Senior Voyage SPOT

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 unul dintre cele mai
incarcate de istorie orase, Roma, 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

245 euro/ pers

in DBL

Avans la inscriere
Minim 50%
Plecari din
Bucuresti
Date de plecare
02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10,
02.04, 09.04, 30.04, 07.05, 14.05,
21.05, 28.05
Durata
4 nopti

Senior Voyage iti ofera posibilitatea de a
vizita un adevarat muzeu in aer liber –
Roma, noua destinatie de vacanta pentru
seniori.
Italia este o tara fascinanta in care au fost
create multe din capodoperele de arta,
literatura si arhitectura si a devenit cea mai
vizitata tara din Europa. Niciodata nu poti
spune ca ai vizitat intreaga Italie, iar aceasta
scuza este motivul perfect pentru a reveni.
Chiar daca este o tara mica, „Cizma”, este
un tinut muntos, iar zona de coasta este
scaldata de doua mari – Marea Tireniana la
vest si Marea Adriatica la est. Peisajul
Italiei este plin de ciudatenii: de la vulcanii
activi, Vezuviu, Etna si Stromboli la
adevarate monumente arhitectonice si opere
de arta impresionante.
Capitala Italiei, Roma este un oras fara
pereche. Nici un alt loc nu poate egala
bogatiile arhitecturale, artistice si istorice si
nici un alt oras nu poate sa ofere plimbari in
asemenea locuri care iti taie respiratia.
Centrul istoric este pe lista patrimoniului
mondial UNESCO.
Roma este orasul papilor, al imparatilor, al
romanilor, al zilelor insorite si al pietelor cu
fantani; un oras plin de muzee, galerii,
biserici si monumente glorioase ale unui
imperiu care a rezistat aproape 1000 de ani.
Numita uneori si Capitala Lumii – „Caput
mundi” sau Orasul Etern – „Citta Eterna”,
aceasta metropola istorica este ca un labirint
de drumuri vechi, de la templul roman al
Pantheon-ului pana la cea mai importanta
ruina romana, emblematicul Colosseum, si
nu numai.

Localnicii spun ca „pentru Roma, o viata
nu este suficienta”. Roma de azi este un
oras plin de viata, dar care aminteste de
trecutul sau la fiecare colt. Aici veti
intalni gloria Romei antice si medievale,
cladiri renascentiste, fantani celebre si
muzee. Orasul in sine este un muzeu viu
de istorie din epoca romana pana in
prezent.
Este, de asemenea, inima palpitanta din
lumea catolica si nici un sejur nu ar fi
complet fara o vizita la Muzeele
Vaticanului, Bazilica San Pietro si piata
ampla din fata acesteia ce poarta acelasi
nume, construita cu atat de multa
maiestrie sub indrumarea lui Bernini. Are
forma elipsoidala, fiind inconjurata de
284 de coloane in varful carora exista 140
de sfinti.
In mijlocul acesteia se afla un obelisc
egiptean din granit rosu, de 26 de m
inaltime, marcat de o parte si de alta de 2
fantani arteziene foarte frumoase, fara a fi
insa deosebit de mari.
Poate ca Vaticanul (Citta del Vaticano)
nu are nevoie de nici o introducere. Situat
in centrul Romei, aceasta fasie mica de
oras este si cel mai mic stat din lume. Este
dotat cu mai multa istorie si arta decat
multe din orasele lumii.
Garda elvetiana a pazit Vaticanul inca din
anul 1506, pastrand si in ziua de astazi
acceasi uniforma traditionala si dedicatie
fata de statul Papal.

Excursie gratuita:
Eur, orasul din oras
Vizitam Eur, cartier proiectat si construit la
ordinul lui Mussolini. Este vorba despre
un cartier al Romei conceput pentru
Expozitia Universala Roma 1942 (E.U.R.) ,
care nu a mai avut loc din pricina
razboiului.
Arhitectura totalitara confera complexului
statutul de unicat, atragand turistii din toate
colturile lumii. Prin cladirile monumentale,
bulevardele vaste, scuarurile lipsite de
ornamente, cartierul Eur deapana istoria
modernizarii Italiei, trecand din era fascista
pana in zilele noastre.
Aceasta excursie este BONUS pentru
posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB
CARD

