
 

 

ITALIA si Insula Capri 8 zile avion 
Reducere* pana la 15% - de la 459 Euro  

Venetia -Padova -Verona -Modena -Bologna -Montecatini -Pisa -Florenta -Roma -Vatican- Tivoli -Capri 

(sau Pompei) -Assisi -San Marino 
 

Ziua 1 (25.07). BUCURESTI – TREVISO – VENETIA – PADOVA – VERONA (170 km) 

Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 03:30 in aeroportul Henri Coanda din Otopeni pentru imbarcare la zborul spre Treviso (cursa 

de ora 05:50, Wizz Air). Sosim la Treviso la ora 07.00 si ne deplasam cu autocarul in Tronchetto, de unde ne imbarcam contra cost (se 

achita la inscriere 112+14 €) in vaporas privat si navigand pe canal Giudecca sosim in Piata San Marco, apreciat de Napoleon drept cel mai 

elegant salon al Europei. Admiram Palatul Dogilor continand capodopere ale lui Tintoretto, Veronese, Titian, Tiepolo, Pisanello, Carapaccio, 

Bellini, apoi Basilica San Marco, renumita prin mozaicurile sale aurite de inspiratie bizantina, si Campanilla, inalta de aproape 100 m. Timp 

liber pentru plimbare spre Podul Rialto si cautarea de suveniruri pentru cei dragi de acasa, printre multitudinea de magazine si tarabe cu artizani 

de la baza podului. Turistii care doresc, pot merge insotiti de ghid spre Panteonul Venetiei, splendida Basilica San Giovanni e Paolo. Spre dupa-

amiaza ajungem in Padova, unde vizitam Basilica Sf. Anton, renumit centru de pelerinaj, care pastreaza moastele sfantului. Ajungem, apoi, la 

Verona si incepem turul orasului: Arenele Romane, amfiteatru roman excelent conservat, faimos pt. concertele si spectacolele de opera, Casa 

si balconul Julietei, Piata delle Erbe, Palatul si Mormintele Scaligerilor. Cazare in zona Verona. 
 

Ziua 2 (26.07). VERONA – MODENA – BOLOGNA – MONTECATINI (275 km) 

Dupa micul dejun pornim spre Modena, cunoscut drept “capitala motoarelor”, datorita firmelor de masini de aici: Ferrari, Lamborghini 

si Maserati. Urmeaza sa vizitam zona centrala a orasului, inscrisa pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, cu Piata Grande, 

Domul si Torre Civica. Continuam cu Bologna, faimoasa pentru mostenirea medievala si renascentista, pentru cei 36 de km de porticuri 

(arcade de caramida), cea mai veche Universitate din lume infiintata in 1088, bisericile si turnurile excelent conservate, dar mai ales 

cunoscuta drept capitala gastronomica a Italiei. Pornim de la Basilica Sf. Francisc (sec. XIII) spre Piazza Maggiore, o zona vesnic 

aglomerata si plina de viata, unde se afla Basilica San Petronio, care la momentul construcției era planificat să fie mai mare decât bazilica 

de la Vatican. Papalitatea a schimbat planurile din motive evidente, dar tot este a cincea cea mai grandioasa biserică din lume. Tot 

aici se află și Fontana di Nettuno, Palazzo Communale și Palazzo del Podesta, iar in apropiere incheiem excursia la Catedrala 

Metropolitana San Pietro. Spre seara ajungem la cazare in zona Montecatini Terme. 
 

Ziua 3 (27.07). PISA - FLORENTA - ROMA (cca. 95 + 325 km)  

Mic dejun. Timp liber la hotel sau excursie optionala (15 €) la Pisa, plina de adevarate “minuni” arhitecturale: Domul (sec. XI) - cel mai 

semnificativ monument de arta romanica din Pisa; Turnul inclinat - emblema orasului; Baptisteriul - deosebit prin sculpturile si acustica 

sa. La pranz sosim in “orasului artelor” - Florenta, locul de nastere al Renasterii, faimoasa pentru numeroasele sale atractii: Bazilica Santa 

Croce - “panteon national”, unde sunt inmormantate 270 dintre cele mai ilustre personalitati ale Italiei (Michelangelo, Machiaveli, 

Rossini, Galileo Galilei), Domul Santa Maria del Fiore (cel mai mare dom din caramida construit de Bruneleschi), Baptisteriul cu 

renumitele porti de bronz ale lui Ghilberti si Campanilla; Piazza della Signoria - impresionanta prin “colectia” de statui care o decoreaza 

si prin cladirile monumentale: Palazzo Vecchio - cu aerul sau de castel medieval, Ponte Vecchio - cel mai vechi pod peste raul Arno, 

Palazzo Pitti - fosta resedinta a conducatorilor Florentei. Seara sosire pentru cazare la Roma.  
 

Ziua 4 (28.07). ROMA, Cetatea eterna 

Mic dejun. Dedicam intreaga zi vizitarii Romei -“Cetatea Eterna”, unde pietonal vom parcurge centrul istoric cu: Santa Maria Maggiore, 

Basilica San Pietro in Vincoli, Coloseumul - cel mai mare amfiteatru din lume, Forumurile Romane, Columna lui Traian - amintind de 

victoriile din Dacia, Piata Venetia cu monumentul de marmura alba dedicat lui Vittorio Emanuele al II-lea, Capitoliul si Panteonul - 

impresionantul edificiu pastrat intact de aproape 2000 de ani. Dupa o pauza necesara servirii individuale a mesei de pranz, continuam 

explorarea orasului cu Piata Navona - faimoasa prin cele 3 fantani ale sale, Fontana di Trevi- cea mai mare si mai impresionanta fantana 

din oras si Piata Spaniei - foarte populara printre turisti pt. Treptele Spaniole catre Trinita dei Monti. Cazare in acelasi hotel de la Roma. 
 

Ziua 5 (29.07). ROMA - VATICAN - TIVOLI  

Mic dejun. Timp liber in Roma pentru vizita individuala (sau cu rezervare si ghid local) la Muzeele Vaticanului - cu importante colectii 

de arta, inclusiv Capela Sixtina si Stanze di Raffaello. Dupa amiaza sugeram vizite la Castelul Sant’Angelo si Palazzo dei Conservatori 

cu cele mai bogate colectii din Roma, incluzand sculpturi, mozaicuri, fresce si picturi, sau excursie optionala (10 €) la Vila d’Este din 

Tivoli, cu cele mai frumoase gradini renascentiste din lume, unde apa devine element de arta, creand un decor splendid cu cascade, fantani 

si piscine. Cazare in acelasi hotel de la Roma. 
 

Ziua 6 (30.07). NAPOLI - Insula CAPRI - POMPEI - ROMA (cca. 445 km) 

Mic dejun. Zi libera pentru vizita individuala in Roma. Optional (25 €), excursie spre Napoli - “orasul contrastelor”, unde parcurgem un 

tur in centrul istoric: Castel Nuovo - fosta resedinta regala, Teatrul San Carlo, Piata Plebiscitului, delimitata de Biserica St. Francisc de 

Paola - “Panteonul din Napoli” si Palatul Regal - fosta resedinta cu apartamanetele regale si salile consiliului perfect conservate. Ne 

imbarcam apoi contra-cost pentru Insula Capri (58 €/pers. Vaporetto dus- intors + funicular din port in Piata Umberto I + ghid). De aici 

vom parcurge intr-o placuta plimbare traseul spre Certosa di San Giacomo si spre Giardini di Augusto. Pentru turistii care au mai vizitat 

Capri, recomandam vizita individuala la Villa San Michele din Anacapri, sau telescaunul spre Monte Solaro, unde veti fi rasplatiti de o 

priveliste de vis catre stancile Faraglioni. Pentru turistii care nu opteaza pentru croaziera in Insula Capri, deplasare la Pompei (fara a fi 

insotiti de ghid), unde pietonal vor strbate individual o parte a orasului antic exceptional conservat, a carui istorie a fost curmata brusc 

(in anul 79 d.Hr.) de eruptiile Vezuviului. Seara, intoarcere pentru cazare la Roma. 

 



 

 

Ziua 7 (31.07). ASSISI - SAN MARINO - PADOVA (cca. 535 km) 

Mic dejun. Parasim Roma si ne indreptam spre Assisi, locul de nastere al protectorului spiritual al Italiei si fondatorul Ordinului Franciscan, 

Sf. Francisc de Assisi. Vizitam Basilica Sf. Francisc cu moastele acestuia si frescele realizate de Giotto si alti mari pictori italieni, care au 

pus aici bazele unui stil naturalist, ce s-a indepartat de rigorile artei bizantine, culminand cu gloria Renasterii. Pt. turistii care au mai vizitat 

Assisi, sugeram o vizita individuala (neinsotiti de ghid) catre Piazza del Comune, construita pe ruinele vechiului For Roman, unde sunt 

conservate inclusiv parti ale apeductului roman si catre Basilica Santa Chiara (fondatoare a Ordinului Clariselor), contruita in sec XIII, in stil 

romanic, pe locul unde a fost initial inmormantat Sf. Francisc. Continuam cu vizita in San Marino, cea mai veche republica din lume, situata 

in varful Mt. Titano unde un tur pietonal pe stradutele inguste ne va permite sa ne familiarizam cu aerul medieval al acestei fortarete. Intram 

prin Poarta San Francesco spre Piazza della Liberta cu Palazzo Publico (sediul institutiilor administrative ale Republicii), apoi ne bucuram 

de timp liber in acest paradis taxfree. Turistii care au mai vizitat orasul (si au conditie fizica adecvata), pot incerca o vizita individuala 

(neinsotiti de ghid) catre statia superioara a telecabinei, de unde vor avea o priveliste asupra intregii zone pe zeci de km. De aici se poate urca 

spre Basilica di San Marino cu moastele Sf. Marinus intemeitorul Republicii, Torre Guaita (sec. XI) - unul dintre cele 3 turnuri care strajuiesc 

orasul, Pasul Vrajitoarelor -un drum spectaculos de sec. XIV ce duce spre Torre Cesta, aflat la cea mai inalta altitudine, folosit pana in sec. 

XVII ca punct de observatie. Intoarcere la autocar pentru deplasare spre Padova. Cazare in zona Padova. 
 

Ziua 8 (01.08). PADOVA – TREVISO - BUCURESTI 

Mic dejun la pachet. Plecare dimineata spre aeroport pentru zborul de ora 07:35 spre Otopeni. 

 

PRETUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE IN PRET: 
- Zbor Otopeni – Treviso si retur, bagaj de cala 20 kg inclus 

- Transp. cu autocar climatizat, clasificat pt. curse internaţionale 

- 7 cazari cu mic dejun in hoteluri 3* (ca exceptie 2*). 

- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 

- Deplasare pentru vizite la: Venetia -Padova -Verona -Modena -

Bologna -Montecatini -Florenta -Roma -Vatican -Assisi -San 

Marino 

- Asigurare medicala + storno, excursii optionale, intrari la 

obiective (inclusiv pt. excursii optionale), ghizii locali 

- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 

- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este 

solicitata (se va achita cash de catre turisti la receptie) 

** Taxe Aeroport + transfer Aeroport-hotel-Aerop. 155  € 
 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:   
1. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia tour 

operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 

2. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers.= 2%, la 12 pers.= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 

3. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 

In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de 

retragere/renuntare, se aplica penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus.  

In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila 

executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a 

pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, 

integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul nu poate primi contravaloarea 

in bani a voucherului. 
 

OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):    
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte 

de plecare. In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz 

de retragere/renuntare, se aplica pragurile de penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii 

turistice, respectiv:  

a) 25 Euro/persoana-taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile inainte de 

plecare/intrare). 

b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (in intervalul 

59-30 de zile inainte de plecare/intrare). 

c) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare. 

d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare. 

In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila 

executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a 

pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, 

integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul poate solicita restituirea 

contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in cuantum de 25 euro/persoana. Taxa de 

serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta. 

 

 

 

PERIOADA 
Reducere  

- 15 % 

Reducere  
- 10 % 

Reducere  
- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in camera 

25.07 – 01.08.2021 459 € 485 € 512 € 539 € 165 € 519 € 529 € 



 

 

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu 

reuseste sa completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
 

Grup minim 35 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.  
 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 

In cazul unui grup mai mic de 35 pers., pentru un grup de 30-34 persoane se va achita un supliment de 30 euro/persoana. 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program 

Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
 
 

 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
Orasul  Locul de intalnire  Tarif/pers. 

€/sens 

 Orasul  Locul de intalnire  Tarif/pers. 

€/sens 

PLOIESTI Petrom - Metro 8 € /sens  BUZAU McDonald’s Unirea 10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92 10 €/sens  BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului 10 €/sens 

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti 14 €/sens  BACAU Parcare Stadion Municipal 20 €/sens 

CONSTANTA GARA CFR 14 €/sens  P.NEAMT Parcare Hotel Central 28 €/sens 

CRAIOVA PETROM langa Autogara Bacriz 14 €/sens  IASI Autogara Codreanu 30 €/sens 

GALATI McDonald’s 10 €/sens  SUCEAVA Parcare Hotel Bucovina 35 €/sens 

FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 12 €/sens  BOTOSANI Rompetrol Cal. Nationala 35 €/sens 

 
 

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse 

de linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat (minim 2 pers.) cu autoturism, microbuz, minibus sau midibus. 

Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de 

conditiile meteorologice si de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2-3 zile inaintea datei plecarii, 

urmand a tine legatura cu acestia pentru a va informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul Dvs.). Va 

rugam sa respectati ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate 

decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile 

cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate. 

- Asistenta turistica se refera la suport oferit de agentia partenera locala pentru ca turistii sa poata comunica mai eficient cu receptia sau 

restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd documentele de identitate ori 

alte incidente cu Politia locala, etc. 

- In unele orase, autoritatile locale solicita o taxa de genul taxei de statiune. Aceasta se va achita cash de catre turisti la receptia hotelurilor. 

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold-Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se 

mentioneaza ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6-11,99 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” 

in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 

- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul 

scris al ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care 

insoteste minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.  

- Autoritatile de frontiera isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 

credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei plecarii. 

- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de standardele din 

Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate 

de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, aer conditionat,  etc.). 

In momentul sosirii la hotel, solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% pentru 

primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 

- Pe unele programe, autocarul va prelua turistii sositi cu avionul si pe cei de la Budapesta din/spre orasele prin care se tranziteaza Romania. 

Locurile repartizate ambelor grupuri (grupul sosit cu autocarul si grupul sosit cu avionul) sunt limitate. 

- Pentru calatorie este necesara cartea de identitate sau pasaportul, valabile minim 6 luni de la data intoarcerii in tara. 
 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de 
plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute! 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 


