
CIRCUIT TOSCANA 

FLORENTA PE INDELETE...... 

 
Perioada : 04- 08 octombrie 2018 

 
Ziua 1.  (04 octombrie 2018) Cluj Napoca-Bologna 
Intalnirea grupului pe aeroportul din Cluj Napoca la ora 11:15. Zbor spre Bologna Italia: 13:15- 14: 05.. Sosire in 

Bologna de unde grupul va fi preluat de autocar. Tur panoramic ghidat in Bologna. Arcadele kilometrice ale orasului –

admirand arhitectura medievala a Bolognei, Piazza Maggiore, piata centrala – poti admira Fantana lui Neptun, 

construita in 1566, San Petronio, principala biserica a orasului, si Palazzo del Podesto, fostul centru administrativ, aflat 

vis-à-vis de San Petronio. Tot in piata, se afla si Palazzo Maggiore, palatul legatului papal – Bologna s-a aflat sub 

administratia directa a Papei pana la unificarea Italiei. Transfer Bologna- Florenta. Cazare zona Florenta. 

 

Ziua2. (05 octombrie 2018) Florenta......pe urmele familiei Medici si a lui Michelangelo... 
Mic dejun. Tur ghidat in Florenta: Domul din Florenta, Baptisteriu, Biserica Santa Croce, Basilica San Lorenzo, 

Campanila lui Giotto, Piazza de la Signoria, Palazzo Vechio, Palazzo Medici Ricardi, statuia lui Dante, Biserica Santa 

Maria Novella, Palatul Strozzi, Casa Dante. Optional vizita la Galleria dell'Accademia-galerie de arta unde se afla 

sculptura David precum si alte lucrari ale a lui Michelangelo si o colectie impresionantade picturi a artistilor florentini. 

Dupa masa timp liber pentru a savura atmosfera renascentista a Florentei.Cazare zona Florenta. 

 

Ziua 3. (06 octombrie 2018) Florenta... 
După micul dejun vom merge Galeriile Ufizzi- vizita interiora cca. 3 ore. Este cel mai cunoscut muzeu din Florența, 

colecția sa de pictură renascentistă, găzduită de un palat din secolul al XVI-lea, este cu adevărat deosebită și conține 

lucrări ale celor mai celebri pictori ai epocii, inclusiv Michelangelo, Leonardo da Vinci și Botticelli. Pauza pentru masa 

de pranz. Trecem raul Arno si vedem: Ponte Vechio, Coridorul Vasari, Palazzo Pitti,Basilica Santa Maria Carmine. Timp 

liber pentru cumparaturi in bazar si pentru cina. 

Cazare in Florenta la acelasi hotel. 

 

 Ziua 4. (07 octombrie 2018) Deasupra Florentei... 

 Dupa micul dejun ziua continua cu vizita in parcul Michelangelo, fortul Belvedere si gradinile Boboli. Veti avea 

cea mai frumoasa panorama aspura Florentei. Dupa masa timp liber pentru vizite individuale sau participare la unul 

dintre spectacolele clasice din 

Florenta:https://www.classictic.com/en/giglioni___mozart__orchestra_da_camera_fiorentina/32167/ 

 

Ziua 5 (08. octombrie 2018) Florenta- Bologna 
După micul dejun ne imbarcam pentru intoarcerea in Romania- transfer la aeroportul din Bologna pentru zborul Wizzair 

14:35 cu sosire in Cluj Napoca la 17:25. 

 
Data de plecare Tarif standard 

in camera dubla (avans 30%) 
Tarif Early Booking 

>15.04.2018 (avans 50%) 

04.10.2018 470 euro 455 euro 
Tarif Client 

Fidel 
455 euro 440 euro 

Reducere copil <12 ani cazat in camera cu 2 adulti: 100 euro Supliment camera single: 250 euro 

Client fidel : aachizitionatcelputin un produs Expert Travel ( circuitsausejur) 
 
 
Tarifele au fostcalculate la grup de minim 24turistiSuplimentulpentrugrup 18-20persoane, 30 euro, se va achitadoar in caz de 
nevoie, la finalizareagrupului, in saptamanaplecarii.  
Zborulpoatesuferimodificari de orar, turistiivor fi anuntatiimediat de modificarilesurvenite. 

.. 
Tariful include: 
**  bilet avion  Cluj Napoca/ Bologna/ Cluj Napoca, bagaj mare de mana inclus ( 10 kg, dimensiuni: 55 x 40 x 23 cm) 

** transfer privat de grup  aeroport Bologna / Florenta outside ( se intra in Florenta cu tramvai) / aeroport Bologna 

   ** 4 nopţi cazare cu mic dejun la hotel de 3* in Florenta. 

   ** asistenţă turistică, insotitor grup din Romania 

 

 

 

 



Tariful nu include: 

** taxa de oras: 2,5 euro/ persoana/ noapte de cazare ( total 10 euro)- se achita la hotel,la intrarea la cazare. 

** biletele de intrare pentru vizitarea obiectivelor turistice (muzee, aşezăminte de cult etc.) şi nici ghizii pentru acestea 

sau evenimente culturale 

** bilete galeriile Ufizzi: apx. 25 euro/ persoana 

** ghid local in Florenta – 4 ore. 

** trasport local Florenta( tramvai, autobus) 

** asigurare medicala sau storno 

 
ACTE NECESARE: 
� pasaportsau C.I. -valabil 6 luni de la data plecariisau carte de identitatevalabila;  
� copiii sub 18 ani care calatorescsingurisaudoar cu unuldintreparintivortrebuisaprezinte la vamaacordul parental 

al ambilorparintisau al celui care nu insotesteminorul (dupacaz), obtinut la notariat. 
 
CONDITII DE RETRAGERE: 
� 30% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 29-20zile calendaristice înainte de data 

plecării; 
� 50% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face in intervalul  de 19-10zile calendaristice înainte de data 

plecării; 
� 80% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face în intervalul 9-4zile înainte de data plecării; 
� 100% din preţul pachetului, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înaintea 

plecarii.  
 

OBSERVATII:  
� Daca hotelul este schimbat din motive care nu tin de agentie, va fi inlocuit cu un altul de aceeasi categorie. 
� Asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor. 
� Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure, dar fac eforturi in acest sens: se 

anunta partajul la agentiile revanzatoare si la baza de date- clienti. 
� Tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de 

copil acesta trebuie sa nu fi implinit varsta de 12 ani.  
� Programul poate fi modificat de conducatorul de grup in functie de anumite situatii speciale. 
� Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul 

propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 
� Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita de oficialitatile locale. Ca atare, facilitatile comune si cele ale 

camerelor sunt conforme cu standardele locale. 
� Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup. 
� Turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile 

vizitate (sa nu deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu consume alimente in camera, sa nu 
distruga/deterioreze/pateze obiecte din camere, etc). Necunoasterea acestora, nu exonereaza turistul de la 
raspundere. 

�  Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere sau a autocarului/mijlocului de transport, 
agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv, care va urma sa despagubeasca institutia 
respectiva pentru daunele cauzate. 

� Turistul are obligatia de a respecta legile tarilor tranzitate/vizitate, indiferent daca acestea difera fata de legile din 
Romania. Nerespectarea acestora atrage dupa sine, raspunderea turistului respectiv in fata autoritatilor locale, 
agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv (nu se ramburseaza sume aferente serviciilor 
neprestate din acest motiv). 

� Turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid turism din partea agentiei, 
dar legislatia internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul 
roman va face prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care 
grupul de turisti hotaraste angajarea acestuia. Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesara in functie de 
tarile vizitate. 

 
� Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
� La inscriere turistul are obligatia sa semneze de luare la cunostinta a anexei la contract: 

 
Nume si prenume turist ( turisti sau lider de grup) Semnatura 
  

 