Nu ratati excursiile optionale:
1.Vizita in Orasul Etern
Aceasta zi este dedicata pentru vizitarea
celor mai importante obiective ale Romei:
Pornim de la Piazza Santa Maria
Maggiore la Colosseum,care este cea mai
mare constructie romana care a supravietuit
de secole. Construita din marmura adusa
din Tivoli, candva, zidurile arenei rasunau
de luptele gladiatorilor si de strigatele
multimii. Apoi vom vizita Biserica San
Pietro in Vincoli, ce a fost destinata sa
adaposteasca lanturile in care a fost legat
Sfantul Petru in Ierusalim, dupa care
urmeaza, Via dei Fori imperiali,
Columna lui Traian , Capitoliu, Biserica
Jesu si Pantheon-ul. Initial un templu
pentru zeii pagani, Pantheon-ul a fost
transformat intr-o biserica si contine
mormintele lui Raphael si ale mai multor
regi italieni. Design-ul din interior
contrasteaza cu structura cladirii dar
podeaua de marmura inca pastreaza liniile
originale din vremea romanilor. Este situat
in centrul istoric al Romei, nu departe de
Piazza Navona, una dintre cele mai
frumoase piete ale orasului. Nu putem rata
Fontana di Trevi, cea mai cunoscuta si
probabil cea mai frumoasa fantana
arteziana din Roma. Acest monument
impozant domina micuta piata, figura
centrala a fantanii fiind Neptun, zeul marii,
iar apa din jurul sau reprezinta marea.
Legenda spune ca, cine arunca o moneda in
fantana se va intoarce cu siguranta la
Roma. Spre seara putem sa vizitam Piazza
di Spagna, unul din cele mai populare
locuri din cetatea eterna. Combinatia unor
scari monumentale – celebrele trepte
spaniole, cu un obelisc si o biserica atrage
o multime de fotografi si turisti.

2. Vatican si Tivoli
Vizitam Bazilica San Pietro, cea mai
mare biserica din lume.Venind de la
podul Sant`Angelo, dupa ce parcurge
ingusta strada del Borgo, vizitatorului i se
deschide dintr-o data, dinspre "Via della
Conciliazione", un spatiu vast si solemn,
care il umple de inmarmurire: vederea
fatadei stralucitoare, recent restaurata a
bazilicei. In spatele acesteia se afla Il
Museo di Vaticani, unde ne vor coplesi
(pe langa multe altele) Capela Sixtina si
Stanze di Raffaello. Capela Sixtina –
probabil cea mai faimoasa capodopera a
artei a prins viata sub forma unei capele
modeste, insa dupa 4 ani de munca
asidua, Michelangelo a reusit sa o aduca
la gloria de care se bucura si astazi. Dupa
amiaza ne indreptam spre Tivoli, pentru a
admira maiestria prin care apa a fost
metamorfozată in opera de arta, rezultand
cele
mai
spectaculoase
gradini
renascentiste din Europa. Exemplele cele
mai remarcabile sunt Villa Adriana
datand din epoca romana si Villa D`Este,
construita in secolul XVI, amandoua
facand parte din patrimoniul UNESCO.
Aceasta din urma detine o zona foarte
bogata in pesteri, fantani si cascade, iar
terasele si cladirile impunatoare de mai
sus, aduc aminte de gradinile suspendate
din Babilon, una din minunile lumii
antice.
3. Napoli - Insula Capri
Plecam spre Napoli, situat pe malul
golfului cu acelasi nume, fiind o
destinatie turistica extrem de cautata,
unde vizitam Castel Nuovo, Teatrul San
Carlo, Piata Plebiscitului si Palatul Regal.
Din Napoli ne imbarcam spre splendida
Insula Capri a carei frumuseti a atras
elita sociala din cele mai vechi timpuri
pana astazi, imparatul Augustus numind-o
“Orasul Dulcii Leneveli”. Aici vizitam
cele doua sate ale insulei. Capri, fondat in
jurul modernei Piazza Umberto, strazile
acesteia fiind pline de magazine de
suveniruri si cafenele. In partea de vest se
afla cel de-al doilea sat, Anacapri, care
este mult mai linistit decat cel dintai.
Turistii care au mai vizitat insula Capri
pot vizita individual,Grotta Azzura, care
releva peisaje care nici un cuvant sau vreo
imagine le vor putea descrie vreodata, sau
eventual se poate vizita orasul antic
Pompei. Nici un alt oras din Italia nu
evoca atat de puternic realitatea vechiului
Imperiu Roman cum o face Pompeiul,
care te va ajuta sa-ti faci o idee mai buna
despre stilul de viata roman, ca orice carte
din lume.

Servicii incluse
Biletul de avion
Bucuresti- Roma - Bucuresti
Transfer aeroport– hotel– aeroport
4 nopti de cazare
Mic dejun + cina + 1 pahar de apa si vin la
masa
Asistenta turistica pentru intreaga perioada

BONUS !!!
1. 1/2 zi excursie optionala BONUS pentru
posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB CARD
(E.U.R.)
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 nonsenior

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.
Taxa de oras ( se va plati la hotel, 1-2
euro/zi/pers)

Bine de stiut
Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore
inainte de plecare.
Limita de bagaj admisa pentru bagajul de cala
este de 30 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana
este de 10 Kg/ pasager (dimensiunile sunt:
55x40x20 cm). 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 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.

