
Turul Adriaticii 

 

de la 499 EUR / pachet 

/ pers 

Perioada: 21.04.2022 - 

16.11.2022 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Belgrad 

Plecare dimineața devreme din București pe ruta Piteşti – Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Belgrad. Tur de oraș în 

Belgrad, cunoscută și sub numele de „Oraşul Alb” datorită stilului arhitectural. Seara, cazare la hotel în zona Belgrad. 

Ziua 2. Belgrad – Podgorica – Budva 

Mic dejun. Plecare spre Budva. Oprire la Čačak, oraş situat pe râul Morava, la Prijepolje, oraş situat în districtul Zlatibor şi 

la Podgorica. Seara, cazare la hotel în zona Budva. 

Ziua 3. Budva – Kotor & Dubrovnik* 

Mic dejun. Timp liber pentru relaxare sau excursie opțională la Kotor*, unul dintre cele mai bine conservate oraşe 

medievale și la Dubrovnik*, oraş vechi de la Marea Adriatică inclus în patrimoniul UNESCO. Seara, cazare la hotel în zona 

Budva. 

Ziua 4. Budva – Split 

Mic dejun. Plecare spre Split, oraş situat pe Coasta Dalmată în Croaţia, renumit pentru plajele şi fortăreţele sale. Timp liber 

pentru relaxare. Seara, cazare la hotel în zona Split. 

Ziua 5. Split – Plitvice – Zagreb 

Mic dejun. Se vizitează Parcul Național Plitvice, cunoscut pentru lacurile sale şi vegetaţia luxuriantă. Plecare mai departe 

către Zagreb. Seara, cazare la hotel în Zagreb. 

Ziua 6. Zagreb – Ljubljana 

Mic dejun. Tur de oraș în Zagreb, capitala Croaţiei, renumită pentru parcurile sale verzi şi pieţele fermecătoare. Plecare spre 

Ljubljana, capitala Sloveniei. Tur de oraș în Ljubljana. Seara, cazare la hotel în zona Ljubljana. 



Ziua 7. Ljubljana – Trieste – Lido di Jesolo 

Mic dejun. Plecare spre Lido di Jesolo, una dintre cele mai frumoase staţiuni din nordul Italiei, apreciată pentru plajele cu 

nisip auriu. Pe drum, popas la Trieste, oraş port al cărui grandoare de altă dată este redată de clădirile şi străzile construite în 

stil neo-clasic. Seara, cazare la hotel în Lido di Jesolo. 

Ziua 8. Lido di Jesolo - Venetia* 

Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru relaxare la plajă sau excursie opțională la Veneția, unul dintre cele mai romantice 

oraşe ale Italiei. Seara, cazare la hotel în Lido di Jesolo. 

Ziua 9. Lido di Jesolo – Milano – București 

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni.  

 

 Servicii neincluse în preț: 

• Asigurare medicală și storno 

• Taxă de oraș 

• Intrări la obiectivele turistice 

 

*Servicii opționale neincluse în preț: 

• Supliment demipensiune (8 cine): 119 Euro/ persoană (se poate rezerva doar inainte de plecare!) 

• Excursie Kotor & Dubrovnik: 49 Euro/ persoană 

• Excursie Veneția: 49 Euro/ persoană 

• Pachet 2 excursii opționale și demipensiune: 199 Euro/ persoană (se poate rezerva doar inainte de plecare!) 

 

• Circuitele din 06.10.2022 si 08.11.2022 se organizeaza in sens invers (incep cu Milano si se termina cu Bucuresti)  

 

Grup minim: 40 persoane* 

 

• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 



- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 

• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 

- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului, pe ruta Bucuresti - Milano (Inclus)  

- Transport cu avionul pe ruta Milano (Inclus)  

- Taxe de aeroport (Inclus)  

- Cazare 8 Nopti cu mic dejun in hoteluri de 3* (Inclus)  

- Asistenta turistica in limba romana (Inclus)  

- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana de/ persoana (Inclus)  

Servicii optionale 

- Pachet excursii optionale si Demipensiune (8 cine) - 199 Euro / Persoana (Optional)  

- Supliment demipensiune (8 cine) - 119 Euro/ persoana (Optional)  

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Al 3-lea Adult 

loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 21.04.2022 8 499 EUR  499 EUR  

loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 18.05.2022 8 519 EUR  519 EUR  

loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 06.10.2022 8 519 EUR  519 EUR  

loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 08.11.2022 8 499 EUR  499 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Al 3-lea Adult 

loc in Camera Single (Mic Dejun) 21.04.2022 8 679 EUR  -  

loc in Camera Single (Mic Dejun) 18.05.2022 8 699 EUR  -  

loc in Camera Single (Mic Dejun) 06.10.2022 8 699 EUR  -  

loc in Camera Single (Mic Dejun) 08.11.2022 8 679 EUR  -  
 

 


