ITALIA – Program Senior Voyage
Olbia – Porto Rotondo – La Maddalena – Orgosolo – Nuoro – Alghero – Santa Teresa di Gallura
– Castelsardo– Porto Cervo – Costa Smeralda – Arzachena
SENIOR VOYAGE este conceptul gratie
căruia cetățenii 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?
Nemaipomenit! Înseamnă ca poți pleca intr-o
vacanta premium la preturi incredibil de mici.
Vei avea ocazia sa vezi una dintre cele mai
incarcate de istorie tari, Italia si sa impartasesti
experiența cu alți seniori din toate colturile
Europei. Pentru ca totul sa fie ușor si accesibil
pentru toți, grupul de companii care activează
sub
umbrela
Memento
Holidays
subvenționează si negociază costurile calatoriei
făcând produsul Senior Voyage unic pe piața
din Europa.
Aceasta inițiativa se încadrează in sfera așa
numitului turism social, oferind ocazia tuturor
sa descopere lumea!
Modul de obținere al SENIOR VOYAGE
CLUB CARD, precum si regulamentul după
care ele funcționează este disponibil la adresa
seniorvoyage.eu
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acorda
GRATUIT oricărui client care a calatorit in
sezonul trecut prin programele noastre pentru
seniori sau contra cost (25 euro/card) la
achiziționarea primului pachet SENIOR
VOYAGE, pentru a putea beneficia de
avantajele cardului.

Pret

de la 375

euro/ loc in

DBL/TPL
Avans la inscriere
Minim 50%
Plecari din
Bucuresti
Date de plecare
21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07,
26.07, 02.08, 02.09, 09.09, 16.09,
23.09, 30.09, 07.10, 14.10
Durata
7 nopti

Senior Voyage oferă ca destinație de vacanţă
insula Sardinia, care deși este o insulă mică,
reprezintă un teritoriu vast și plin de surprize.
Un teritoriu fascinant, imens prin varietatea cu
care îți poate surprinde ochiul flămând de a
acoperi cât mai mulți kilometri de peisaj.
Sardinia este la fel de aproape de Tunisia pe cât
este de partea continentală a Italiei și aproape
atinge insula franceză Corsica.
„Sardegna no est Italia!” susțin sus și tare
localnicii și nu ar trebui să subestimăm felul în
care Sardinia se distinge de partea continentală a
Italiei: cu toate aromele sale africane, o limbă de
sine-stătătoare, mirosul special al unor
brânzeturi și un spirit independent.
Întreabă orice italian unde ar dori cel mai mult
să-și petreacă o vacanţă în Italia și aproape toți
îți vor răspunde Sardinia.
Legenda spune că locuitorii Sardiniei ar fi
urmașii lui Sardus, legendarul fiu al lui Hercule.
Singurul lucru sigur este că aici există o
populație indigenă înainte de sosirea fenicienilor
și a cartaginezilor. Dovezile prezenţei lor sunt
răspândite pe întreg teritoriul insulei, de la
monumente funerare din piatră, până la cele
peste 7000 de „nuraghi”, ridicate de triburile
care au populat Sardinia între 1500 – 500 i.Hr.
Se presupune că unele dintre aceste misterioase
structuri pot avea și 3000 de ani vechime.
Scopul pentru care au fost ridicate, deși unii
consideră că a fost doar acela de observare și
apărare, este încă învăluit în mister, ca și
proveniența populației uriașe, din care au mai
rămas doar niște morminte pe măsură.
Cagliari a fost capitala Sardiniei încă din
perioada romană, și este un loc ce trebuie vizitat
de cei care vor să descopere specificul și istoria
acestor locuri. Este un loc surprinzător de
atrăgător, cu un superb centru vechi, o serie de
monumente istorice și

acces ușor către plajele din imediata
apropiere și lagunele populate cu sute de
păsări flamingo.
Alghero este una dintre cele mai populare
stațiuni din Sardinia, supranumită "mica
Barcelona",
unde
ineditul
și
spectaculosul se întrepătrund. Catalanii au
domnit aici vreme de patru secole începând
cu 1354. Influenţa catalanilor se face
simțită și astăzi, atât în limbaj, cât și în
stilul arhitectural. Principalele atracții
turistice de pe labirintul de alei pietruite
ale orașului sunt: Catedrala Piazza del
Dumo, Biserica San Francesco și Grota lui
Neptun.
Costa Smeralda sau Coasta de Smarald te
așteaptă cu o mulțime de plaje superbe, ape
turcoaz și stațiuni renumite ca: Porto
Rotondo, Portisco, Baia Sardinia și cea mai
cunoscută dintre toate, Porto Cervo. Toate
sunt la fel de elegante și exclusiviste, dar și
vestite pentru misterioasele “nuraghi” –
așezări preistorice – renumite în întreaga
lume.
Nu trebuie să ratezi sătucuri precum
Mamoida, Arizo sau Fonni, care după cum
le descria poetul Sebastiano Satta, sunt “la
fel de îndepărtate unele de celelalte precum
stelele”. Bătrânii de aici mai poartă și
astăzi costumele tradiționale, fiind unul
dintre puţinele locuri din Sardinia unde se
mai păstrează portul popular.
Olbia este un oraș cu străzi înguste și
pavate, clădiri vechi dar și construcții
înalte și moderne. Istoria orașului se pierde
undeva pe vremea grecilor, urmând apoi
perioade de înflorire și decadenţă. Olbia
este astăzi principalul nod maritim și
aerian al Sardiniei, fiind învecinat cu
numeroase puncte de atracție turistică.

Excursii gratuite:
Sassari
Sassari este doilea oras ca marime a
populației și este al treilea oraș ca mărime din
Italia, după Roma și extinderea teritoriala
dupa
Ravenna. Continuam cu un tur
panoramic al orasului , vizitand cele mai
importante obiective ale orasului Sassari :
Biserica Sf. Nicolae, Palatul Ducal, Giordano
Palazzo, Piazza Italia și Fontana di Rosello.
Castelsardo
Nu degeaba Castelsardo face parte din
intinerarul celor șapte „orașe principale ale
Sardiniei”, alături de alte șase așezări insulare
importante: Sassari, Alghero, Bosa, Oristano,
Cagliari și Iglesias. Orășelul este leagănul
artizanatului și al împletirii coșurilor
tradiționale. La Museo dell’Intreccio, muzeu
situat în interiorul castelului, se pot admira
tehnicile de lucru și roadele muncii
meșteșugarilor sau, ca alternativă, se poate
vizita romanticul Borgo Antico cu
numeroasele sale magazine și ateliere, unde
se pot cumpăra articole de meșteșugărie
originale și de mare preț. Aceasta excursie
este BONUS pentru posesorii de SENIOR
VOYAGE CLUB CARD

Nu rataţi excursiile optionale:
1. Arhipelagul La Maddalena
Este una dintre cele mai populare croaziere.
Vom pleca din portul Palau și ne vom
îmbarca pe ferry-boat către Arhipelagul La
Maddalena, mai precis spre Insula Caprera
(una din cele 7 insule ale arhipelagului care
este locuită). Aici vom vizita orașul și casa
muzeu a lui Giuseppe Garibaldi. Vom face
apoi un tur panoramic al insulei La
Maddalena cu opriri în golfuri pentru vederi
panoramice asupra celorlalte insule ale
arhipelagului. După prânz vom vizita Coasta
de Smarald, cu opriri în Baja și Porto Cervo,
cu plimbare în centru, pentru cumpărături sau
doar pentru a admira portul.

2. Nuoro și Orgosolo 55€
Plecăm spre Nuoro, în inima Sardiniei. Vom
vizita aici Muzeul Vieții și Tradițiilor
Populare din Sardinia. Aici este prezentată în
detaliu cultura populară a Sardiniei. Sunt
peste 7000 de exponate prezentate în cadrul
expozițiilor permanente, de la haine și
bijuterii sau amulete la măști magice,
ţesături, instrumente muzicale, unelte, lucrări
de artă populară. Multe dintre piesele expuse
au cel puțin două secole vechime și
impresionează și astăzi prin finețea execuției
și specificului sardinian. Vom face o
plimbare în partea veche a orașului unde vom
admira clădirile și străzile clasice, micile

magazine cu obiecte de artizanat și suveniruri.
Continuăm cu satul Orgosolo, cunoscut pe plan
internațional pentru picturile sale celebre. Mai
mult de 250 case împodobesc străzile din sat,
un adevărat muzeu în aer liber.

