PROGRAM CHARTER AVION

Tenerife – Insula Primaverii
De la 639 €

Program

PLECARI
• In fiecare vineri

ZIUA 1 – Catre Tenerife…
Ȋntalnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei pentru îmbarcare pe cursa
charter spre Tenerife. Sosire în Insula Tenerife și transfer la hotel pentru
cazare.

PLECARI DIN
• Bucuresti
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*.
*Asistenta turistica este asigurata
de reprezentantii din destinatie si
include 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 125 €/ pers;
• Asigurare medicala de calatorie si
asigurarea storno;
• Taxele de intrare la obiectivele
turistice
• Alte taxe si cheltuieli persoanale
• Programe optionale

ZIUA 2-7 – Va recomandam urmatoarele excursii optionale
Teide Parcul National Las Cañadas Este locul unde se afla vulcanul adormit
Teide, fiind unul dintre cele mai impresionante de acest tip. Geografic, avem de-a
face cu un imens crater vulcanic, inconjurat de pereti de roca uriasi, aproape
verticali, care ocupa o suprafata de 30 km² si in centrul carora se ridica
maiestuos El Teide (3718 m). Diversitatea rocilor vulcanice, flora si fauna
arealului, precum si peisajul in sine, transforma acest parc intr-un loc unic in
intreaga lume. Excursia strabate zone pitoresti ale insulei, trecand prin orasul
Vilaflor (orasul spaniol situat la cea mai mare altitudine), pe langa Pico Viejo si
prin Valle de Ucanca. Nu poate fi ratata nici zona ¨Roques de Garcia¨, cu
spectaculosul complex de formatiuni ce au luat nastere de-a lungul timpului in
urma eruptiilor vulcanice si care ofera o panorama minunata asupra vulcanului
Teide.
Croaziera pe Oceanul Atlantic Aceasta croaziera pleaca din portul Colón si va
propune o dupa-amiaza relaxanta, navigand in apele Oceanului Atlantic si
admirand zone de o frumusete deosebita, cum ar fi La Masca si Los Gigantes. Veti
avea totodata posibilitatea sa inotati in apele Atlanticului. Pe langa acestea, sunt
vizate zonele de habitat natural ale balenelor si delfinilor, pe care veti avea
ocazia sa-i vedeti si sa-i fotografiati. Pranzul si bauturile racoritoare sunt incluse.
Sa aveti la dumneavoastra: costum de baie, prosop, crema de plaja, camera foto.
Turul insulei plus Parcul Loro Aceasta excursie isi propune sa va ofere o
vedere de ansamblu asupra insulei Tenerife, dar si cateva ore de distractie si
amuzament in celebrul Loro Parque. Plecand din Sudul Insulei veti merge catre
Nord pana in Puerto de la Cruz, oras turistic de renume international. Veti
admira areale deosebite si veti fi martorii unor tranzitii impresionante in ceea ce
priveste flora, fauna si coloritul peisajului. In Puerto de la Cruz isi va deschide
portile pentru dumneavoastra Loro Parque, o lume aparte, cu vegetatie si
animale exotice, provenite din toate colturile planetei. Atat pentru cei mari, cat
mai ales pentru cei mici, spectacolele cu lei de mare, delfini si orci sunt o
adevarata incantare. Pe langa acestea, aveti sansa sa explorati fiecare colt al
parcului, sa vizitati acvariul cu numeroase specii de pesti si pinguini sau sa va
lasati cuceriti de lumea colarata si vesela a papagalilor. Sa aveti la dumneavostra:
crema de soare, camera foto si multa voie buna!
Insula La Gomera Excursia incepe din portul Los Cristianos, traversandu-se
Atlanticul cu ferryboat pana la San Sebastian, capitala insulei La Gomera. Se
viziteaza Parcul National Garajonay, inclus in Patrimoniul UNESCO. Pe parcursul
excursiei se fac opriri in Mirador de Agando, areal ce cuprinde numeroase
formatiuni vulcanice, precum si in Valle Hermoso. Pranzul va fi servit intr-un
restaurant rustic din Aguilo. Dupa masa de pranz vizita continua cu zona
Hermigua, iar apoi reveniti in San Sebastian, locul in care Cristofor Columb a
facut ultima escala inainte de a porni spre Lumea Noua. Sa aveti la dispozitie
crema de soare si camera foto!
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ZIUA 8 – Din nou acasa
În cursul zilei se realizează transferul la aeroport, pentru întoarcerea în ţară.

Atracții
Statiunea Los Cristianos este cea de-a doua statiune ca marime din sudul
Tenerifelor. Centrul este destinat pietonilor. Este dificil sa determini unde se
termina Los Cristianos si unde incepe Las Americas, , Exista doua plaje
principale, cea mai populara, Playa de las Vistas, a fost terminata in 1997 si este
acoperita cu nisip adus din Sahara.In statiunea Los Cri stianos se gasesc
numeroase restaurante, baruri, o selectie buna de magazine si cafenele dragute. ,
In fiecare duminica, in Los Cristianos se tine cel mai mare targ in strada din
Tenerife. Recomadat familiilor si cuplurilor ce cauta o atmosfera spaniola
autentica in cadrul unei statiuni cunoscute. Statiunea tinde sa atraga turisti mai
in varsta in comparatie cu Playa de las Americas.
Playa de las Americas- daca alegeti Playa de las Americas veti descoperi
foarte repede o promenada lata, pietonala ce se intinde de-a lungul statiunii.
Aceasta faleza incepe de la Los Cristianos in est si continua cativa kilometri chiar
prin Playa de las Americas si pana la La Caleta in vest. O anumita portiune a
promenadei ce merita mentionata, se intinde de la Hotelul Bouganville pana in
portul Puerto Colon, si local este denumita „Geranium Walk”. Pentru cei ce au
nevoie de cultura, in zona se afla Piramidele de Arona si cel mai nou centru
Magma Centre care sunt localuri cu divertisment de top international.In
statiunea Playa de las Americas se afla un numar mare de centre de
cumparaturi ce vand haine, parfumuri si bijuterii realizate de designeri
internationali, dar si magazine in care se comercializeaza bunuri electronice.
Costa Adeje- Zona considerata Costa Adeje este toata zona din vestul Veronicas
si pana sus la Puerto Colon, Torviscas, Fanabe, Playa del Duque si La Caleta. Pana
de curand, Costa Adeje a fost legata de Playa de las Americas, dar dupa
rebranduire si mult marketing s-a ridicat ca si statiune de sine statatoare si este
una dintre statiunile de top pentru familii din toata zona Insulelor Canare.Te poti
delecta cu multe activitati si locuri in aceasta zona, cum ar fi golf, Aqualand,
parcuri, cumparaturi, spa, cazinouri si showuri, plaje pentru familii, scufundari si
scuba diving, excursii cu barca, admirarea balenelor, baruri si restaurante.
Statiunea Puerto de la Cruz este principala statiune turistica din nordul insulei,
si inainte sa se fi construit autostrada si aeroportul nou din sud, aceasta a fost
cea mai mare statiune din Tenerife. Istoria sa dateaza inca de cand era doar un
sat mic in care oamenii se ocupau cu pescuitul si port catre orasul mai mare La
Orotava. Cele mai multe piete, biserici si case vechi dateaza inca de pe vremea
aceea. Turismul a luat amploare abia in anii 1960 cand turistii veneau pe vase de
croaziera si ancorau in Santa Cruz. Odata ce pachetele de vacanta au fost
disponibile in ani 1970, Puerto de la Cruz a devenit o statiune de vacanta foarte
populara. Puerto este cunoscuta ca fiind cea mai sofisticata statiune din
Tenerife, bogata in vegetatie tropicala si in mod cert avand specific Canarian,
este un loc propice pentru cei ce sunt interesati de cultura din Tenerife.In
comparatie cu celelalte statiuni construite cu un scop definit, Puerto de la Cruz
se prezinta ca un altfel de loc
Los Gigantes -la capatul coastei de vest se afla Los Gigantes, un oras linistit
care isi ia numele de la stancile uriase (Acantilados de los Gigantes) ce
delimiteaza orasul si care sunt accesibile doar mergand cu barca pana acolo. Axat
pe turism, locul se compune mai mult din hoteluri si apartamente si ofera o
varietate de baruri englezesti, cateva cu divertisment live si altele mai potrivite
pentru a te relaxa alaturi de o bautura. Aici se afla si un port de unde poti merge
in excursie cu barca, cum ar fi cea pana la Masca,sau in excursii de scufundari si
scuba diving sau alte sporturi pe apa.
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Hotel Alexandre Gala 4* - demipensiune
http://www.hotelgala.com/en/
OBSERVAȚII

Localizare
Hotelul Alexandre Gala este situat în Playa de las Americas și este amplasat la o
distanță de aproximativ 100 metri de plajă.

CAMERE STANDARD
Reducerile sunt valabile pentru
plata unui avans la înscriere de 30%
,
60%
pana
la
expirarea
earlybookingului iar restul de plata
cu 21 zile inainte de plecare.
Rezervările făcute în perioada de
first boking/early booking nu permit
modificări de nume sau anulări.
Reducerile se aplică doar la
pachetul de bază, acestea nu se
aplică la taxe sau suplimente.

Facilitățile hotelului
Hotelul dispune următoarele dotări și servicii precum: terasă, grădină, spa și
centru de wellness, solar, sală de fitness, saună, snack bar, restaurant (bufet), mic
dejun în cameră, bar, lounge/ cameră comună cu TV, aer condiţionat, magazine
(în unitatea de cazare), închirieri auto, camere izolate fonic, seif, lift, facilităţi
pentru persoane cu mobilitate redusă, room service, schimb valutar, checkin/check-out express, recepţie deschisă nonstop, personal multilingv. În plus,
există o cadă cu hidromasaj şi o zonă de fitness. Există şi un club pentru copii.
Lounge-ul cu TV se bucură de acces gratuit la internet Wi-Fi, iar la recepţie sunt
disponibile calculatoare cu acces la internet, la un cost suplimentar.
Facilitățile camerelor
Camerele hotelului au un decor simplu, plăcut și sunt spatioase, luminoase și
confortabile. Acestea au balcon sau terasă cu vedere la zona înconjurătoare și
dispun de grup sanitar propriu cu cadă și duș, uscător de păr, halat și papuci de
casă, aer condiționat, mini-bar, seif (contra cost), birou și TVLCD.

DATE DE PLECARE 2018

STANDARD
Loc în DBL

FIRST BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 20%
aplicată până la
31.03

EARLY BOOKING
Loc în DBL cu
REDUCERE 15%
aplicată până la
31.05

SPO 10%
Loc în DBL

15.06

799 €

639 €

679 €

719 €

22.06
29.06, 14.09, 21.09
06.07, 07.09

849€
874 €
924 €

679 €
699 €
739 €

722 €
743 €
785 €

764 €

13.07,31.08

999 €

799 €

849 €

787 €
832 €
899 €

20.07,27.07,03.08,10.08,17.08,24.08

1099 €

879 €

934 €

989 €

Supliment SGL

440 €
Reducere cazare in camera DBL cu pat
20 €
suplimentar/ fiecare persoană
Reducere copil 7-12.99 ani cazat în
140 €
cameră DBL cu pat suplimentar
Copil 0-1.99 ani achita: 70 euro; Copil 2-6.99 ani GRATUIT la cazare, plateste doar biletul de avion 299 euro+125 taxe de
aeroport;

**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,
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
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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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