
  

 

 

INFO TRIP ITALIA 8 zile Avion 
06.04 - 13.04.2022 / 299 euro 

Catania - Taormina - Etna - Messina - Napoli - Coasta Amalfitana (Capri) - Sorrento - Pompei - Florenta 
- Lucca - Pisa - San Gimignano 

 

Ziua 1: 06.04.2022 Bucuresti - Catania - Siracusa 
Intalnire cu insotitorul de grup la Aeroportul Henri Coanda Otopeni, la ora 14:00 pentru imbarcare spre destinatia Catania 
decolare la ora 16:35. Facem un scurt tur pietonal in Siracusa pe insula Origia si apoi transfer spre hotel zona Siracusa pentru 
cazare si cina. 
 

Ziua 2: 07.04.2022 Etna - Taormina 
Dupa micul dejun plecam spre Catania pentru un relaxant tur pietonal, apoi ne deplasam spre misterioasa Etna unde 
gasim timp sa facem o scurta oprire pentru a gusta specialitatile locale. Apoi ne oprim pentru a admira privelistea si 
craterele secundare de la Rifugio Sapienza. Continuam cu un tur pietonal in perla Siciliei – Taormina, loc exclusivist ce a 
gazduit si liderii mondiali la G7. Apoi ne deplasam spre hotel zona Messina pentru cina si cazare. 
 

Ziua 3: 08.04.2022 Vizite Hotel si Messina 
Mic dejun. Ne deplasam pentru vizita la stabilimentele de cazare din zona apoi la ora 12:00 admiram spectacolul oferit de 
turnul colpotnita din Messina si sa gustam celebri cannoli sicilieni. Timp liber pentru shopping plimbare pe faleza apoi ne 
intoarcem la hotel pentru cina si cazare. 
 

Ziua 4: 09.04.2022 Messina - Calabria - Napoli 
Dupa micul dejun, trecem stramtoarea Messina si strabatem Calabria spre Napoli. Aici ajunsi, daca timpul ne permite o sa 
facem o scurta vizita in orasul contrastelor – Napoli. Cazare si cina. 
 

Ziua 5: 10.04.2022 Coasta Amalfi - Capri 
Mic dejun. Vizite la stabilimente de cazare in zona Sorento. Apoi degustare de limoncelo pe Coasta Amalfitana. Optional 
se poate face vizita in celebra insula Capri (cca.50 Euro – vaporas tur/retur + microbus privat pentru vizita in Anacapri). 
Cazare zona Sorento si Seara Napoletana cu muzica si dans.  
 

Ziua 6: 11.04.2022 Florenta 
Mic dejun. Plecare spre Florenta pentru vizita stabilimente de cazare zona Florenta - Monteccatini Terme si tur de oras in 
Florenta: Santa Croce, Piata de la Signoria, Domul, Turnul Clopotnita si Ponte Vechio. Cazare Montecatini Terme si cina. 
 

Ziua 7: 12.04.2022 Lucca - Pisa 
Mic Dejun. Vizita Lucca si Pisa. Doua orase superbe si renumite pentru monumentele ce abunda. De la orasul lui Puccini 
faimos si pentru festivalurile organizate si zidurile renascentiste la celebrul Turn inclinat din Pisa. Cazare zona Montecatini 
Terme si cina. 
 

Ziua 8: 13.04.2022 Florenta - Bucuresti 
Mic Dejun. Vizitam San Gimignano pentru a putea sa degustam produsele locale (branzeturi, mezeluri de mistret si vinul 
chianti) si o delicioasa inghetata. Apoi ne indreptam spre aeroportul din Florenta pentru zborul spre Bucuresti. 

 

INCLUSE NU SUNT INCLUSE 

- Bilet avion Bucuresti-Catania si Florenta-Bucuresti cu 
bagaj mic de mana (40x30x20cm) si bagaj de cala 20 kg 
- Transfer aeroport-hotel-aeroport 
- Transport cu microbuz modern 
- 7 cazari cu demipensiune la hoteluri 3-4* 
- Taxe de oras 
- Ghid insotitor 
- Vizitele din program 

- Asigurare medicala si storno (cu extensie COVID) 
- Vizitele optionale si intrarile la obiectivele turistice 
 

 

Condiții de înscriere: 
- Infotrip-ul se adresează exclusiv agenților de turism interesați de promovarea destinațiilor prin comercializarea de 

pachete turistice Hello Holidays. 
- Locurile sunt limitate, iar cazarea se va face în camere duble. 
- Suplimentul pentru a 2-a persoană din cadrul aceleiași agenții este de 99 Euro si se confirma în limita disponibilității. 



  

 

 

- Este obligatorie participarea la toate activitățile mentionate in programul confirmat. 
- Criteriul principal de selecție a agențiilor participante il reprezinta volumul vânzărilor pe destinația infotrip-ului. 
- Contravaloarea infotrip-ului trebuie achitată în max.48h de la primirea facturii fiscale.  
- In caz de anulare dupa confirmare, penalizările sunt de 100%. Este permisă schimbarea numelor cu pana la 10 zile 

inainte de plecare. 
- Primirea facturii fiscale reprezinta confirmarea infotrip-ului si se va transmite pe e-mail. 
- Valoarea infotrip-ului se poate recupera pana la finalul sezonului turistic 2022, prin efectuarea de noi rezervari 

incepand cu data emiterii facturii de infotrip, astfel: inscriere minim 20 pax pe circuite 
- Inscrierile se transmit pe e-mail la adresa circuite@helloholidays.ro  
- Data limita inscriere 25.03.2022; 
- Data confirmare participare 30.03.2022 
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