Servicii incluse
Biletul de avion zbor direct BucureștiAlghero-București
Transfer aeroport– hotel– aeroport
7 nopţi de cazare la hotel 3*superior
Demipensiune
1/2 zi excursie opţională inclusă **
Asistenţă turistică *

BONUS !!!

Orașul mai este renumit pentru cronicile și
actele de banditism de pe vremuri, chiar dacă
oamenii în zilele noastre sunt ospitalieri,
cântând pe străzi melodii tradiționale. Vom
încheia ziua cu o plimbare pe frumoasele străzi
de piatră pline cu restaurante și cafenele.
3. Alghero
Plecarea se face de dimineață cu autocarul,
îndreptându-ne spre orașul în care aerul
medieval se îmbină cu cel modern. Începem
excursia noastră cu vizitarea catedralei Sf.
Maria. Începută în 1570, Catedrala Sfântă
Maria a fost deschisă în 1593, însă construcția
s-a terminat în 1730. Originar, catedrala
conserva un stil gotic-catalan așa cum se vede
și în cele cinci capele precum și la baza
clopotniței, însă naosul și cele două nave
laterale sunt în stil renascentist târziu. Dupăamiaza vizită opțională la Grota lui Neptun cu
barca din portul Alghero, sau pe jos de la
promontoriu de Capo Caccia de-a lungul unei
scări de 654 de trepte.
4. Corsica
Corsica a fost descrisa de Balzac ca fiind o
insula franceza scaldata de soarele italian, insa
insula are un caracter aparte care ii confera
unicitate. Odata ajunsi pe insula , vom lua
trenuletul si vom vizita atractia STEA a
Corsicai -Bonifacio
5. Costa Smeralda
“Coasta de Smarald” este locul unde se afla La
Cinta, una dintre cele mai faimoase plaje din
Sardinia iar apa golfuletelor de aici are o
culoare incredibila de smarald. Aceasta
intindere minunata de coasta este raspunsul pe
care il da Sardinia Rivierei Franceze, fiind
locul perfect pentru a a privi ultimele creatii
Prada, in timp ce savurezi un cappuccino. Porto
Cervo este capitala regiunii si totodata un oras
elegant, popular in randul oamenilor bogati.
Costa Smeralda este un sirag de asezari risipite
de-a lungul unor plaje idilice, dantelate de
stanci.

1. 1/2 zi excursie opţională BONUS pentru
posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB
CARD **
2. Reducere 10% la pachetul de excursii
opţionale la achiziţionarea a 3 excursii
opţionale pentru posesorii de SENIOR
VOYAGE CLUB CARD
3. Reducere 5% la pachetul de excursii
opţionale la achiziţionarea a 3 excursii
opţionale pentru cei care nu sunt posesori de
SENIOR VOYAGE CLUB CARD
4. Posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB
CARD nu achită suplimentul de 50 euro de
non-senior .

Tariful nu include
Taxele de aeroport 95 euro/ persoană
Asigurare storno - nu este obligatorie însa
agenţa va sfătuiește să o procuraţi.
Intrările la obiectivele turistice și alte taxe și
cheltuieli personale.
Taxa de statiune (se va plati la hotel, aprox
2 euro/zi/pers)

Bine de stiut
Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore
inainte de plecare.
Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul
de cala este de 20 kg. Transportul bagajelor
care depășesc cantitatea admisa gratuit este
supus unor tarife.
Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg.
Nu trebuie sa introduceti in bagajele
dumneavoastra obiecte care ar putea pune in
pericol siguranta aeronavei sau a pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica, astfel, el va
fi comunicat cu exactitate inainte de plecare.
Clasificarea hotelurilor este data de
institutiile autorizate din Italia in functie de
normele impuse de acestea.

