PROGRAM CHARTER AVION

Mallorca – Perla Balearelor
Program

De la 722 €
PLECARI
• În fiecare sambata
PLECARI DIN
• București si Cluj (supliment 20 euro/pax)
AVANS LA INSCRIERE
• Minim 30% - vezi conditii fiecare hotel
TARIFUL INCLUDE
• 7 nopți de cazare;
• Bilet avion cursa charter;
• Masa in functie de hotelul ales;
• Transfer aeroport-hotel-aeroport;
• Asistență turistică locala*.
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preluarea,insotirea si conducerea turistilor de
la punctul de sosire spre locul de cazare sau
spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si
suport la destinatie, pe durata sejurului, fiind
in legatura directa cu organizatorul.
TARIFUL NU INCLUDE
• Taxa aeroport 95 €/ pers;
• Asigurare medicala de calatorie si asigurarea
storno;
• Taxele de intrare la obiectivele turistice
• Taxa de statiune (se achita la receptia
hotelului)
• Alte taxe si cheltuieli persoanale
• Programe optionale
BINE DE STIUT
Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore
înainte de plecare.
Fiecare pasager are dreptul la maxim un bagaj de
cală cu o greutate totală de până la 20 kg și un
bagaj de mână care nu poate depăși 7 kg. Nu
trebuie sa aveți în bagajele dumneavoastră
obiecte care ar putea pune în pericol siguranța
aeronavei sau a pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica, astfel, el va fi
comunicat cu exactitate înainte de plecare.
Clasificarea hotelurilor este dată de autoritațile în
domeniu din respectiva țară.
Hotelurile menționate pot fi înlocuite cu hoteluri
similare fără a afecta tariful.
Agenția își rezervă dreptul de a reordona
programul excursiilor, în anumite situații speciale,

ZIUA 1 – Către Mallorca…
Ȋntalnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei pentru îmbarcare pe cursa
charter spre Mallorca. Sosire în Insula Mallorca și transfer la hotel pentru
cazare.
ZIUA 2-7 – Vă recomandam următoarele excursii opționale
Peștera Dragonului
Traversând inima insulei (la 55km în estul Palmei) ajungem la Manacor – al
doilea oraș ca marime din Mallorca în care putem vizita o importantă fabrică de
perle artificiale renumită în toată lumea. Continuăm excursia până în portul
Porto Cristo, un mic port de pescari, ce constituie o mare atracție turistică, unde
în apropiere descoperim cunsocuta peștera “CUEVAS DEL DRACH “ descoperită
de marele speolog francez Edward Anfred Martel în anul 1896. Este foarte
frumoasă datorită coloanelor particulare arborescente (stalactite și stalacmite)
și oferă vizitatorilor un itinerar istoric și veți rămâne vrajiți ascultând un
concert de muzică clasică în sala celui mai mare lac subteran din Europa: Lacul
Martel!
Turul Insulei și Valldemossa
Este o fantastică excursie din Mallorca, excursie în care putem descoperi
adevarata față a insulei, plantații de măslin, migdali, mori de vânt etc. Unul
dintre cele mai frumoase sate din Mallorca este VALLDEMOSSA. Principala
atracție o constituie La Cartuja (mănăstirea) unde pe lângă călugari au locuit
între anii 1838-1839 compozitorul și pianistul polonez Frederic Chopin și
amanta lui Lucille Aurora Dupin, cunoscută sub pseudonimul de George Sand.
Scopul excursiei este de a vizita partea de nord a insulei trecând prin fantasticul
lanț muntos Sierra de Tramuntana. Din portul Soller luăm vaporul și vizitam o
parte din coasta de nord până în Sa Calobra, în cel mai frumos colț al insulei
Torrent de Pareis. De aici plecăm mai departe cu autocarul și ne vom opri la
frumoasa mănăstire din Lluc unde vom vizita statuia fecioarei negre numita “La
Moreneta”. Apoi vom face o oprire în orașul încă renumit datorita industriei
pielarei.
Formentor și Portul Pollensa
Se trece prin centrul insulei vizitând numeroase sate. Se face o oprire în Inca, al
treilea oraș ca marime din Mallorca, faimos pentru prelucrarea pielii. În portul
Pollensa se face îmbarcarea pe vapor pentru a ajunge la Formentor, o frumoasă
plajă înconjurată de pini. Timp liber pentru oraș și plajă.
Orațul Palma de Mallorca
Intentia este de a vă introduce puțin în istoria insulei oferindu-vă ocazia de a
cunoaște monumentele istorice de mare interes cum ar fi: Castelul Bellver
(vedere panoramică, video, fotografii interesante), Catedrala (ocazie deosebită
de a cunoaște opera maestră a arhitectului catalan Antonio Gaudi și a
arhitectului mallorquin Miquel Barcelo, intrarea în catedrală este opțională
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(4Eur/persoană). Apoi, pierzându-vă printre străduțe medievale descoperiți
magazine și boutique -uri interesant.
ZIUA 8 – Din nou acasă
În cursul zilei se realizează transferul la aeroport, pentru întoarcerea în ţară.

