
COSTA BLANCA 
sejur- circuit 10- 18 octombrie 2018 

 
Costa Blanca este o regiune de coasta din Spania, provincia Alicante, unde zonele animate se imbina cu cele linistite, rurale. Plajele cu 
distinctia Blue Flag, palmieri, dealuri terasate, trasee montane sau rezervatii natural atrag toate categoriile de turisti. De-a lungul costei 
sunt amplasate mai multe parcuri acvatice, ce ofera o varietate de facilitate pentru turisti. Se intinde pe o lungime de 200 km, intre 
orasele Denia, in nord siTorrevieja, in sud. Este o destinatie turistica preferata in principal de catre germane si britanici. Un punct forte 
al regiuni reprezinta climatul bland, cu peste 320 zile insorite pe an. In lunile de vara, temperaturile au de cele mai multe ori valori de 
peste 30 grade Celsius, iar in timpul iernii, media se situeaza in jurul valorii de 18 grade Celsius.  

 
 

PROGRAM SEJUR: 

10.10.2018: Intalnire cu insotitorul de grup pe aeroportul din Cluj Napoca la ora 15:40. Efectuare formalitati imbarcare, 

decolare la ora 17:40 spre Alicante. La ora  20:45 – sosire in Alicante- transfer la hotel Rilato 3** ( sau similar). Cina si cazare. 

11.10 - 16.10.2018- Program liber in statiune pentru plaja, plimbari, cumparaturi sau participare la excursiile optionale de mai 

jos. 

17.10.2018- Efectuarea chech-out hotel la ora 10:00. Transfer Alicante  cu excursie de ½  zi bonus din partea agentie in orasul 

Alicante La ora 18:30 – transfer la aeroportul din Alicante pentru zbor retur la ora 20:45, sosire Cluj Napoca 00:55. 

 

EXCURSII OPTIONALE : 

 

• EXCURSIE VALENCIA-( ziua 3) minim 20 persoane 

Iubitorii de arta vor aprecia Valencia, cel de-al treilea mare oras spaniol, cu o populatie de 800.000 locuitori. Aici se regasesc un 

complex muzeal futuristic – Orasul Artelor si al Stiintelor, dar si cel mai mare parc marin al Europei – Parcul ocean ografic, care aduce 

in atentia turistilor ecosisteme si faune importante din cuprinsul marilor si oceanelor planetei. Veti descoperi ca Valencia este un oras 

aerisit, care ofera turistilor atat o serie de gradini si piete-monument impresionante, precum si gradini superbe, printre aceste obiective 

inscriindu-se Palatul Generalitat, Catedrala din Valencia, Gradinile Turia, Turnurile Serranossi Quart, Piata Centrala si Piata Rotunda, 

Glorieta si Gradina Botanica, cea din urma datata din secolul al XVI-lea. 

Tarif: 35 euro /adult– minim 20 persoane 

 

• EXCURSIE CARTAGENA & MURCIA - ( ziua 4) minim 20 persoane 

Odata ajunsi in Benidorm, turistii au posibilitatea sa viziteze Cartagena, unul dintre orasele - port de o importanta covarsitoare in 

trecutul Spaniei, localizat in regiunea Murcia. Cu o istorie plina de evenimente si cuceritori, Cartagena mai pastreaza astazi Castelul 

Concepcion, reconstruit in secolul al XIII-lea si Teatrul Roman. In orasul mediteranean turistii pot observa amprentele culturale ale 

popoarelor care au locuit aici de-a lungul istoriei. Cartagena gazduieste si doua muzee arheologice importante – Muzeul Arheologic 

Municipal si Muzeul Arqua, mult mai recent. 

Servicii incluse : Transport dus / intors, ghid insotitor vorbitor de romana 

Tarif: 30 euro /adult– minim 20persoane 

 

 

• GUADALEST CU CASCADELE ALGAR-( ziua 6)  minim 20 persoane 

Satul Guadalest beneficiaza de una dintre cele mai spectaculoase locatii din Spania, fiind amplasat pe un varfmuntos, intrarea in 

fortareata antica realizandu-se printr-un tunel impresionant, lung de 15 metri, sculptat in stanca. 

Castelul original a fost construit de mauri, iar satuleste o colectie de restaurante, magazine turistice si magazine de artizanat care vand 

produse specific acestei regiuni. Pentru a ajunge la vechea asezare se trece pe langa Muzeul Papusilor, Muzeul de Etnografie si 

Muzeul Miniaturilor, unde veti gasi proceduri in miniatura ale Statuii Libertatii sau ale operelor marilor Picasso si Goya. 

Cascadele Algar se afla la marginea satului Callosad`en Sarria si atrag anual mii de turisti iubitori de natura. 

 

 



Servicii incluse : Transport dus / intors, ghid insotitor vorbitor de romana 

Tarif: 30 euro /adult– minim 20persoane 
 

Data de plecare Tarif standard 
in camera dubla (avans 30%) 

10.10.2018 530 euro 
Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 100 euro 

Supliment camera single: 250 euro 

 
Tarifele au fost calculate la grup de minim 25 turisti Suplimentul pentru grup 18-23 persoane, 30 euro, se va achita doar in caz 
de nevoie, la finalizarea grupului, in saptamana plecarii.  
Zborul poate suferi modificari de orar, turistii vor fi anuntati imediat de modificarile survenite... 
 
Tariful include: 
**  bilet avion  Cluj Napoca/ Alicante / Cluj Napoca, bagaj mare de mana inclus ( 10 kg, dimensiuni: 55 x 40 x 23 cm) 
** 7 nopţi cazare la hotel Rialto 3* Benidorm sau similar 
 ** demipensiune– bauturile nu sunt incluse 
** transfer aeroport/ hotel/ aeroport 
**taxa de aeroport 95 euro/ persoana 
** asistenţă turistică, insotitor grup din Romania 
 
Tariful nu include: 
** excursile optionale din program (se rezerva la inscriere) 
  ** biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici ghizii pentru acestea. 
** asigurare medicală de sănătate si storno; 
 

ACTE NECESARE: 
� Pasaport sau C.I. -valabil 6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila;  
� 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 insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat. 
 

 
CONDITII DE RETRAGERE: 
� 30% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 29-20zile calendaristice înainte de data plecării; 
� 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 19-10zile calendaristice înainte de data plecării; 
� 80% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul 9-4zile înainte de data plecării; 
� 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înaintea plecarii.  

 
OBSERVATII:  
� Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
� Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
� Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure, dar fac eforturi in acest sens: se anunta partajul la agentiile 

revanzatoare si la baza de date- clienti. 
� Tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de copil acesta trebuie sa 

nu fi implinit varsta de 12 ani.  
� Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
� 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. 
� Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele ale camerelor sunt conforme 

cu standardele locale. 
� Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de 

catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. 
� Turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile vizitate (sa nu deranjeze alti 

clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu consume alimente in camera, sa nu distruga/deterioreze/pateze obiecte din camere, etc). 
Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la raspundere. 

�  Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de transport, agentia neasumandu-si 
raspunderea fata de turistul respectiv, care va urma sa despagubeasca institutia respectiva pentru daunele cauzate. 

� Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea difera fata de legile din Romania. 
Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea turistului respectiv in fata autoritatilor locale, agentia neasumandu-si raspunderea 
fata de turistul respectiv (nu se ramburseaza sume aferente serviciilor neprestate din acest motiv). 

� Turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, dar legislatia internationala 
nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va face prezentarea in autocar si va asigura 
traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti hotaraste angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local 
poate fi absolut necesara in functie de tarile vizitate. 

 
� Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
� La inscriere turistul are obligatia sa semneze de luare la cunostinta a anexei la contract: 

 

Nume si prenume turist ( turisti sau lider de grup) Semnatura 

  

  

 