Hotel Principe 4*
http://www.hotelprincipegroup.it/motore/index.php

Localizare: Hotelul este localizat in centrul zonei turistice din Lazio, aproape de aeroport si de capitala, in Pomezia. Hotelul
este cuprins de o atmosfera eleganta si rafinata, care este perfect pentru a oferi un sejur linistit si lipsit de griji turistilor
Facilitati hotel: receptie deschisa nonstop, check-in/check-out express, camera de bagaje, room service, sali de conferinta si
petreceri, babysitting/servicii pentru copii, spalatorie, curatatorie chimica, facilitati VIP in camera, serviciu de calcatorie,
schimb valutar.
Facilitati camere: Hotelul are 75 de camere duble pe 5 etaje dotate cu: telefon, internet, TV color cu programe prin satelit,
minibar, seif, baie cu dus sau cada, uscator de par, aer conditionat.
Reduceri si suplimente
Supliment SGL 60 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 30 euro in camera cu doi adulti

Observatii
*Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 30 euro/sejur.
BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment.
* Excursiile optionale pot suferi modificari , iar programul concret, desfasurat pe zile, al excursiilor optionale se va primi la destinatie.
* Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.
* Hotelul mentionat in acest program poate fi modificat, 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. Valoarea acesteia poate varia intre 1-2
euro/persoana/zi.

Util si practic
Limba oficiala: limba italiana
Moneda nationala este euro
Ora locala: GMT + 1 (GMT + 2 intre lunile martie si octombrie).
Clima Italiei este una variata, iar in cea mai mare parte a peninsulei si in insule este clima de tip mediteranean. Cea mai placuta perioada
de a vizita Roma este de la mijlocul lui septembrie pana la sfarstul lui octombrie si primavara –in luna aprilie si mai.
Temperaturi medii Roma
Octombrie
Aprilie
Mai
18°C
14°C
17°C
Bucatarie italiana este una din cele mai bune bucatarii ale lumii. Multi dintre noi ar putea sa traiasca doar cu acest tip de mancare si sa
fie fericiti pana la adanci batraneti. Mancarea este sanatoasa si foarte buna. Principala materie prima pastele se poate prepara in numerate
moduri, iar mancarea gatita cel mai rapid este celebra pizza. Nu poti spune ca ai fost in Italia daca nu ai mancat paste sau pizza si savurezi
un cappucino.
Etichete si obiceiuri locale: Cand va intalniti cu cineva, oriunde ati fi, adresati un simplu buon giorno (buna ziua) sau buona sera (buna
seara). Nu folositi familiarul ciao (buna sau la revedere) cu necunoscuti. „Te rog” se spune per favore , „multumesc”- grazie si „cu
placere” – prego. Sarutul pe ambii obraji este o forma de salut extrem de des folosita intre cunoscuti, atat femei cat si barbati. Italienii se
imbraca conservator in majoritatea ocaziilor, asa ca orice abatere de la acest stil va sari imediat in ochii tuturor.
Bacsisul: in restaurantele unde serviciile nu sunt incluse in nota de plata (servizio), bacsisul de este 10-15% din pretul consumatiei. La
hoteluri, puteti lasa pentru cameriste si portari aproximativ 50 eurocenti (1 euro daca va cheama taxiul). In hotelurile de lux, pretul se
dubleaza. Taximetristii se asteapta sa primeasca 10% din costul calatoriei.
Shopping:Italia este paradisul cadourilor si al bunatatilor rare. Delicatesele culinare sunt preferatele turistilor.Lenjeriile, matasurile,
dantelele, panzeturile, marmorajele si bijuteriile sunt usor de tansportat. Mai lasa-ti loc in bagaje si pentru vinuri,
haine si obiecte de lux, in special ustensile de bucatarie, stiut fiind faptul ca designerii italieni exceleaza in acest domeniu.
Principalele magazine din Roma sunt grupate pe strazile din jurul Via de Condotti, unde se afla magazinele marilor designeri de haine si
incaltaminte.Magazinele mai putin scumpe sunt grupate pe Via del Corso, Via Nazionale si Via del Tritone. Magazinele de antichitati si
obiecte de arta se gasesc pe Via del Babuino, Via Margutta, Via Giulia, Via Monserrato si Via dei Coronari. Cele mai bune bacanii se
gasesc pe Via Santa Croce si Via Cola di Rienzo.
Telefoane de urgenta: Politia- 112, Urgente- 113, Pompieri- 115, Salvare- 118.
Ambasada Romaniei in Italia: Via Nicolo Tartaglia, 36, 00197 Roma. Tel: (0039) 06.808.45.29. E-mail: amdiroma@roembit.org

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii

