SENIOR
VOYAGE CLUB CARD
• ½ zi excursie optionala pentru
posesorii de Senior Voyage Club
Card (Sintra si Cabo da Roca)
• 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
• Lisabona
• Cabo da Roca
• Fatima
• Sintra

Excursii gratuite:
 Lisabona panoramic
Vizita panoramica a unuia dintre cele mai vechi orase din lume.Este plasata pe
coasta de vest, la Oceanul Atlantic, unde raul Tejo, se varsa in ocean. Inima
orasului este „Baixa” sau "Orasul de Jos", zona unde se afla Castelul Sao Jorge si
Catedrala Santa Maria Maior. Cel mai vechi cartier al orasului este Alfama,
aproape de raul Tejo.

 Sintra si Cabo da Roca
Aceasta excursie va incepe cu vizita Orasului Cabo de la Roca. O cruce de pe un
versant al stancii marcheaza punctul cel mai vestic. Aici un mic birou de turism
elibereaza certificate care atesta ca ai atins cel mai vestic punct al Europei.
Sintra, un oras frumos la poalele muntilor cu acelasi nume (muntii sunt parte a
Parcului Natural Sintra-Cascais), se intinde de-a lungul unui drum care se
incolaceste in sus pe deal. Atractia cea mai mare din Sintra este Palacio Nacional
de Sintra, ale carui cosuri albe si dominante se ridica inconfundabile deasupra
centrului orasului. Tot orasul este clasificat unul dintre locurile care apartin
Patrimoniului Universal UNESCO.
Aceasta excursie este BONUS pentru posesorii de CARD SENIOR VOYAGE

Nu ratati excursiile optionale:
 Coimbra

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 Portugalia
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.

Coimbra este un oras plin de istorie, cu o arhitectura magnifica. Aici vom vizita:
Universitatea din Coimbra, vestita biblioteca veche, Gradina Botanica, Muzeul
National, Vechea Catedrala, Cartierul Medieval, Sf. Lucia a lui Iisus Memorial,
Parcul Manuel Braga si Parcul Verde de Mondego, Parcul Central de pe raul
Mondego.

 Fatima
Fatima, sanctuarul cel mai important al Portugaliei, actioneaza ca un far pentru
patru milioane de pelerini anual. Cu toate ca Fatima este greu de recomandat
cuiva care nu este un credincios frecvent – orasul este putin mai mult decat un
adapost pentru pelerine - el este fascinant si trebuie vizitat.
Bazilica in stil neoclasic, poate primi 300000 de oameni. Se spune ca in Fatima,
in 1917, trei copii care pasteau oi au fost martorii unei aparitii ale Fecioarei
Maria.

 Porto
Nu degeaba, istoria ar aminti cu drag ca Porto este locul care a imprumutat
numele sau, vinului dulce de Porto. Este al doilea mare oras in Portugalia si
capitala regiunii de nord-est. De asemenea, a fost denumit "Coasta Verde" din
cauza vegetatiei sale luxuriante si a culturilor de struguri.

 Lisabona
Lisabona este unul dintre cele mai frumoase orase ale Europei. Este un oras in
care puteti gasi nenumarate puncte de interes de care va veti bucura si
descoperi alaturi de ghidul nostru profesional care va insoteste pe tot parcursul
excursiei. In scopul de a descoperi acest oras plin de locuri istorice si artistice,
vom vizita: Castelul S. Jorge, Comert Square, Marques de Pombal, Catedrala Sf.
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Modul de obținere al SENIOR
VOYAGE CLUB CARD, 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.

Maria Maggiore, Manastirea Jeronimo (in interior este mormantul lui Vasco da
Gama).

 Evora
Evora este unul dintre cele mai rafinate si mai incantatoare orase ale
Portugaliei. Este un adevarat muzeu in aer liber cu un numar mare de
monumente conservate si cladiri de interes public, ce au facut ca UNESCO sa
protejeze localitatea, incadrand-o in Patrimoniul Cultural Mondial.

BINE DE ȘTIUT
• Avansul la înscriere este de
minim 100 €/persoana.
• Nu se accepta partaj
• Intrările la obiectivele turistice nu
sunt incluse în prețul pachetului.
• 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.
• Pentru plecarea de Revelion –
supliment 130 euro/pers (nu
include masa festiva).
• Pentru plecarea de Paste –
supliment 80 euro/pers (nu
include masa festiva).
• 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.
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Hotel Aldeia Dos Capuchos 4* (sau similar 4*)
www.aldeiadoscapuchos.pt

REDUCERI& SUPLIMENTE
Supliment SGL: 170 euro
Nu se accepta partaj
Reducere a 3-a persoană: 20 euro
Copil 0 - 1.99 ani: 125 euro (taxa
aeroport)
• Copil 2 - 9.99 ani: reducere 50
euro (în cameră cu 2 adulți, fără
pat suplimentar)
• Persoanele cu vârsta sub 55 ani
care nu au insotitor peste 55 ani:
platest supliment 50 euro
•
•
•
•

OBSERVAȚII
• Tariful afișat este pentru loc în
cameră dublă.
• Unitatea de cazare menționată în
acest program poate fi
modificată, în acest caz agenția
oferind o alternativă similară.

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 chiar dacă aceasta a
obţinut acordul pentru obţinerea
vizei turistice. 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.

 Localizare
Compelxul este situat în satul istoric Capuchos, la 3 km de plaja din Costa da
Caparica.
 Facilitati hotel
Proprietatea are un centru spa extins, piscine interioare şi în aer liber, precum şi 2
restaurante. Restaurantul Terraço Al-Madan are terasă cu vedere panoramică la
împrejurimi și servește preparate portugheze şi mediteraneene. Hotelul Capuchos
are un bar la piscină, care oferă cocktailuri exotice şi băuturi răcoritoare. De
asemenea, hotelul are un teren de golf. Printre opţiunile de relaxare de la
proprietate se numără o cadă cu hidromasaj, o baie turcească şi o saună. În plus,
oaspeții au la dispoziție o sală de fitness modernă, dotată cu aparate cardio şi
greutăți.
 Facilitati camere
Camerele moderne de la Aldeia dos Capuchos Golf & Spa au balcon și sunt dotate
cu TV prin cablu și aparat de ceai/cafea. Băile private sunt prevăzute cu articole
de toaletă de lux. Oaspeții beneficiază de acces WiFi gratuit în întregul hotel.

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).
• Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor.
• Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau
ale petrolului, impuse de compania aeriana.
• Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative
similare. Hotelul va fi nominalizat cu o saptamana inainte de plecare.
• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru
Portugalia.
• Bagaje: bagajul de cală (1 buc.) max. 20 kg/pers., bagajul de mână max. 7 kg/ pers.
(fără lichide, cosmetice, obiecte tăioase sau ascuţite)
• 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.
• Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure.
află mai multe pe
www.seniorvoyage.eu
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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