Program Senior Voyage - avion

Moscheea Albastra – Palatul Topkapi – Marea Marmara – Palatul Dolmabahce – Bosfor

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, Turcia 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

225 euro/
pers in DBL
Avans la inscriere
Minim 50%
Plecari din
Bucuresti
Date de plecare
24.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10,
23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 04.12,
12.02, 05.03, 16.04, 30.04, 07.05,
13.05, 14.05, 20.05, 21.05, 28.05
Durata
4 nopti/5 zile

Ziua 1. BUCURESTI - ISTANBUL
Intalnire la aeroport cu reprezentantul
agentiei pentru formalitatile de check-in si
imbarcare. Ajungem in Istanbul, pe
aeroportul in aproximativ o ora, de unde se
realizeaza transferul la hotel. Cazare in
Istanbul.
Ziua 2. ISTANBUL
Dupa micul dejun, va recomandam vizitarea
metropolei cu: Moscheea Albastra, Biserica
Sfanta Sofia, si Palatul Topkapi. Desi se
spune adesea ca Turcia sta “calare” pe
Europa si Asia, de fapt doar Istanbulul se
intinde pe ambele continente. Este singurul
oras din lume care a fost capitala a unui
imperiu islamic si a unuia crestin.
Seara program liber pentru vizitarea
Bazarului. Cazare in Istanbul.
Ziua 3. ISTANBUL - Insula Printului
Mic dejun. Va propunem Croaziera pe Marea
Marmara spre Buyukada – Insula Printului
(include turul insulei cu trasura si masa de
pranz cu bauturi). Buyukada e cea mai mare
dintre cele noua insule ce formeaza
arhipelagul Insulele Printilor sau, pe scurt,
Ada-lar, un cartier mai special al
Istanbulului. Lumea se plimba pe Buyukada
(si peste tot în Adalar) cu caleasca trasa de
cai. Asta pentru ca pe insule nu sunt permise
vehiculele motorizate. Asa ca toti vizitatorii
sunt invitati sa exploreze insula pe jos, cu
bicicleta sau in caruta. Cazare in Istanbul.

Ziua 4. ISTANBUL - Croaziera pe
Bosfor
Mic dejun. Dimineata propunem vizita
la Palatul Dolmabahce situat pe malul
Bosforului - simbol al maririi si
decadentei
Imperiului
Otoman.
Optional se poate opta pentru croaziera
pe Bosfor. Aceasta excursie este
BONUS
pentru
posesorii
de
SENIOR VOYAGE CLUB CARD
Bosforul este o stramtoare ingusta care
leaga Marea Neagra de Marea
Marmara si separa partea europeana a
Turciei de Anatolia. Tarmurile sunt
presarate cu sate dragute, conace
otomane vechi si vilele celor mai
instariti locuitori ai Istanbulului. Este
strabatuta
de
doua
poduri
impresionante. Primul pod care a legat
Europa de Asia a fost Podul Bosfor,
deschis in 1973. Acesta a fost urmat, in
1988, de Podul Fatih Sultan Mehmet.
Cazare in Istanbul.
Ziua 5. ISTANBUL - BUCURESTI
Dupa micul dejun, timp liber in
Istanbul. In cursul dupa amiezii se face
transfer la aeroport, unde are loc
imbarcarea. Sosire in Bucuresti.
Pentru explicatii la obiectivele turistice (in
ziua 2), grupul va achita cate 5 €/ pers. in
Turcia, pentru servicii de ghizi locali
(obligatoriu impus prin lege).

Grand S Hotel 4* ( sau similar )
www.grandshotel.com

Servicii incluse
Biletul de avion
Bucuresti-Istanbul-Bucuresti
Transfer aeroport– hotel– aeroport
4 nopti de cazare hotel 4*
Demipensiune
1/2 zi excursie optionala
(Tur de Istanbul by night cu trecere peste
Bosfor in Asia)
Asistenta turistica pentru intreaga perioada

BONUS !!!
Excursie optionala
BONUS pentru
posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB
CARD (Croaziera pe Bosfor)

Localizare: Hotelul se afla la 7 km de aeroportul Ataturk si la 5 km de zona
Sultanahmet. Statia de metrou si statia de autobus sunt la 200 de m distanta.
World Trade Center, CNR Expo, Centrul Comercial Forum (Forum Istanbul,
Marmara Forum, Historia AVM) pot fi usor accesibile cu metroul.
Facililitati hotel: Restaurantul Litros impreuna cu o echipa creativa, pregatesc
o selectie de preparate delicioase din bucataria internationala. Centrul
Spa&Fitness cu o piscina interioara, fitness, baie turceasca, masaj, bar cu
vitamine va ajuta sa scapati de stresul acumulat zi de zi. De asemenea, hotelul
dispune de o sala de conferinte complet echipata si o sala de evenimente
Orpheus. Puteti citi ziarele sau revistele de actualitate in timp ce serviti o
bautura la Daphne Bar & Cafe.
Facilitati camere: Hotelul dispune de 105 camere standard create special
pentru a va bucura de fiecare moment al calatoriei dumneavoastra.Toate
camerele au internet wireless, telefon, TV cu circuit inchis, aer conditionat si
mini bar.

Reduceri si suplimente
Supliment SGL 50 euro
Reducere a 3-a persoana 20 euro
Copil 0-1.99 ani plateste 50 euro
Copil 2-11.99 ani reducere 50 euro in camera cu doi adulti

Tariful nu include
Taxele de aeroport 95 euro/ persoana
Asigurarea medicala de calatorie si
asigurarea storno - nu sunt obligatorii insa
agentia va recomanda sa le incheiati.
Intrarile la obiectivele turistice si alte taxe
si cheltuieli personale.

Bine de stiut
Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore inainte
de plecare.
Limita de bagaj admisa pentru bagajul de cala este
de 23 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana este
de 7 Kg/ pasager.
Pasagerii ce urmeaza a calatori in baza acestui
contract beneficiaza, in mod gratuit, de prima
piesa de bagaj de cala/segment de zbor/pasager.
Pasagerii care vor avea mai mult de o piesa bagaj
de cala, vor achita taxa aferenta acestui serviciu
auxiliar,in conformitate cu conditiile de calatorie.
Nu trebuie sa introduceti in bagajele dvs. obiecte
care ar putea pune in pericol siguranta aeronavei
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
detinerea unui
minim 6 luni.

Observatii
*Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 25 euro/sejur.
BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment.
*Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 35 persoane.
*Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare.

este obligatorie
pasaport valabil

Asigurarea medicala de calatorie
este
obligatorie. 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.

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii

