Mallorca – Perla Balearelor
PROGRAM CHARTER AVION 2017
PLECARI In fiecare joi incepand cu 08 iunie
PLECARI DIN Bucuresti (joi),Timisoara(vineri) si Cluj Napoca (sambata)
Avans la inscriere Minim 30%
TARIFUL INCLUDE
-7 nopți de cazare;
-Bilet avion cursa charter;
-Masa in functie de hotelul ales;
-Transfer aeroport-hotel-aeroport;
-Asistență turistică locala (Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea,insotirea si
conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la
destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul)

Tariful nu include
-Taxa aeroport 95 €/ pers;
-Asigurare medicala de calatorie si asigurarea storno;
-Taxele de intrare la obiectivele turistice
-Alte taxe si cheltuieli persoanale
-Programe optionale
Bine de stiut
-Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore înainte de plecare.
-Fiecare pasager are dreptul la maxim un bagaje de cală cu o greutate totală de până la 20 kg și un bagaj de
mână care nu poate depăși 7 kg. Nu trebuie sa aveți în bagajele dumneavoastră obiecte care ar putea pune
în pericol siguranța aeronavei sau a pasagerilor.
-Orarul de zbor se poate modifica, astfel, el va fi comunicat cu exactitate înainte de plecare.
-Clasificarea hotelurilor este dată de autoritațile în domeniu din respectiva țară.
-Hotelurile menționate pot fi înlocuite cu hoteluri similare fără a afecta tariful.
-Agenția își rezervă dreptul de a reordona programul excursiilor, în anumite situații speciale, cu
respectarea în totalitate a serviciilor.
-Agenția nu face partaje la cazare.
FORMALITATI
-La frontiera este obligatorie deținerea unei carți de identitate sau pașaport valabil minim 6 luni.
-Nu sunt obligatorii asigurarea medicală de călătorie și asigurarea storno însa agenția vă recomandă să le
aveți.
-Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 18 ani trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții: să călătorească
cu cel puțin un adult însoțitor, să aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau al părintelui care nu-i
însoțește) legalizat la notariat. Adultul care îi însoțește, în cazul în care nu este unul dintre
UTIL SI PRACTIC
-Insula Mallorca reprezinta o imbinare armonioasa de mare, soare si istorie toate scaldate in unica lumina
mediteraneeana.
-Moneda nationala este euro iar majoritatea bancilor, restaurantelor, hotelurilor si magazinelor accepta
carti de credit (American Express, Master Card, Visa);
-Ora este -1 fata de cea a Romaniei.
-Majoritatea locuitorilor de pe insula vorbesc engleza, germana sau alte limbi straine in magazine,
restaurante si hoteluri.

Hotel HSM Reina del Mar 3* - demipensiune
 Localizare
Hotelul este situat în stațiunea Arenal, la doar 300 m de plaja cu nisip, foarte aproape de zona comercială și turistică.
 Facilitățile hotelului
Hotelul oferă turiștilor facilități precum recepție, restaurant în regim bufet, bar, cameră pentru bagaje, rent-a-car, lifturi,
servicii medicale la cerere. Pentru sport și agrement hotelul oferă oaspeților săi programe de divertisment, teren de tenis,
teren de golf în apropiere. Hotelul are piscină pentru adulți, piscină pentru copii înconjurată de o grădină tropicală cu
șezlonguri și umbrele de soare, bar la piscină.
 Facilitățile camerelor
Hotelul deține 180 de camere dotate cu baie cu cadă sau duș, TV satelit, încălzire centralizată, telefon, balcon. Toate camerele
au vedere către piscină sau către mare si nu dispun de AC.

08.06,15.06
22.06
29.06
06.07

644 €
660 €
673 €
678 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 31.03
515 €
528 €
539 €
542 €

13.07,20.07,27.07,03.08
10.08,17.08

862 €

690 €

733 €

776 €

24.08

780 €

624 €

663 €

702 €

31.08

721 €

577 €

613 €

649 €

07.09

711 €

569 €

605 €

640 €

14.09

739 €

591 €

628 €

665 €

21.09

635 €

508 €

540 €

572 €

STANDARD

DATE DE PLECARE 2017

Supliment SGL

Loc în DBL

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată până la 31.05

SPO 10%
Loc în DBL

547 €
561 €
572 €
576 €

579 €
594 €
606 €
610 €

380 €
Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -15

€

Reducere copil 2-12.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar -90

€

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel LTI Fashion Nautic 4* - demipensiune
 Localizare
Hotelul este situat în C`an Pastilla pe primul rȃnd de hoteluri, vis a vis de plajă și de clubul nautic din staţiune. Este localizat la
2 km de aeroport, 6 km de Palma, în apropiere de magazine și restaurante, la 100 m de staţia de autobuz.
 Facilitățile hotelului
Recepţie 24h, restaurante cu specific, sală de conferinţe echipată, sală de evenimente, bar, lift, room service, spălătorie,
facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, internet wifi. Hotelul funcţionează pe un concept nou de îmbinare a ideii de hotel
urban și modern cu localizarea aproape de mare.
 Facilitățile camerelor
Camerele modern mobilate sunt dotate cu baie propie, uscător de păr, cabină de duș/cadă, aer condiţionat, încălzire
centralizată, telefon, minibar, seif (extra).
 Piscina
Piscina exterioara pe terasa hotelului, bar la piscină, prosoape de plajă pentru închiriat cu depozit.
 Sport si agrement: sporturi nautice, inchirieri biciclete, centru SPA, masaj, saună, jacuzzi, sală fitness

DATE DE PLECARE 2017
08.06,14.09,21.09
15.06,22.06,29.06
31.08,07.09
06.07
13.07,20.07,27.07,03.08
10.08,17.08,24.08

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 10%
aplicată până la 31.05

SPO 5%
Loc în DBL

799€

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 31.03
639 €

679 €

719 €

839€

671 €

713 €

755 €

825€

660 €

701 €

743 €

899€

719 €

764 €

809€

STANDARD

Loc în DBL

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -20
Supliment SGL

€

220 €
Reducere copil 11-12.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar -150

€

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-10.99 ani plătește 199 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel Las Arenas 4* - all inclusive
 Localizare
Situat pe malul mării, hotelul se află în fata Clubului Nautic Ca’n Pastilla. La distantă de caţiva metri sunt magazine,
restaurante, baruri. Staţia de autobuz ce duce spre centrul oraşului se afla la 100 de metri.
 Facilitățile hotelului
Hotelul oferă o serie de facilităţi cum ar fi internet wireless, spălătorie 24 h, servicii de închiriere auto, parcare contra cost.
Restaurantul hotelului oferă o gama variată de meniuri specifice şi europene. Centru Spa şi Wellness (contra-cost) cu ape
termale, baie turcească, saună, jacuzzi, piscină încalzită şi o varietate de tratamente corporale.
 Facilitățile camerelor
Hotelul Las Arenas oferă posibilităţi de cazare în 205 camere spaţioase şi confortabile, decorate cu mobilier modern şi dotate
cu: aer condiţionat, uscător de păr, telefon cu linie directă, minibar, TV satelit, seif , balcon sau terasă. Majoritatea camerelor au
vedere spre Golful Palma. Prosoapele se schimbă la cerere, iar lenjeria de pat de două ori pe săptămȃnă
 Piscina
Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi o piscină exterioară cu apa dulce, şezlonguri şi umbrele de soare.
 Sport si agreement
Hotelul este amplasat în locul perfect pentru practicarea sporturilor nautice cum ar fi: navigaţie, windsurfing, surf cu vȃsle,
snorkeling, scufundări, precum şi ciclism sau drumeţii.

DATE DE PLECARE 2017

08.06,21.09
15.06,14.09
22.06,29.06,06.07,07.09
13.07,20.07,27.07,03.08,
10.08,17.08,24.08,31.08

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 10%
aplicată până la
31.05

SPO 5%
Loc în DBL

824€
849€
874€

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE20%
aplicată până la
31.03
659 €
679 €
699 €

742 €
764 €
787 €

783 €
807 €
830 €

924€

739 €

832 €

878 €

STANDARD

Loc în DBL

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -20
Supliment SGL

€

220 €
Reducere copil 11-12.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar - 150 €
Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; Un copil 2-10.99 ani plătește 199 € transportul + taxe aeroport.
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel HSM Son Veri 3* - demipensiune
 Localizare
Este situat în El Arenal, la 400m de plajă și la 500 m de unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din Europa – AquaCity.
 Facilitățile hotelului
Lift, seif (contra cost), cameră pentru bagaje, acces gratuit internet Wi-Fi in lobby, restaurant, bar, bar la piscină,piscină
exterioară, șezlonguri la piscină (gratuite), masaj, servicii medicale (la cerere, contra cost), biliard (contra cost), sală Tv, rent-acar, închiriere biciclete.
 Facilitățile camerelor
Camerele sunt decorate minimalist și modern și sunt dotate cu balcoane, aer condiționat, seifuri contra cost, telefoane, WiFi
gratuit, TV cu ecrane plate și canale prin cablu, baie cu duș sau cadă.
STANDARD

DATE DE PLECARE 2017

Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la 28.02
557 €
566 €
677 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată până la 31.05

SPO 10%
Loc în DBL

591 €
602 €
719 €

626 €
637 €
762 €

08.06,15.06,22.06
29.06
06.07

696 €
708 €
846 €

13.07,20.07,27.07,03.08
10.08,17.08,24.08,31.08

899 €

719 €

764 €

809 €

07.09

774 €

619 €

658 €

697 €

14.09

734 €

587 €

624 €

661€

21.09

704 €

563 €

599 €

634 €

Supliment SGL

400 €
Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -20

€

Reducere copil 2-12.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar -110

€

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

Hotel HSM Atlantic Park 4* - demipensiune
 Localizare
La 400 m de plaja din stațiunea Magaluf. În apropierea lui exista două parcuri tematice (Aquapark și Western)
 Facilitățile hotelului
În incinta hotelului există un restaurant tip bufet, snack-bar, terasă cu piscină tip lagună pentru adulti și copii (încăzită),
amenajată cu șezlonguri și umbrele de soare, miniclub, bar la piscină, sală de jocuri, biliard (contra cost), tenis de masă,
internet wireless în zonele publice (gratuit), spectacole și muzică live atat în timpul zilei, cat și seara.
 Facilitățile camerelor
Camerele sunt echipate cu aer condiționat, balcon, baie proprie, uscator de par, mini-frigider, seif (contra cost), telefon,
parchet, TV LCD, internet wireless (contra cost).

08.06,15.06.22.06
29.06
06.07
13.07

823 €
880 €
903 €
946 €

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20% aplicată
până la 31.03
658 €
704 €
723 €
757 €

20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08

979 €

783 €

832 €

881 €

24.08

923 €

738 €

785 €

831 €

DATE DE PLECARE 2017

STANDARD

Loc în DBL

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată până la 31.05

SPO 10%
Loc în DBL

699 €
748 €
768 €
804 €

741 €
792 €
813 €
852 €

31.08

938 €

751 €

797 €

844 €

07.09

892 €

713 €

758 €

802 €

14.09

841 €

672 €

714 €

757 €

21.09

803 €

643 €

683 €

723 €

Supliment FB

11 €/persoana/zi

Supliment AI

18 €/persoana/zi

Supliment SGL

459 €

Reducere cazare in camera DBL cu pat suplimentar/ fiecare persoană -15

€

Reducere copil 2-12.99 ani cazare în cameră DBL cu pat suplimentar -160

€

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

