COSTA BLANCA PROGRAM SOCIAL
Plecare din Cluj-Napoca
zbor Wizz Air
Costa Blanca, Spania

Descriere COSTA BLANCA - PROGRAM SOCIAL Plecare din Cluj-Napoca zbor
Wizz Air 4*, Costa Blanca, Spania
• 7 nopti de cazare la Hotel 4* cu PENSIUNE COMPLETA in Costa Blanca • BONUS La masa, apa si vin! • Transfer –
Aeroport – Hotel – Aeroport • Asistenta turistica in limba romana
Descriere Program
Ziua 1. Cluj Napoca – ALICANTE – Costa Blanca / Hotel 4*
Prezentare la Aeroportul din Cluj Napoca la ora 15.40 pentru imbarcare la cursa WIZZ AIR W6 3413 cu decolare la ora
17:40 spre Alicante. Aterizare la Alicante la ora 20.10. Dupa preluarea bagajelor, transfer in Costa Blanca si cazare la
Hotel Gran Bali (sau similar) / 4* in Benidorm, Costa Blanca.
Zilele 2 – 7. Costa Blanca / Hotel 4* – Pensiune completa, apa si vin.
Timp liber pentru odihna, plaja, sau pentru activitati optionale de-a lungul incantatoarei Costa Blanca sau in traducere
'Taramul alb', regiunea de coasta situata in provincia Alicante din Spania. Plaja se intinde pe o distanta impresionanta
de 200 km de la Costa de Valencia (orasul Denia) pana la Costa de Calida (orasul Torrevieja) in sud. Costa Blanca are
multe de oferit vizitatorilor, de la zonele cosmopolitane si animate, pana la zonele cu aer rural. Si peisajul este variat vai inverzite, livezi de portocali, livezi colorate si dealuri terasate. Benidorm este o statiune Valenciana si una dintre
cele mai renumite statiuni de plaja din Spania. Desi inainte de anii 1960 era doar un mic catun, astazi Benidorm este
adesea numit "Manhattan-ul Spaniei" sau "Beniyork", datorita liniei orizontului compusa din numerosi "zgarie-nori". Cei
aproximativ 4 milioane de vizitatori ai acestei statiuni sunt marturie ai calitatii facilitatilor si frumusetii plajelor din
Benidorm. Statiunea este vizitata in special de belgieni, britanici si olandezi, astfel incat in unele parti ale orasului nu
prea ai ocazia sa auzi vorbindu-se in spaniola. Statiuni traditionale precum Calpe, Moraira si El Portet ofera conditii
excelente pentru familiile aflate in vacanta. Alte optiuni de vacanta sunt zonele rezidentiale din jurul Denia si orasul
medieval Javea. Copii care vin in vacanta pe Costa Blanca vor avea parte numai de surprize placute - Aqualandia,
Parcul Safari Vergel, Mundomar si Tierra Mitica, unul dintre cele mai importante parcuri tematice din Spania. Plajele
sunt locuri excelente pentru sporturi nautice, dar si pentru golf. Cazare cu PENSIUNE COMPLETA Hotel Gran Bali (sau
similar)/ 4* in Benidorm, Costa Blanca.
Ziua 8. Costa Blanca – ALICANTE / Cluj Napoca
Mic dejun.(pachet) Dupa eliberarea camerelor transfer la Aeroportul din Alicante. Imbarcare la cursa WIZZ AIR W6
3414 cu decolare la ora locala 20:45 spre Cluj Napoca. Aterizare la Cluj Napoca la ora locala 24:55.
Descriere Hotel
Hotel Gran Bali 4* – pensiune completa, apa si vin
Localizare: Acest hotel modern, una dintre cele mai uşor de recunoscut clădiri din staţiune, este situat in Benidorm, la
400 m de plaja si 2 kilometri de central . In apropiere se afla un teren de golf si doua parcuri tematice Terra Mitica si
Terra Natura. Construit in anul 2002, hotelul este alcatuit din doua cladiri, una din ele avand 186 metri inaltime ceea
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ce il face cel mai inalt hotel din Europa. Facilitati camere: Hotelul are 54 de etaje, in total 776 camere, 12 din ele fiind
suite. Toate camerele sunt mari, cu balcon, au AC, telefon, TV-satelit, minibar, internet, seif, patut, baie cu uscator de
par. Facilitati hotel: hotelul dispune de restaurant cu scaune pentru copii, seif, 18 lifturi, garaj, internet-cafe, centru
spa: sauna, jacuzi, sala de fitness, masaj, coafor, salon de cosmetica. Sport si agrement: Gran Hotel Bali pune la
dispozitia clientilor o oferta completa de petrecere a timpului pentru toate categoriile de varsta: jacuzzi in aer liber,
hamac cu umbrela, mini-park pentru copii, sala de jocuri, animatie. Piscina: 3 piscine-una pentru adulti, una pentru
copii si o piscina mare cu o forma originala.
*(cu titlu informativ, hotelul poate fi modificat, fara ca acest lucru sa afecteze oferta generala – hotel 4*, pensiune
completa)
Benidorm
Benidorm - Este cea mai mare statiune turistica din Costa Blanca. Insula Benidorm , care este situata in centrul
golfului Benidorm, poate fi vizitata de catre turisti cu ajutorul unor barci care pleaca din portul Benidorm. Exista
aproximativ 4 kilometri de plaje uluitoare si ape limpezi precum cristalul. Benidorm are trei plaje principale - Llevante,
Poniente si Mal Pas - fiecare premiata cu "steagul albastru". In statiune puteti vizita si trei parcuri tematice pentru
intreaga familie - Terra Mitica, Aqualandia si Mundomar. Zona veche a orasului, asezat pe o zona de patrimoniu,
contrasteaza cu marile bulevarde pline de constructii moderne. Posibilitatile de petrecere a timpului liber pe care le
ofera Benidorm sunt nenumarate: de la plimbarile pe faleza sau baile in mare, pana la practicarea sporturilor nautice
(scufundari, schi acvatic, windsurf) sau excursiile cu vaporul la insula Benidorm.
Excursii si activitati optionale - preturi informative
Valencia (excursie de o zi): 49 Euro/persoana
Valencia este al treilea oras spaniol ca marime, cu o populatie estimata de 800 000 locuitori. Cei care iubesc arta stiu
ca o vizita in acest oras se poate transforma intr-un periplu cultural deosebit datorita complexului muzeal futuristic si
avantgardist Orasul Artelor si Stiintelor. Iar petru cei care au incercat sa guste din mancarurile traditionale spaniole, in
special paella, nu este cu siguranta nici un secret ca aceasta mancare cu orez si diferite tipuri de carne este originara
din Comunidad Valenciana. In Valenciea gasim monumente impresionante precum Statia de Nord, Turnurile Serranos si
Quart, Piata Centrala, Lonja, Piata Rotunda, Catedrala din Valencia, Piata Virgina si Basilica si al Palatul Generalitat.
Valencia insa nu este doar un oras in care obiectivele turistice de tip muzeu sunt aglomerate intr-un singur loc, el este
si un oras aerisit, plin de viata si culoare, asa cum o dovedeste existenta numeroaselor gradini care imbie la relaxare si
admirare a frumosului: Gradinile Turia, Glorieta, gradina Botanica ce dateaza din secolul al XVI-lea gradinile in stil neo
clasic Monforte. Parcul Oceanografic este cel mai mare parc marin din Europa si aduce in atentia si spre admiratia
turistilor ecosisteme si faune importante din cuprinsul marilor si oceanelor planetei. Dintre ecosistemele reprezentate
in Parcul Oceanografic se numara cele din Marea Mediterana, marile temperate si tropicale, insulele Patagonia,
oceanele Arctic si Antartict.
Alicante si Elce (excursie de o zi): 55Euro/persoana
Alicante este unul dintre cele mai moderne si mai frumoase orase de pe coasta Spaniei. Aceasta metropola, denumita
in limba catalana Alacant, este, alaturi de Barcelona si de Valencia, unul dintre cele mai importante porturi si statiuni
turistice la Marea Mediterana si totodata, principalul centru comercial si de pescuit al regiunii Valencia. Obiective
turistice: Castelul Santa Barbara, Cladirea Ayuntamiento, Muzeul de Arta Contemporana, Basilica Sfanta Maria,
Manastirea Santa Faz, fosta piata de peste. Alicante a suferit o puternica transformare pe parcursul istoriei sale, astazi
fiind recunoscut ca un oras cu stil ce integreaza o viata vibranta, plaje curate si largi, magazine de exceptie si muzee
incarcate de istorie. Pozitionat intre munti si mare orasul beneficiaza de o frumusete aparte si de o istorie culturala
puternica, principalul reper fiind reprezentat de castelul Santa Barbara. Elche (în castiliană) sau Elx (în catalană) este
un oras superb alprovinciei Valencia. Istoria orasului Elche este bogata, incepand de la Iacob al II-lea de Aragon, cel
care a luat orasul de la mauri in secolul al XIII-lea. Orasul a crescut pe parcursul secolului al XVIII-lea si a devenit mai
important pe parcursul secolului al XIX-lea. Principala atractie turistica a orasului Elche o reprezinta „Elche Palm
Grove”, care este o livada de peste 200.000 de arbori de palmieri, fiind inscrisa pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO
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in anul 2000. Un alt important obiectiv turistic a orasului Elche il reprezinta si „Altamira Castel”. Este cunoscut sub
numele de „Alcázar de la Señoría”, situat langa Parcul Municipal care, la randul sau, este o parte din „Elche Palm
Grove”, fiind construit initial in Almohad.
Guadalest si Cascadele Algar (excursie de o zi): 45Euro/persoana
Guadalest este o combinatie intre o fortareata antica si un loc de atractie turistica. Intrarea in fortul şi satul Guadalest
se face printr-un impresionant tunel lung de 15 metri care a fost sculptat prin stânca solidă. Castelul original a fost
construit de mauri. Satul modern este o colectie de restaurante, magazine turistice si magazine de artizanat care vand
produse specifice din aceasta regiune. Pentru a ajunge la vechea asezare veti trece pe langa Muzeul Papusilor, Muzeul
Miniaturilor unde gasiti de exemplu pictura marelui Picaso – Guernica pictata pe un bob de orez. Tot aici mai gasiti
Muzeul de Etnografie care prezinta uneltele pe care oamenii le foloseau in viata de zi cu zi in perioadele trecute.
Cascadele Algar se afla la marginea satului Callosa d'en Sarria. Cascadele sunt un punct de atractie pentru iubitorii de
natura și atrag mii de vizitatori tot timpul sezonului turistic.
Cartagena & Murcia (excursie de o zi): 65 Euro/persoana
Cartagena este un oras mediteranean şi un port situat în regiunea Murcia. Orasul vechi este delimitat de cinci dealuri
mici (Molinete, Monte Sacro, Monte de San José, Despeñaperros şi Monte de la Concepción), urmând exemplul Romei.
Datorită poziţiei sale strategice la Marea Mediterană, Cartagena a fost locuita de numeroase culturi diferite, care si-au
lăsat amprenta asupra patrimoniului cultural bogat de-a lungul unei istorii glorioase şi turbulente. Castelul Concepción
(acum Centrul pentru Interpretarea Istoriei din Cartagena) a fost reconstruit în secolul al 13-lea folosind structuri mari
de la Amfiteatrul. În afară de muzeu Teatrul Roman, există două muzee arheologice importante, precum, incluzând
Muzeul Arheologic Municipal şi Arqua, de asemenea, recent deschis (Muzeul Naţional de Arheologie Maritima).
Alcala (excursie de o zi): 49 Euro/persoana
Daca doriti sa cunoasteti spanioli si sa ii urmariti in mediul lor natural, neatins de recenta activitate turistica, trebuie sa
luati in calcul o vizita in incantatorul sat Alcala Del Jucar. Drumul ne poarta pe drumuri aride pentru a intalni in final o
zona intinsa unde se cultiva vita de vie. Aceste mici comunitati, desi par uitate de lume, ascund o multitudine de
comori pretioase : podgorii, producatori de marmura, fabrici de condimente, biserici medievale si zidurile vechilor
cetati. Drumul coboara intr-o depresiune si, apoi, vom putea admira plini de uimire micul sat Alcala, cu pestera ce-i
poarta numele la intrare si raul cu ape repezi si versui ale raului Jucar.
Croaziera la Calpe (excursie de o zi): 35 Euro/persoana
Pentru a simti briza mari, va invitam intr-o croaziera de-a lungul coastei, ce ne va duce pana in micul port Calpe,
strajuit de stanci inalte. Ne vom relaxa si vom admira golfurile Albir si Altea, iar la sosirea in Calpe, vom debarca si
puteti sa admirati portul traditional si sa luati masa la unul din restaurantele cu specific pescaresc, situate in
apropierea celebrei stanci Ifach sau sa va plimbati de-a lungul falezei.


(Preturile excursiilor optionale sunt calculate pentru un numar minim de 15 participanti)

Conditii de realizare a grupului
GRUP MINIM 10 PERSOANE. Pentru un grup mai mic de 10 pax, pretul se recalculeaza sau excursia se
reprogrameaza. Recalcularea pretului se va face cel mai tarziu cu 10 zile inaintea plecarii. De asemenea, in cazul unui
grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si
cu informarea prealabila a turistilor inscrisi.
ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii.Nu ne asumam eventualele servicii speciale ce nu pot fi oferite de terti, in
cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.
Informatii Utile
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•

Trebuie sa va prezentati la aeroport cu 2 ore si jumatate inainte de ora anuntata a decolarii avionului! Prezentarea

biletului de avion la imbarcare este obligatorie! Bagajele permise pentru calatorie – bagaj de cala 20 kg si bagaj de
mana pentru fiecare pasager.
•

Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a

agentului care a efectuat inscrierea, orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;
•

Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica

orara a fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar
predarea camerei pana in ora 12:00);
•

Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la

cazare sau o reducere foarte mare
•

Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu (matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din

doua paturi de o persoana alipite. Al treilea pat poate fi in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat
pliant sau o canapea.
•

Unii hotelierii solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex.mini bar/frigider,

seif, aer conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite
la receptie detalii despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar
sau card, ce se restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii
facilitatilor hotelului;
•

Toate unitatile de cazare,precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor

de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•

Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu

pantalon lung si incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•

Important! Pe destinatiile externe, mesele festive oferite cu ocazia unor evenimente sau sarbatori (Paste, Craciun,

Revelion) sunt diferite fata de cele traditionale romanesti, atat ca meniu, cat si ca durata si divertisment.
Servicii ghid/ conducator de grup
Cocktail Holidays asigura un reprezentant pe perioada circuitului, vorbitor de limba romana. El va supraveghea ca
toate serviciile sa fie conforme cu programul prezentat la inscriere. In cazul in care exista elemente neconforme fata
de programul cumparat, reprezentantul trebuie sa depuna toate eforturile pentru a remedia problemele la fata locului.
Mijloace de transport
ATENTIE! Biletele de avion sunt nerambursabile si nu permit modificari dupa emiterea lor.
In cazul pachetelor de servicii care cuprind si transportul cu avionul (zbor regulat sau zbor charter), agentia de turism
organizatoare nu este raspunzatoare de eventualele modificari ale orelor de plecare si de sosire. Daca transportatorul
este vinovat de aceste decalaje va acorda asistenta turistilor conform Regulamentului EC 261 din 2004 al
Parlamentului European. Prima zi si ultima zi din sejur sunt destinate deplasarii catre/de la destinatie.
Orele de plecare si sosire sunt informative, ele pot fi modificate de transportator cu un aviz prealabil, iar agentia
organizatoare nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele modificari.
Asezarea in microbuz/autocar la destinatie se face de catre insotitiorul de grup, pe baza listei cu ordinea inscrierii la
program, incepand cu randul 2 de scaune din mijlocul de transport. Pentru siguranta pasagerilor pe perioada excursiei,
primul rand de scaune este rezervat insotitorului de grup sau ghidului local.
Asigurari
Prezentul pachet de servicii include urmatoarele tipuri de asigurari:
- Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de Omniasig Vienna
Insurance Group S.A, cu seria I nr.53152, valabila pana in data de 02.01.2021.
Informatii despre sejur
Informatiile detaliate despre sejur vor fi inmanate turistilor inainte de plecare si vor cuprinde urmatoarele puncte:
-

Detalii reprezentant Cocktail Holidays pe parcursul excursiei – nume, telefon;
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-

Orar de zbor actualizat;

Modalitati de plata si penalizari
In cazul pachetelor din oferta generala - OG, plata se va face dupa cum urmeaza:
-

40% - se plateste imediat dupa confirmarea serviciilor si emiterea facturii;

-

40% - se plateste cu 30zile inaintea datei de plecare;

-

20% - se plateste cu 14zile inaintea datei de plecare

In cazul rezervarilor last minute – LM, confirmarea serviciilor se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
In cazul rezervarilor cu alte tipuri de reduceri se aplica modalitatea de plata din oferta generala
Plata se poate face in lei sau in valuta la cursul de schimb anuntat de Exim Bank din ziua platii.
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii sunt urmatoarele:
-

20% din pretul final - renuntarea se face incepand de la confirmarea serviciilor pana cel putin cu 50 zile inainte de

inceperea sejururlui;
-

50% din pretul final - renuntarea se face in intervalul 49zile – 31zile inainte de data inceperii sejurului;

-

80% din pretul final - renuntarea se face in intervalul 30zile – 15zile inainte de data inceperii sejurului;

-

100% din pretul final - renuntarea se face cu mai putin de 14 zile inainte de plecare in sejur sau neprezentare;

Eventuale evolutii ale pretului
Preturile agreate la incheierea contractului pot sa creasca sau sa scada in functie de anumiti factori obiectivi.
Cresterile de pret sunt influentate de cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale pretului petrolului, cresterea taxelor
de survol, etc.
In cazul unei cresteri de pret mai mare de 8%, clientul poate rezilia contractul fara a plati penalizari de retragere.
Scaderile de pret pot fi datorate unor promotii facute de partenerii externi sau de catre agentia organizatoare. Aceste
reduceri sunt limitate pentru o anumita perioada timp si pentru un anumit numar de locuri. Promotia poate fi intrerupta
inainte de terminarea perioadei de valabilitate fara obligatia din partea organizatorului de a anunta epuizarea locurilor
puse in vanzare.
In acelasi timp agentia organizatoare nu are obligatia de a reduce pretul conform promotiei, pentru clientii care au
achizitionat anterior acelasi pachet, dar la un pret mai mare.
Date generale despre documentele de calatorie
Spania – tara membra a Comunitatii Europene, cetatenii romani calatoresc cu CI sau Pasaport romanesc valabil cel
putin 6 luni de la data incetarii calatoriei.
•

Asigura-te ca ai actele de identitate valabile pentru toata familia sau grupul de prieteni! Conform legislatiei in

vigoare, infantii si copii pana la 14 ani calatoresc DOAR CU PASAPORT !!!
•

Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!

1.

Pasapoartele diplomatice/ de serviciu - turistii trebuie sa obtina detalii referitoare la deplasare personal de la

Ambasada din Bucuresti!
2.

Cetateni straini – trebuie sa intrebe personal la ambasadele din Bucuresti, care sunt procedurile personalizate

pentru fiecare nationalitate in parte; Oferim suportul pentru detalii;
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aibe un set de documente pentru a trece frontiera.
a.

Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui

care nu este prezent in deplasare;
b.

Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de

frontiera certificatul de deces.
c.

Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezente la frontiera acceptul

notarial al celui de-al doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca
definitiva de incredintare si copie dupa actul de divort.
d.

Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor

parinti autentificat la notariat si cazierul juridic.
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Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul
sa paraseasca teritoriul Romaniei sau sa nu-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune
de toate documentele necesare deplasarii.
Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client sunt solicitate de furnizorii de servicii (transport,
hoteluri, politie de frontiera, companie asigurari, etc.), iar noi trebuie sa le colectam si sa le transmitem mai departe
pentru buna functionare si finalizarea serviciilor turistice.
Inscrierea pe acest program se poate face cu pana la 10 zile inaintea plecarii, in limita locurilor
disponibile.

ATENTIE! Conform OG2/ 2018 (https://www.cocktailholidays.ro/documente-certificari/), la momentul ofertarii unui
pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat si agentia de turism intermediara, trebuie sa
furnizeze

calatorului

informatiile

de

mai

jos:

(acestea

se

descarca

de

pe

link-ul

https://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/)
- INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie
- FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie (partea B
din Anexa 1 /OG2 /2018)
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Oferta detaliata si Formularul cu informatii standard sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de
calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
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