Program Senior Voyage

Geneva – Lausanne – Montreux – Chamonix – Zermatt – Lucerna – Milano – Torino

SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia
cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) –
implicit si romanii – pot beneficia de un program
complet pentru a-si petrece vacanta in cele mai
cunoscute locuri turistice pline de istorie in perioada
sezonului turistic redus octombrie-mai.
Ai intrat in Senior Voyage Club? Nepaipomenit!
Inseamna ca poti pleca intr-o vacanta premium la
preturi incredibil de mici.
Vei avea ocazia sa vezi una dintre cele mai incarcate
de istorie tari, Elvetia si sa impartasesti experienta cu
alti seniori din toate colturile Europei. Pentru ca totul
sa fie usor si accesibil pentru toti, grupul de companii
care activeaza sub umbrela Memento Holidays
subventioneaza si negociaza costurile calatoriei
facand produsul Senior Voyage unic pe piata din
Europa.
Aceasta initiativa se incadreaza in sfera asa numitului
turism social, oferind ocazia tuturor sa descopere
lumea!
Modul de obtinere al SENIOR VOYAGE CLUB
CARD, precum si regulamentul dupa care ele
functioneaza este disponibil la adresa seniorvoyage.eu
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acorda
GRATUIT oricarui client care a calatorit in sezonul
trecut prin programele noastre pentru seniori sau
contra cost (25 euro/card) la achizitionarea primului
pachet SENIOR VOYAGE, pentru a putea beneficia
de avantajele cardului.

Pret

345 euro/ pers

in DBL

Avans la inscriere
Minim 50%
Plecari din
Bucuresti
Date de plecare

28.04, 02.05*, 05.05*, 09.05*,
12.05*, 16.05*, 19.05*, 23.05*,
26.05*, 30.05*
**Pentru plecarile din luna mai si iunie se
va achita un supliment de 30 euro/pers

Durata
7 nopti

Senior Voyage va ofera posibilitatatea sa
vizitati cea mai interesanta tara europeana,
Elvetia. Contrastele o fac unica:
confederatie de 26 de cantoane, patru limbi
nationale, libertate religioasa deplina,
independenta si neutralitate pastrate de
secole. Este invecinata cu Germania,
Franta, Italia, Austria si Liechtenstein si
este cunoscuta in lumea intreaga pentru
sistemul sau bancar, faimoasele sale
ceasuri, lacurile, ciocolata si minunatele
peisaje, pe care le poti admira. Elvetia este
o tara bogata, desi nu are suprafata mare,
economia sa este axata pe sectorul
serviciilor (mai ales finante si turism) si pe
cateva ramuri ale industriei prelucratoare
(aparate de precizie, ceasuri). Serviciile
financiare reprezinta principalul motor al
economiei, neutralitatea fiind un garant al
tezaurelor adapostite acolo. Ceasurile
elvetiene sunt fabricate mai ales in zona
Muntilor Jura, exista aici nu mai putin de
15 ateliere de fabricatie ce contribuie
esential la cifra de afaceri inregistrata de
aceasta industrie mai ales dupa 1980:
Swach, Rolex, Patek Philippe, Piguet,
Ebel. De asemenea, ceasurile marilor marci
internationale de lux, precum Cartier,
Gucci sau Chanel, sunt produse in Elvetia.
Berna este sediu al autoritatilor elvetiene
si este situata la poalele Alpilor, intr-un
meandru al raului Aare, la granita dintre
Elvetia germanica si cea romanica. Partea
veche a orasului conserva caracterul
medieval. Aici se pot vizita turnurile vechi,
stradutele inguste si pietele care mai
intotdeauna au in mijlocul lor un
monument.

Trebuie neaparat vizitate vechile strazi:
Spitalgasse
(strada
comerciala
marginita de arcade), Marktgasse
(magazine de lux, piete de flori) sau
Kramgasse (unde la numarul 49 a
locuit, la inceput de sec. XX, Albert
Einstein).
Geneva situat pe malul lacului cu
acelasi nume este sediul a numeroase
organisme internationale, fiind si cel
de-al doilea centru al ONU (dupa New
York). Este frecvent numit „Roma
protestanta“, deoarece aici a trait
fondatorul miscarii reformate, Calvin.
Tot aici se afla Monumentul Reformei
(statuile a patru reformatori: Guillame
Farel, Calvin, Theodore de Beze si
John Knox).
Vechiul oras are mici strazi pitoresti
unde se afla cladiri din sec XVIII-XIX.
Pe Grand Rue, intre numeroasele
librarii, anticariate si magazine, se afla
casa natala a lui Jean-Jacques
Rousseau.
Doar 60 de kilometri despart Geneva
de Lausanne, al patrulea oras al
Elvetiei. Traditia culturala a acestui
oras l-a transformat astazi intr-un
important centru cultural, sportiv si
economic. Particularitatea acestui oras
consta in faptul ca este de trei ori
capitala: a cantonului Vaud, a
districtului Lausanne si, depasind
granitele sale, capitala olimpica.
Tara Cantoanelor a fost inzestrata de
Mama Natura cu o multime de
minunatii, printre care masivul
Matterhorn. Se afla la graniţa dintre
Elvetia si Italia, iar piscul acestuia se
inalta la 4.478 de metri deasura
nivelului marii.
Lyon orasul situat la confluența
fluviului Rhône cu râul Saône este al
treilea oras ca marime din Franta .O
bună reputație internațională există în
următoarele
domenii:
industria
mecanică, industria textilă(
Lyon
detine monopolul matasii pe piata din
Franta ) chimia și farmacia, sănătatea.

Excursii gratuite:
1. Rivoli
Vizitam Rivoli cu: Castelul Rivoli. Deși
nedovedit din surse arheologice și istorice,
se crede că, înainte de cucerirea romană
Rivoli a fost locuită de Taurini, un trib de
Ligures, care după secolul 4, s-au alăturat
cel mai probabil de o migrație celta din
sudul Franței. Acest adevar il putem afla
numai la fata locului in aceasta minunata
excursie ce o vom efectua in prima sau in
ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel,
in functie de orarul de zbor.
2. Torino
In Torino admiram Domul San Giovanni
cu celebrul Giulgiu din Torino, Palazzo
Reale si Palazzo Madama si simbolul
orasului, Mole Antonelliana, candva cea
mai inalta cladire.
Aceasta excursie este BONUS pentru
posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB
CARD.
Nu ratati excursiile optionale:

Servicii incluse
2. Montreux - Martigny
Incepem acesta excursie cu Montreux,
denumit drept Coasta de Azur a Elvetiei.
Este situat intr-un golf, pe malul lacului
Geneva, unde se viziteaza renumitul
Castel Chillon. La intoarcerea spre hotel
, vom poposi cateva ore in medievalul
oras Martigny. Triburile celtice , romanii
si trupele lui Napoleon si-au pus
amprenta acestui minunat oras elvetian .
Un amfiteatru restaurat , baile termale
ale romanilo , temple și spațiile de locuit
pot fi admirate în Martigny si astăzi .
Vom admira cartierele istorice ale La
Bâtiaz și Vieux - Bourg oferind mai
multe biserici și clădiri seculare .

Biletul de avion
Bucuresti-Torino-Bucuresti
Transfer aeroport– hotel– aeroport
7 nopti de cazare hotel 4*
Mic dejun + cina + 1 pahar de apa si vin la
masa
1/2 zi excursie optionala
( Rivoli )
Asistenta turistica pentru intreaga perioada

BONUS !!!
1. Excursie optionala
BONUS pentru
posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB
CARD (Torino)
2. Reducere 10% la pachetul de excursii
optionale la achizitionarea a 3 excursii
optionale pentru posesorii de SENIOR
VOYAGE CLUB CARD
3. Reducere 5% la pachetul de excursii
optionale la achizitionarea a 3 excursii
optionale pentru cei care nu sunt posesori de
SENIOR VOYAGE CLUB CARD
4. Posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB
CARD nu achita suplimentul de 50 euro de
non-senior .

3. Chamonix-Annecy
Incepem excursia cu Chamonix, perla
Alpilor. Daca vremea permite, se urca
din Chamonix la cea mai inalta statie de
telecabina din lume Aiguille du Midi
Tariful nu include
3777 m, in apropiere de Mont Blanc.
Vizitam Annecy, orasul numit Venetia
Taxele de aeroport 95 euro/ persoana
din Mont Blanc.
Asigurarea medicala de calatorie si
asigurarea storno - nu sunt obligatorii insa

1. Geneva si Lausanne
Excursia incepe cu Geneva, unul dintre
cele mai cosmopolite orase din Europa.
Vizitam Catedrala St.Pierre, amplasata in
cel mai inalt punct din Orasul Vechi. Un
loc foarte bun pentru a admira o privire de
ansamblu asupra orasului este turnul din
partea de nord. Continuam cu Place
Neuve, Primaria, Maison Tavel si sediul
ONU.
Ne indreptam, apoi, spre Lausanne, unde
vizitam Catedrala din centrul istoric. Este
una dintre cele mai frumoase structuri
gotice din Europa. Inchinata Fecioarei
Maria, catedrala se inalta pana la
inaltimea de 150 de metri deasupra
Lacului Geneva. Orasul gazduieste
Muzeul Olimpic, cel mai vizitat obiectiv
turistic din Elvetia si Baletul Bejart din
Lausanne este unul dintre cele mai
renumite din lume.