Atracții
Mallorca este cea mai mare dintre insulele Baleare, situată între Ibiza și Menorca,
în bazinul Mării Mediterane. Mallorca are o suprafață de 3640 kmp, 110 km
lungime și 76 km lățime (între N și S).
Mallorca a fost de-a lungul veacurilor ținta constantă a cuceritorilor, fie că ei s-au
numit fenicieni, cartaginezi, romani, mauri sau corsari spanioli. În 1229, Jaimes I
(Jaimes Cuceritorul) - rege de Aragon, Catalonia și Rosellon - l-a învins pe ultimul
guvernator musulman și a dat capitalei Medina Maiurca numele de Ciudad de
Mallorca - astăzi, Palma de Mallorca, vechiul nume al orașului în timpul romanilor.
Întreaga insulă se bucură de o mare varietate: de la coastele și golfurile mărginite
de palmieri până la lanțurile muntoase din interiorul insulei cu înălțimi de până la
1500 m. Cele mai populate stațiuni sunt pe partea dreapta a golfului Palmei (Can
Pastilla, Playa de Palma și Arenal) și în partea sud-vestica a insulei: Santa Ponca,
Palma Nova și Magaluf.
Capitala insulei este Palma de Mallorca, destinație preferată de turiștii germani și
britanici pentru plajele superbe și viața de noapte, fiind situată în partea de sud-vest
a insulei, într-un golf. Orașul este puternic marcat de trecutul său istoric, martor
fiind caracterul vechi al monumentelor și edificiilor istorice. De vizitat caterala La
Seu, impunătoarea catedrală gotică construită de Jaime I, primul cuceritor al
insulei, centrul vechi al orașului și El Pueblo Espagnol, un muzeu în aer liber cu
case tipic spaniol, dar de la tipic maur la tipic maiorchin, Museo de Mallorca,
Fundación Pilar y Joan Miró, Muzeul de Arta Spaniola Contemporana. Pentru
petrecerea timpului liber este indicat golful; există două terenuri: Club de Golf Son
Vida și Golf Son Muntaner.
Cele mai bune plaje din Mallorca
El Arenal, cunoscută deasemenea ca Playa de Plama, este mărginită de o faleză, de
magazine, restaurante și discoteci. Plaja, din nisip alb fin, are o lungime totală de
4600m și o lățime de 50m, apa mării este cristalină, iar valurile nu sunt foarte
puternice.
Can Pastilla este situată în continuarea plajei El Arenal, în apropierea Clubului
Maritim din Sant Antoni de la Platja, are o lungime de 270m și o lățime de 65m;
nisipul (alb și fin) la fel ca și apa (cu valuri liniștite) sunt de mare calitate.
Peguera Torá este destul de îngustă (180m – lungime, 65m – lățime), iar vegetația
de pini maritimi ajunge până la plaja din nisip alb și fin. Deși valurile nu sunt foarte
puternice, se poate practica cu succes windsurf-ul.
Peguera Plamira este cea mai mare dintre plajele din Peguera. Are 570m lungime
și 40m lățime, este formată din nisip alb și fin. Centrul urban și faleza oferă o
multitudine de servicii: restaurante, baruri, magazine, închiriere de șezlonguri și
umbrele.
Peguera Romana dispune de toate serviciile specifice unei plaje: șezlonguri,
închiriere de hidrobiciclete. Plaja din nisip alb și fin, cu o lungime de 85m și cu o
lățime de 60m, se bucurș de o frumoasă vegețatie de pini maritimi care ajung până
aproape de mare.
Canyamel este cea mai mare plaja din zona cu același nume și este situată într-un
golf marginit de două capuri, la poalele unei zone rezidențiale. Plaja, din nisip alb și
fin, cu valuri moderate, are lungimea de 290m și lățimea de 80m.
Platja de Muro, situată între Casetes de Capellans și Playa des Drag, este o plajă
din nisip alb și fin (4200m – lungime, 70m – lățime), cu ape nu foarte adânci.
Cala Figuera, situată în zona Cabo Formentor, formatî din nisip alb și fin (50m –
lungime, 40m – lățime), cu valuri moderate, oferă o panoramă extraordinară.
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Hotel Flamboyan Caribe 4* - demipensiune
http://www.hotelflamboyan-caribe.com

OBSERVAȚII
CAMERE STANDARD
• Rezervările făcute în perioada de
first booking/ early booking nu permit
modificări de nume sau anulări.
Reducerile se aplică doar la pachetul
de bază, acestea nu se aplică la taxele
de aeroport.

Localizare
Hotelul este situat pe promenadă, cu acces direct spre plajă, la 200 m de plaja
Palmanova și la 15 km de Palma. Hotelul este situat in apropiere de mai multe
parcuri tematice, printre care Western Waterpark şi Aqualand Magaluf,
aproximativ 30 de minute de mers pe jos. Hotelul se găseşte la aproximativ 27
km de Aeroportul Internaţional Palma de Mallorca. La mică distanţă de mers
pe jos de hotel veţi găsi baruri, cluburi şi restaurante.
Facilitățile hotelului
Hotelul Flamboyan Caribe pune la dispoziția turiștilor o piscină în aer liber și
una interioară, centru Spa, recepție deschisă nonstop, restaurant bufet, bar,
snack bar, parcare publică la proprietate (contra cost), acces internet (cost
suplimentar), terasă la soare, gradină, automat (băuturi și gustări), prânz la
pachet, seif, lift, cameră de bagaje, personal multilingv. Restaurantul hotelului
serveşte mâncăruri din bucătăria spaniolă şi internaţională. Terasa barului
principal, care se află la doar 5 m de plajă, oferă vedere la golful din Magaluf.
În zona Spa există o cadă cu hidromasaj, un mic bazin cu hidromasaj şi un duş
cu aromoterapie. Sunt disponibile tratamente de înfrumuseţare şi masaje, la
un cost suplimentar..
Facilitățile camerelor
Camerele hotelului sunt spațioase, luminoase și modern decorate, dispun de
grup sanitar propriu complet echipat, aer condiționat, telefon cu apelare
directă, seif, TV LCD prin satelit și balcon/ terasă cu vedere la mare sau la
zona înconjurătoare, fier/ masă de călcat (la cerere), internet Wi-Fi contra
cost, pardoseală cu parchet.

Activități și divertisment
Pentru relaxare sau timp liber oaspeții au la dispoziție sală de fitness sau masaj, facilităţi de sporturi nautice (la unitatea de
cazare), ciclism, închirieri biciclete (cost suplimentar), windsurfing, tenis de masă, biliard, teren de golf (la maxim 3 km).
Pentru oaspeții cei mici există o cameră de jocuri și animație, teren de joacă și o piscină dedicată lor.

PLECARI

STANDARD
Loc în
DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată până la 28.02
722 €
743 €

16.06
23.06,30.06,07.07,08.09

849 €
874 €

14.07,01.09
21.07,28.07,04.08,11.08
18.08,25.08
Supliment AI/pers/sejur

924 €

785 €

974€

828 €

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 10%
aplicată până la 31.05

SPO 5%

764 €
787 €

807 €
830 €

832 €

878 €

877 €

925 €

49 €

Supliment SGL

489 €
Reducere cazare in camera DBL cu pat
20 €
suplimentar/ fiecare persoană
Reducere un copil 02-12.99 ani cazare
170 €
în cameră DBL cu pat suplimentar
Copil 0-1.99 ani achita: 50 euro;
**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard.

FORMALITATI
Documentele necesare şi condiţiile în care cetăţenii români pot călători în străinătate, diferă în funcţie de ţară,
3

de destinaţie şi/sau de tranzit, neexistând o regulă general valabilă. Totodată, în anumite situaţii, este necesară
îndeplinirea unor condiţii suplimentare pentru a fi posibilă părăsirea teritoriului României de către cetăţenii
români (minori, interzişi, sub supraveghere sau control judiciar, etc.).
În consecinţă, Christian Tour recomandă tuturor turiştilor săi să se informeze în legătură cu toate documentele
necesare, vize, aprobări sau orice alte condiţii ce sunt necesare pentru realizarea călătoriei lor, la Ministerul
Afacerilor Externe (Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti – tel. +40 21 319.21.08 sau +40 21 319.21.25), putând
fi consultat şi website-ul acestui minister la adresa: http://www.mae.ro/travel-conditions. De asemenea,
informaţii relevante pot fi obţinute şi de la Poliţia de Frontieră Română (Bucureşti, Bulevardul Geniului nr.
42C, Sector 6, - telefon: 021.316.25.98 / 021.318.25.98), inclusiv accesând website-ul acestei instituţii:
https://www.politiadefrontiera.ro.
Christian Tour depune eforturi pentru a furniza turiştilor informaţii actualizate, în funcţie de specificul
călătoriei turistice, însă nu îşi asumă nicio răspundere faţă de turiştii care din cauza neîndeplinirii condiţiilor
de călătorie sau nedeţinerii documentelor necesare, nu pot părăsi teritoriul României sau nu pot efectua
călătoria turistică.
Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 18 ani trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții: să călătorească cu
cel puțin un adult însoțitor, să aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau al părintelui care nu-i însoțește)
legalizat la notariat. Adultul care îi însoțește, în cazul în care nu este unul dintre părinti, trebuie să aibă cazier
judiciar pe care să îl prezinte la frontieră.
Nu sunt obligatorii asigurarea medicală de călătorie și asigurarea storno însa agenția vă recomandă să le
aveți.
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