Experiențe culturale

ALGERIA – Turul Clasic
Alger- Tipaza - Djemila - Constantin - Timgad - Biskra - Tougert - Ourgla - Ghardaia - Laghouat - Djelfa

Program

1612

De la
€
+ 296 euro (taxe de aeroport)

10 zile – Avion
DATE DE PLECARE 2019:
26.09
PREŢUL INCLUDE:
Bilet de avion Bucureşti – Algiers–
Bucureşti, zboruri cu escala;
 Taxele de aeroport;
 Transport cu autocar/microbuz cu
climatizare,
la
dispozitie
conform
programului;
 Cazare 9 nopţi la hoteluri de 3*: Alger:
Hotel Samir/Le Grand Hotel Adghir sau
similar Constantin: Hotel des Princes sau
similar Biskra: Hotel Les Zibane/Hotel Al
Koudss sau similar Ourgla: Hotel Tassili sau
similar Chardaia: Hotel Akham sau similar
Djelfa: Hotel Amir sau similar Masa:
demipensiune (mic dejun + cină);
 Transferurile, tururile şi excursiile
menţionate în program;
 Taxele de intrare la obiectivele turistice
menţionate în program;
 Asigurare medicală de călătorie Travel;
 Ghizi locali pe durata programului;
 Conducător de grup român.


 Ziua 1. București – Alger
Sosire în Alger. Pornim într-un tur panoramic al orașului Alger, capitala și
cel mai mare oraș al Algeriei. Vizităm centrul orașului pentru a vedea
principalele puncte de interes, cum ar fi Monumentul Martirilor. Seara ne
retragem la hotelul nostru din Alger, pentru cazare și cină.

 Ziua 2. Alger - Tipaza - Alge
După micul dejun, vizităm Casbah, orașul vechi fortificat, aflat pe lista
Patrimoniului Mondial UNESCO. Pornim apoi spre Tipaza, aflat la 70 km de
Alger, unde vom vizita Muzeul, Situl arheologic, cea mai mare Biserică din Africa
de Nord, Biserica Sfântul Salsa (un martir din secolul al IV-lea) și Mausoleul
regal creștin și roman, aflat în Patrimoniul Mondial UNESCO, un monument
funerar localizat pe drumul între Alger și Cherchell. Aici se află mormântul
Regelui berber Juba al II-lea și cel al Reginei Cleopatra Selene a II-a. Revenim
seara în Alger, pentru cină și cazare.

 Ziua 3. Alger - Djemila - Constantin
Plecăm spre Djemila (care în traducere din limba arabă înseamnă
„frumusețe”). Vom face un tur al ruinelor romane, pentru a vedea Băile romane,
Mozaicul lui Bacchus și Fântâna mare, Templul Severan, Templul lui Jupiter,
Templul lui Venus, Forumul și Teatrul Roman. Admirăm bisericile, Arcul
Caracalla și Temple de Septimes. Seara mergem la hotelul din Constantin pentru
cină și cazare.

 Ziua 4. Constantin
Azi facem turul orașului Constantin și vedem panoramic Moscheea lui Emir
Abdelkader, situl roman Tidies, Palatul Bey, traversăm podurile Sidi M'Cii și Sidi
Rached. Revenim seara la același hotel din Constantin pentru cină și cazare.

 Ziua 5. Constantin - Timgad - Biskra / Besekra
Mergem la Timgad, unde facem turul unui sit roman ce s-a păstrat de-a
lungul timpului. Vedem Biblioteca publică, Băile romane, Arcul lui Traian,
Forumul roman, Teatrul și Templul lui Saturn. Petrecem noaptea în Biskra.
Oprim seara în Biskra pentru cină și cazare.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

 Ziua 6. Biskra - Tougert - Ouargla

 Taxă de viză si procesare pentru Algeria

Azi pornim spre Tougert și ajungem în Ouargla, unde admirăm panorama
minunată a dunelor de nisip. Ouargla este capitala Provinciei Ouargla, aflată în
Deșertul Sahara, în Algeria de Sud. Aici, industria petrolieră este în floare, și tot
aici se află una dintre cele mai importante universități din Algeria, Universitatea
Ouargla. Dacă tot ești aici, îți sugerăm să vizitezi bazarele unde se vând pietre
semiprețioase, cea mai populară piatră de aici fiind „trandafirul de nisip”. Seara
oprim în Ouargla pentru cină și cazare

90 € /pers *se achita la inscriere;
 Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se
achită la faţa locului);
 Excursiile opţionale pentru grup minim
de 20 persoane;
 Alte servicii decât cele menţionate în
program;
 Taxe de oraş, se achită la recepţia
hotelurilor;
 Taxe foto + video locale (se achită
opţional la faţa locului).

 Ziua 7. Ourgla - Ghardaia
Continăm călătoria spre Ghardaia, cu vizitarea Văii M'Zab, Pieței Ghardaia, a
Mausoleului Sidi Brahim. Vizităm și orașele El Atteuf, Beni Isguen unde admirăm
palmierii și piața orașului. Vom lua cina la hotelul din Ghardaia, unde vom
1
rămâne peste noapte.

SUPLIMENTE
 Supliment de single 450 €

ACTE NECESARE VIZA:
 Un

paşaport cu o valabilitate de
celpuţinşaseluni ;
 Două (02) formulare de cerere de viză
(Arabă/Franceză,
Arabă/Engleză)
completateîn
mod
corespunzător
(toaterubricile) datateşisemnate;
 Două (02) fotografii recente, din aceeaşi
serie, format 3,5 x 4,5 cm, lipite pe formulare
(fotografiile scanate nu sunta cceptate);
 Justificative ale resurselor financiare
pentru toată durata sejurului (extrase
bancare...) ;
 Originalul însoţit de o copie a asigurării de
călătorie care să acopere sejurul în Algeria
(pentru toată durata solicitată). Originalul va
fi restituit împreună cu paşaportul în ziua
ridicării vizei ;
 Copie a unui titlu de călătorie dus-întors
cu un mijloc de transport sau o rezervare. În
cazul eliberării vizei de către Ambasadă,
trimiteţi (prin e-mail sau fax) copia titlului
de călătorie confirmat şi prezentaţi
originalul în ziua în care ridicaţi paşaportul
 Check-list de completat şi de semnat ;
 Taxe de cancelarie (consultaţi taxele
aplicabile).

 Ziua 8. Ghardaia - Laghouat - Djelfa
Următoarea oprire o vom face în Laghouat, unde vedem gravurile lui El
Ghaicha. Ultima oprire a zilei este Djelfa, unde vom lua cina și vom rămâne peste
noapte la hotel.

 Ziua 9. Djelfa – Alger
Revenim la Alger, unde vizităm bazilica Notre Damme d'Afrique, construită
între anii 1858 și 1872, ce se bucură de o vedere superbă spre Golful Alger, Palatul
des Rais și vom admira arhitectura clădirilor în stil colonial francez. Vom lua cina și
ne vom caza la un hotel din Alger

 Ziua 10. Alger – București
Transfer către aeroport și îmbarcare pentru zborul spre București.

BINE DE ŞTIUT
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei







NOTE:



 Oferta este calculată pentru un grup de

minim 20 persoane, pentru mai putine
persoane inscrise, tariful se recalculeaza,
adaugandu-se supliment, per persoana.
 Oferta este calculată pe baza parităţii
EUR/USD de 1/1,2; în situaţia modificării cu
mai mult de 5% a acestei parităţi, agenţia îşi
rezervă dreptul de a ajusta tariful.
 În cazul neobţinerii vizei se reţin
penalizările aferente serviciilor comandate
la momentul aplicării pentru viză.
 Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica
valoarea taxelor de aeroport şi a taxei de
viză, în cazul în care valoarea acestora este
schimbată de compania aeriană, respectiv de
Ambasada; valoarea exactă a taxelor de
aeroport va fi comunicată cu două săptămâni
înaintea plecării, odată cu emiterea biletelor
de avion
Termen de inscriere: Minim 4 săptămăni
înainte de data plecării.






persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru
obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de
situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată
intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut
vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu
statele în care are loc desfăşurarea programului.
Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să
călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al
părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care
acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la
frontieră).
Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare
sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale.
Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate.
Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.
Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de
amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de
însoţitorul de grup.
Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare
(minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă
informeze cu exactitate asupra lor.
Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către
turişti la recepţia hotelurilor.
Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a turiştilor.

 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii

vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării
pachetului turistic.
 Aşezarea în autocarele / microbuzele folosite în program se face în ordinea înscrierii, începand
cu bancheta a doua;
 Se acceptă partaj în cameră dublă la înscriere, iar dacă nu se închide, se va plăti suplimentul de
single.

Grup minim 20 pers.
Pentru grupuri mai mici de 20 de persoane
(între 15 şi 19 persoane) se percepe un
supliment .
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PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 150 €

PROMO
Reducere 100 €

STANDARD +
Reducere 50 €

1762 €

1612€

1662 €

1712 €

+ 296 € (taxe de aeroport)

+ 296 € (taxe de aeroport)

+ 296 € (taxe de aeroport)
+ 296 € (taxe de aeroport)
PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA
Avans 25% la înscriere;
Diferenţa de plată până la 35 de
zile înainte de data plecării;
 GRATUIT - asigurare medicală
premium;
 GRATUIT – transfer privat
dus – întors la Aeroportul Otopeni
pentru turiştii cu domiciliul în
Bucureşti sau GRATUIT transfer
dus – întors, din oraşul tău către
Aeroportul Otopeni
 GRATUIT – înfoliere bagaj în
Aeroportul Otopeni (1 piesă de
persoană)
 ATENTIE! LOCURI LIMITATE!










Avans 50% la
înscriere;
Diferenţa de plată
pâna la 60 de zile
înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu
alte reduceri;
Oferta este valabilă
până la 30.04.2019;
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!








Avans 30% la
înscriere;
Diferenţa de plată
până la 60 de zile
înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu
alte reduceri;
Oferta este valabilă
până la 30.06.2019.
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!






Avans 25% la
înscriere;
Diferenţa de plată
până la 35 de zile
înainte de data
plecării;
Nu se cumulează cu
alte reduceri;

SUPLIMENTE

Supliment de single 450 €

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour!
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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