agentia va recomanda sa le incheiati.
4. Zermatt si Matterhorn
Zermatt, o combinatie de sat alpin Intrarile la obiectivele turistice si alte taxe
traditional si statiune sotisficata de si cheltuieli personale.
vacanta este dominat de Matterhorn, o
Bine de stiut
piramida pe care umbra si lumina Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore inainte
danseaza permanent pe fatada usor de de plecare.
recunoscut. Zermatt este un sat elvetian Limita de bagaj admisa pentru bagajul de cala este
de 30 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana este
tipic cu vile pitoresti, totul sub privirea de 10 Kg/ pasager (dimensiunile sunt: 55x40x20
vigilenta a celui vestit simbol al Elvetiei, cm).
ce urmeaza a calatori in baza acestui
grandiosul munte Matterhorn. Strada Pasagerii
contract beneficiaza, in mod gratuit, de prima
principala este interzisa pt circulatia piesa de bagaj de cala/segment de zbor/pasager.
masinilor. Chiar si locuitorii satului Pasagerii care vor avea mai mult de o piesa bagaj
cala, vor achita taxa aferenta acestui serviciu
trebuie sa isi lase vehiculele la baza vaii, de
auxiliar,in conformitate cu conditiile de calatorie.
in Taesch, si sa-si continue drumul cu Nu trebuie sa introduceti in bagajele dvs. obiecte
care ar putea pune in pericol siguranta aeronavei
trenuletul pana la Zermatt.

4. Lyon
Lyon este orașul cosmopolit numit de
Albert Thibaudet capitala provinciei
după cum Parisul este capitala Frantei.
Partea cea mai valoroasă a orașului, și
anume cartierul Vieux Lyon, colina
Fourvière, colina Croix-Rousse, cu o
suprafață de 500 hectare, face parte din
Patrimoniul Cultural al Umanității al
UNESCO. Antoine de St. Exupery,
autorul "Micului Prinț", Frații Lumiereinventatorii cinematografului, Rabelais –
autorul lui Gargantua și Pantagruel sunt
doar câteva nume ce poartă renumele
orașului în toată lumea .

sau a pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica, si va fi
comunicat inainte de plecare.
Clasificarea hotelurilor este data de institutiile
autorizate locale.

Formalitati
La frontiera este obligatorie detinerea unei carti
de identitate sau a unui pasaport valabil minim 6
luni. Nu sunt obligatorii asigurarea medicala de
calatorie si asigurarea storno, insa, agentia va
recomanda sa le aveti. Pentru a putea iesi din tara,
copiii sub 18 ani trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii: sa calatoreasca cu cel putin
un adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul
ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i
insoteste) legalizat la notariat; adultul care ii
insoteste, in cazul in care nu este unul dintre
parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa il
prezinte la frontiera

Grand Hotel La Torre 4*
www.grandhotellatorre.it

Localizare: Grand Hotel La Torre 4* este situat in statiunea Sauze d’Oulx si aproximativ 100 km de Torino.
Facilitati hotel: Hotelul pune la dispozitia oaspetilor receptie, schimb valutar, seif, camera de bagaje, serviciu de concierge,
babysitting, spalatorie/curatatorie/calcatorie, fax/copiator,, ziare, facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, piscina interioara
climatizata , sala de gimnastica , sauna, masaj. Restaurantul serveste specialitati din regiunea si o selectie de vinuri alese.
Internetul wireless este disponibil in zonele publice si este gratuit.
Facilitati camere: Camerele hotelului sunt aranjate in forma de spirala, pe 8 etaje si sunt dotate cu: mini-bar, telefon, TV cu
canale prin satelit, seif, masuta, uscator de par, internet Wifi gratuit

Reduceri si suplimente
Supliment SGL 150 euro
Reducere a 3-a persoana 30 euro
Copil 0-1.99 ani plateste taxele de aeroport 95 euro
Copil 2-11.99 ani reducere 100 euro in camera cu doi adulti
Observatii
*Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur.
BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment.
*Supliment obligatoriu pentru sarbatorile de Paste 75 euro/pers;
*Excursiile optionale pot suferi modificari , iar programul concret, desfasurat pe zile, al excursiilor optionale se va primi la destinatie.
*Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor.
*Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.
*Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare.
*Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau ale petrolului, impuse de compania aeriana.
*Toti turistii care vor calatori pe acest program vor trebui sa achite direct la hotel o taxa de oras/statiune. Valoarea acesteia poate varia
intre 1-2 euro/persoana/zi.

Util si practic
Limbi oficiale: limba germana, franceza, italiana, retoromana
Moneda nationala: Franc Elvetian
Ora locala: GMT + 1
Clima: temperata
Bucatarie nationala: Bucataria elvetiana este reprezentata de bucatari-sefi recunoscuti pe plan mondial, iar Elvetia se afla pe locul 2 in
lume in privinta numarului de stele Michelin pe cap de locuitor atribuite restaurantelor, dupa Japonia, iar restaurantele elvetiene nu
dezamagesc niciodata clientii. Bucataria elvetiana este simpla dar rafinata si plina de gust, foarte tentanta. Mancarea are influente
franceze, germane si italiene si este plina de calorii. Elvetia este renumita pentru branza, ciocolata si vin.
Cateva denumiri cunoscute de branzeturi si specifice Elvetiei sunt „Bundnerkase”, „Le Gruyere”, „Emmentaler”, „Vacherin Mont-d’Or”,
„Raclette”. In Elvetia, ciocolata reprezinta un mod de viata. O persoana mananca 10,5 kilograme de ciocolata pe an.
Etichete si obiceiuri locale: Elvetienii considera un gest nepoliticos vorbitul tare la telefon in restaurante, transport public, banci, oficii
postale, trenuri, spatii de asteptare etc. Intrebarile legate despre veniturile personale sau chiar si sanatate sunt considerate inadecvate, in

Elvetia punandu-se foarte mare pret pe confidentialitate si discretie. Atunci cand va adresati unui lucrator in servicii, nu il chemati dupa
nume, chiar daca acesta este trecut pe ecuson. Desi elvetienii apreciaza politetea, acestia devin sceptici cand o persoana necunoscuta
devine exagerat de prietenoasa. In Elvetia, sunt destul de multe diferente intre cantoane, dar oamenii sunt la fel de cordiali si politicosi
peste tot. Obiceiurile si traditiile elvetiene prezinta influente franceze, germane si italiene.
Muzica traditionala este binecunoscuta in lumea intreaga. Yodeling-ul, dansurile elvetiene (Landler), sculptatul in lemn si cantatul din
corn alpin (alphorn) inca sunt practicate in multe zone rurale din Tara Cantoanelor. De asemenea, traditiile elvetienilor au continuat sub
forma numeroaselor festivaluri. Unul dintre acestea, Fasnacht, este reprezentat de oameni care poarta diverse masti folosite pentru
alungarea spiritelor rele. Si in festivitatile organizate de Anul Nou, mai precis, de Silvesterklause (un fel de Mos Craciun al Anului Nou),
se poarta masti. Inceputul primaverii este marcat printr-un festival, la sfarsitul caruia se arde un om de zapada artificial, numit “Boogg”,
creat dintr-o gramada de lemne.
Bacsisul: In Elvetia bacsisurile nu sunt obligatorii. Legea elvetiana a impus inca de la inceputul anilor ’70 ca toate taxele de servicii sa fie
incluse in preturile publicate, iar chelnerii si, in general, angajatii din domeniul serviciilor sunt platiti cu salarii decente, asadar nu depind
de bacsisuri. Cu toate acestea, elvetienii lasa de obicei, pe langa nota de plata, o mica suma in plus, dar in general mai mica de 10%. In
orasele mai mari, precum Zurich, bacsisurile sunt, de asemenea, mai mari. Intr-un hotel, este totusi indicat sa lasati o mica atentie –
aproximativ 1CHF, pentru cameriste sau bagajist.
Shopping: Ca si in tarile invecinate, si in Elvetia se practica shoppingul, cu prisosinta in orasele mari, Berna, Zurich, Lausanne, dar si in
statiuni precum St. Moritz, Interlaken, Locarno, Lugano si altele. Peste tot in Elvetia vom gasi strazi comerciale care creaza o atmosfera
speciala, plina de viata. Cele mai cautate produse sunt ceasurile elvetiene, obiecte de artizanat, dulciurile, vinurile si branzeturile. Si
hainele reprezinta un punct de interes, in St. Moritz, spre exemplu, intalnindu-se magazinele unor branduri celebre, precum Chanel, Prada,
Gucci si Louis Vuitton. Este bine de stiut faptul ca in zilele de lucru, magazinele sunt deschise, in general, de la 08:00 sau 09:00 la 18:30.
Supermarketurile sunt deschise toata ziua, iar in zilele de joi sunt deschise pana la ora 21. In zilele de duminica, magazinele sunt inchise.
Telefoane de urgenta: Politia 117, Pompieri 118, Salvare 144, Urgente in caz de otravire: 145, Ajutor pentru copii/tineri: 147,
Ambulanta aeriana: 1414, Serviciul de urgent rutiera: 140
Ambasada Romaniei in Elvetia: Adresa - Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Bern, Telefon: 00-41-31-352 35 22; 00-41-31-352 53 00, Sectia
consulara: 00-41-31-352 35 21

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii

