TARIF STANDARD

SUDUL SPANIEI - ANDALUSIA
( 05 MARTIE - 08 MARTIE 2022 )

480 Eur/pers*

EARLY BOOKING

460 EUR

Malaga - Granada - Sevillia
Ziua 1: Intalnire cu reprezentantul agentiei la aeroportul din Bucuresti pentru imbarcare pe cursa Wizz Air
- Bucuresti - Malaga. Sosire la orele 10:25. Dupa preluarea turistilor urmeaza tur de oras Malaga cu
vizitarea urmatoarelor obiective: Cetatea Alcazaba si Castelul Gibralfaro, Catedrala din Malaga, Plaza de
Toros, Casa memoriala Pablo Picaso. Cazare 3 nopti la acelasi hotel. (30 km)
Ziua 2: Dupa micul dejun ne indreptam spre Granada, centru cultural maur-andalusian, ultimul bastion al
islamului in Europa; vizita Caravan Sarayul, Capela Regala si Catedrala. Urmeaza Palatul Alhambra (39
euro cu audio ghid, se achita la inscriere), capodopera arhitecturala maura, Palatul Regal, Curtea Leilor,
Gradinile Generalife. Cazare si cina la acelasi hotel. (280 km).
Ziua 3. Dupa micul dejun ne indreptam spre Sevillia. Incepem vizita pe malul Guadalquivirului cu Arena
pentru coride, Turnul de Aur, apoi Catedrala Santa Maria, a treia cea mai mare catedrala gotica din lume
cu mormântul lui Cristofor Columb, vizita Alcazarul (15 euro cu audioghid, se achita la inscriere), vechiul
palat maur, intrebuintat apoi si de guvernatorii crestini. Incheiem cu celebra Piazza di Spania construita in
anul 1929 pentru a gazdui expozitia Ibero-Americana. Cazare si cina la acelasi hotel. (450 km).
Ziua 4. Dupa micul dejun, transfer spre aeroportul din Malaga pentru zborul Wizz Air de la orele 11:10 16:05 spre Bucuresti. (30 km).
Date de plecare

Tarif standard in camera
dubla/tripla
avans 30%

05.03.2022

480 EUR

Tarif Early Booking>31.01.22
avans 50%
460 EUR
Supliment camera single: 100 EUR

* tariful cu Early Booking este valabil pana in 31.01.2022.
** tarif standard 480 Eur/ pers in camera dubla

Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea sau conţinutul programelor în cazul în care
acest lucru este absolut necesar
Tariful include:
- zbor Bucuresti - Malaga - Bucuresti - cu compania Wizz Air
- un bagaj mic de mana si unul de cabina de 10 kg;
- transfer aeroport - hotel - aeroport;
- cazare 3 nopti la hotel de 4* cu demipensiune;
- vizite la Malaga, Granada, Sevillia,
- ghid din partea agentiei
Tariful nu include:
- bagaj de cala de 20 kg - se achita la check in 50 Eur/segment
- intrarile la obietivele turistice din program;
- ghizii locali acolo unde este nevoie sau se solicita
- masa de pranz;
- asigurarea medicala si storno

Note:





Excursiile opţionale trebuie confirmate de către turişti la momentul înscrierii, intrucat este
necesara rezervarea si achitarea unui avans.
Pentru explicaţiile de la obiectivele turistice, grupul va putea apela contra cost la serviciile
ghizilor locali (acolo unde este cazul).
Pretul este calculat pentru un numar de 30 de pers. In cazul in care nu se intruneste numarul
de persoane, pretul va fi recalculat!
Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la aeroport cu minim 2 ore înainte de ora decolarii.

* tariful cu Early Booking este valabil pana in 31.01.2022.
** tarif standard 480 Eur/ pers in camera dubla