Formalitati
La frontiera este obligatorie deținerea unei
cărți de identitate sau a unui pașaport valabil
minim 6 luni. Nu sunt obligatorii asigurarea
medicala de calatorie si asigurarea storno,
însa, agenția va recomanda sa le aveți. Pentru
a putea iesi din tara, copiii sub 18 ani trebuie
sa indeplineasca armatoarele condiții: sa
calatoreasca cu cel puțin un adult însoțitor, sa
aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al
părintelui care nu-i insoteste) legalizat la
notariat; adultul care ii insoteste, in cazul in
care nu este unul dintre parinti, trebuie sa
aibă cazier judiciar pe care sa il prezinte la
frontiera.
*Asistenta turistica va fi valabila pentru
plecarile din septembrie si octombrie, in
functie de numarul de turisti inscrisi.
**Excursiile optionale se organizeaza pentru
minim 20 persoane.

Hotel Pedraladda 3*superior (sau similar)
-Demipensiunewww.hotelpedraladda.it

Localizare: Hotel Pedraladda este localizat intr-un golf natural de langa superba statiune Castelsardo, cu priveliste catre
Golful Asinara si catre Castelul Doria (Castelsardo).
Facilităţi camere: Toate camerele de la Pedraladda sunt decorate cu ceramică și materiale locale. Acestea au aer condiționat
individual, TV cu canale prin satelit și baie privată cu uscător de păr, seif suficient de mare cat sa incapa chiar si un laptop,
mini-bar.
Facilităţi hotel: Hotelul Pedraladda oferă piscină panoramică și vedere la Castelul Castelsardo și golful Asinara. Acesta pune
la dispoziție parcare gratuită și WiFi în hol. Mesele de mic dejun și cină sunt servite la restaurantul tip bufet. Cine tematice
sunt organizate săptămânal pe terasă, dacă vremea este frumoasă.
Hotelul Pedraladda are acces direct la o plaja aflată la doar câțiva metri. Aici turistii pot beneficia de umbrele si sezlonguri
oferite de catre hotel. De asemenea, acesta oferă serviciul de transfer cu program fix la/de la plaja Lu Bagnu.
Tarife
Date de plecare
Loc in DBL
Loc in TPL
Supliment SGL
21.06, 28.06, 07.10, 14.10
365 €
130 €
375 €
02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09
385 €
145 €
395 €
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08
435 €
160 €
445 €
Un infant 0-1.99 ani Gratuit la cazare, achita taxa de aeroport 95 euro.
Un copil 2-10.99 ani are reducere 30 euro din tariful de adult + taxa aeroport 95 euro/pers.
La tariful de adult nu este inclusa taxa de aeroport 95 euro/pers.

Util si practic
Limba oficială este sarda, care are multe cuvinte care sunt mai apropiate de cele din limba română decât de latină sau italiană
Moneda națională este euro.
Ora locala: GMT + 1 (GMT + 2 între lunile martie și octombrie).
Clima este în principal mediteranean, cu o primăvară și o toamnă în principal mediteraneană, fiind influențată de Oceanul Atlantic și de masele de aer cald
din Africa.
Bucătăria națională este cunoscută pentru varietatea de preparate din fructe de mare, combinate cu preparate din carne și din legume puternic
condimentate cu plante locale și servite cu vinuri specifice regiunii și deserturi care au la bază brânză din lapte de oaie sau capră. Felul favorit de mâncare
din Sardinia include paste, spaghetti con Bottarga, icre uscate de chefal presate, Malloreddus care este un gnocchi aromat cu șofran și servit cu sos de
tomate.
Ambasada României în Italia este la Roma. Adresa: Via Nicolo Tartaglia 36, 00197 Roma. Telefon urgenta: 0039 06 808 45 29

Observatii
*Persoanele care nu au însoțitor cu vârsta peste 55 ani plătesc supliment 50 euro/sejur.
BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment.
* Excursiile opționale pot suferi modificări, iar programul concret, desfășurat pe zile, al excursiilor opționale se va primi la destinație.
* Excursiile opționale gratuite se vor organiza în prima sau în ultima zi, în drum spre aeroport sau hotel, în funcție de orarul de zbor.
* Grupul minim pentru a se organiza excursiile opționale este de minim 20 persoane.
* Hotelurile menționate în acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare.
* Tarifele afișate pot suferi modificări în funcție de fluctuațiile de preț ale taxelor sau ale petrolului, impuse de compania aeriană.
*Atentie! La rezervare trebuie mentionata data nasterii si numele corect si complet al pasagerului pentru emitere bilet pe zbor de linie.

Nota: Hotelul mentionat poate fi schimbat cu unul din aceeasi clasificare
Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii.

