Program Senior Voyage 2018

Dubai- Abu Dhabi – Insula Sir Bani Yas - Bahrain - Qatar -Dubai

SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia
cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) –
implicit si romanii – pot beneficia de un program
complet pentru a-si petrece vacanta in cele mai
cunoscute locuri turistice pline de istorie in perioada
sezonului turistic redus octombrie-mai.
Ai intrat in Senior Voyage Club? Nepaipomenit!
Inseamna ca poti pleca intr-o vacanta premium la
preturi incredibil de mici.
Aceasta initiativa se incadreaza in sfera asa
numitului turism social, oferind ocazia tuturor sa
descopere lumea!
Modul de obtinere al SENIOR VOYAGE CLUB
CARD, precum si regulamentul dupa care ele
functioneaza
este
disponibil
la
adresa
seniorvoyage.eu
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se acorda
contra cost (25 euro/card) la achizitionarea
pachetului SENIOR VOYAGE, pentru a putea
beneficia de avantajele cardului.

Tarif de la:

654 euro/ pers

in DBL
Cabina Inside Bella
Plecari din
Bucuresti
19 ianuarie
09 februarie
02 martie
Durata

8 nopti
1 noapte in Dubai + 7 nopti
croaziera
Avans la inscriere
Minim 30%
Restul de 70% cu 30 de zile inainte
de plecare
Orar de zbor Fy Dubai:
FZ 798 OTP – DXB 13:35 – 20:15
FZ 797 DXB – OTP 09:20 – 12:50
*Orarul de zbor este informativ si poate suferi
modificari

In premiera programul MSC Emiratele
Arabe Unite va propune o noua
destinatie in itinerariu si anume
Bahrain. Tara cu 1000 de ani de
cultura, mai este cunoscuta drept
"regatul celor doua mari” pentru ca se
invecineaza cu marea ce ajunge pana la
tarmurile Qatarului in sud si cu marea
ce ajunge pana la tarmurile Arabiei
Saudite in vest.

Senior Voyage iti aduce ceva unic ca
destinatie de vacanta: Croaziera MSC
Emiratele Arabe Unite – Bahrain Qatar
Pregatiti-va sa porniti intr-o experienta
unica pentru a descoperi luxul modern al
unor orase in continua dezvoltare
tehnologica si urbanistica, minunile naturii
specifice Orientului Mijlociu
dar si
mostenirea culturala a unor meleaguri, pana
nu de mult mici satuce pescaresti.
Croaziera „Emiratele Arabe Unite –
Bahrain - Qatar” propusa de MSC Cruises
ne poarta intr-o incursiune in apele
cristaline ale Marii Arabiei. Veti putea face
plaja in cele mai exclusiviste locuri, veti
vizita locatii pline de istorie si traditie, dar
veti putea descoperi minuni ale lumii noi!

Tot o premiera a acestui itinerariu este
portul Hamad in Qatar. Este momentul
sa descoperiti una dintre cele mai
futuriste capitale din golful Persic,
Doha. Aceasta tara se pregateste pentru
gazduirea cupei mondiale de fotbal din
2022.

Contrastul va va surprinde cu siguranta:
in trecerea de la dunele de nisip fin din
Abu Dhabi, la peisajul citadin futuristic
al Dubai-ului, mall-uri, si celebra insula
Palmier;
la
bogatul
Bahrain.
Cei mai multi dintre pasageri ce vor
debarca in Dubai vor fi dornici sa
experimenteze facilitatile mall-urilor
unui oras considerat adesea Mecca
cumparaturilor! De asemenea un alt loc
in care cei pasionati de achizitionarea de
noi suveniruri vor dori sa-l viziteze este
piata de aur, condimente si parfumuri.
Iata ce va propune croaziera Emiratele
Cumparaturi, vizita Burj Khalifa, desert
Arabe Unite si Oman:
safari, vizita in orasul vechi, iata ce
Primul pe lista este impresionantul Abu
puteti bifa in debarcarea in Dubai.
Dhabi capitala a Emiratelor Arabe Unite cu
o serie de insule, 400 de kilometri de
coasta, oaze linistite, sit-uri inscrise in Indiferent pentru ce veti opta, va fi
Patrimoniul Mondial UNESCO, peisaje greu sa va luati „la revedere” de la
urbane moderne, zone stancoase si deserturi surprinzatorul Dubai.
uimitoare, ce ofera vizitatorului o
diversitate de experiente. Insula Yas,
Ferrari World, Emirates Palace, moscheea
Sheikh Zayed sunt doar cateva din punctele
de
interes
in
aceasta
debarcare.
La doar 250 km distanta de coasta orasului
Abu Dhabi se afla o micuta insula Sir Bani
Yas, cunoscuta de fapt ca rezervatie a lumii
salbatice

“Croaziera Emiratele Arabe
ZIUA 5 – Distractie pe mare
Unite – Bahrain - Qatar”
ZIUA 1 – Bun venit in Dubai!
Impresionant, sofisticat, opulent orasul Dubai
este unul dintre cele mai cunoscute centre de
cumparaturi, din lume. Atrage anual milioane
de vizitatori, datorita infrastucturii ultra
moderne. Transfer catre hotelul Arabian
Courtyard Hotel and Spa 4*, unde vom
innopta.
ZIUA 2 – Dubai Mic dejun la hotelul Arabian
Courtyard 4*. Intalnire pentru transfer catre
portul Rashid pentru imbarcarea pe vasul MSC
Splendida.
ZIUA 3 – Vizita in capitala Emiratelor Arabe
Unite - Abu Dhabi
Abu Dhabi este cunoscut drept « cel mai
bogat oras din lume » fiind de asemenea si cel
mai mare oras din cele 7 emirate.
O lista“must-see” in Abu Dhabi include:
Marea Moschee Sheikh Zayed, cea mai mare
constructie din lume realizata din marmura
alba si a patra ca marime din lumea
musulmana. Un alt important punct de interes
este Emirates Palace, transformat intr-unul
dintre cele mai luxoase hoteluri de pe
mapamond. In Abu Dhabi veti putea vizita,
atat cladiri moderne, asa cum este Fundatia
Culturala, locatie ce adaposteste o serie de
evenimente culturale, fiind in acelasi timp si
muzeu de arta contemporana; dar si un muzeu
in aer liber ce recreaza mostenirea culturala:
viata celor din desert, a pescarilor, a
constructorilor de barci.
Inainte de a experimenta shopping-ul in
impresionantele mall-uri din Dubai, veti putea
intra in contact cu produsele traditionale
emirateze, realizate de artisti locali. Buticurile
de suveniruri, aur, parfumuri traditionale,
matasuri, covoare iraniene si ceramica va
asteapta sa le treceti pragul.
ZIUA 4 – Sir Bani Yas Island
Spre deosebire de restul destinatiilor ce se
viziteaza pe perioada croazierei, insula Sir
Bani este recunsocuta ca e o imensa rezervatie
naturala a unor specii de animale pe cale de
disparitie din Peninsula Arabiei si din Africa.
Aici veti avea oportunitatea de experimenta
un safari in salbaticie, sau de ce nu o zi
relaxanta de plaja.

In aceasta zi nu se va debarca. Asta
inseamna ca va veti bucura de toate
facilitatile vasului MSC Fantasia o zi
intreaga!
ZIUA 6 – Surprinzatorul Bahrain

Servicii incluse
Bilet de avion
Bucuresti-Dubai-Bucuresti, compania
Fly Dubai
Cazare 1 noapte Arabian Courtyard
Hotel and Spa 4*, mic dejun
Transfer aeroport– hotel - port–
aeroport
7 nopţi la bordul vasului MSC Spledida
3 mese principale si doua gustari intre
mese
Apa si bauturi racoritoare la micul dejun
Asistenta turistica in limba romana pe
parcursul programului*
Apa, ceai, suc la dozator pe tot parcursul
zilei
Participarea la activitatile zilnice la
bordul vasului

Cu ocazia ancorarii in Bahrain, veti avea
posibilitatea vizitarii capitalei Manama.
Un oras in care se imbina noul si
vechiul, cladiri noi alaturi de cladiri
vechi. Muzeul National este un excelent
mod de a cunoaste traditia si cultura
acestei tari. Pentru o experienta mistica,
se poate vizita moschea Al Fateh, un
BONUS !!!
imens monument de cult, cu 2 minarete,
ce poate adaposti pana la 7000 de Posesorii de SENIOR VOYAGE
CLUB CARD nu achita suplimentul de
credinciosi. Acest monument de cult este 50 euro de non-senior.
o adevarata bijuterie a lumii arabe: 1000
de lampi italiene, un candelabru din
Tariful nu include
cristale Swarovsky, marmura italiana
Carrara. La o mica distanta de capitala se
Taxa de aeroport: 145 euro/persoana afla si fortul Qal’at al Bahrain.
ZIUA 7 – Insule artificiale si bogatii
Vizita in Doha este un minunat prilej de
a vedea celebrul Aspire Tower una
dintre cele mai inalte cladiri, ce domina
cerul de la cei 300 m inaltime. Un alt
obiectiv de bifat este portul Pearl, o
constructie circulara din nordul orasului.

ZIUA 8 – Dubai
Am amintit deja facilitatile de care
dispune un impatimit de shopping. Dar
tot in Dubai, vor putea evada intr-un
paradis de plaje cu nisip fin si verdeata,
in Al-Mamzar Park sau de ce nu, pot
opta pentru o vizita la zoo. Cei mai
activi dintre participantii la croaziera vor
putea opta pentru o incursiune in desert
cu
in
„desert
safari”.
O vizita la Muzeul National din
Dubai va va pune la curent cu evolutia
deosebita a acestui oras, de la un mic sat
pescaresc, la metropola ce avea sa
devina 60 de ani mai tarziu. In
completare nu trebuie ratat un tur al
cartierului Bastakiya, o locatie cu cladiri
din secolul al XIX-lea, galerii de arta,
cafenele si buticuri.

Taxa portura: 130 euro/persoana obligatorie (se va achita la agentie)
Asigurarea medicala de calatorie si
storno
Taxa de serviciu (se va achita la bordul
navei de croaziera- 9 euro/pers/zi ; copii
cu varsta peste 3 ani achita jumatate;
copii cu varsta pana in 3 ani nu achita
taxa de seviciu
Pachete de bauturi pentru pranz si cina,
excursii optionale
Viza turistica Qatar (se obtine pe vas)
50 euro/pers

Formalitati
La frontiera este obligatorie detinerea
unui pasaport valabil minim 6 luni. Nu
se accepeta pasaport temporar pentru
calatoria in Dubai si Bahrain. Pentru a
putea iesi din tara, copiii sub 18 ani
trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: sa calatoreasca cu cel putin un
adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul
ambilor parinti (sau al parintelui care nui insoteste) legalizat la notariat; adultul
care ii insoteste, in cazul in care nu este
unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier
judiciar pe care sa il prezinte la frontiera

MSC SPLENDIDA
Cu siguranță vă veți îndrăgosti de atmosfera de la bordul vasului MSC
Spledida, datorită muzicii live, barurilor și restaurantelor tematice,
specialităților mediteraneene. Încheiați ziua cu un show nocturn în Strand
Theatre, un joc de casino în Royal Palm Casino sau o petrecere în Club 33
Disco. Printre facilitățile întâlnite aici se numără 4 pisicine, o sală de fitnness, squash, dar și un Spa modern – Aurea
Spa, o cameră de masaj balinez, talasoterapie, băi turcești. La deck-ul 18 veți găsi un loc dedicat exclusiv adulților
cu vedere către mare și servicii exclsuiviste. Există de asemenea cluburi pentru copii și adolescenți.
Date de plecare

19.01.2018

Tarife

Cabina Inside Bella

654 €

Cabina Outside Bella (exterioara cu hublou)

828 €

Cabina Balcony Bella

952 €

Copil 0-17,99 ani

250 €

A 3-a persoana

431 €

Supliment non senior

50 €

Date de plecare

09.02.2018

Tarife

Cabina Inside Bella

712 €

Cabina Outside Bella (exterioara cu hublou)

869 €

Cabina Balcony Bella

994 €

Copil 0-17,99 ani

250 €

A 3-a persoana

450 €

Supliment non senior

50 €

Date de plecare



02.03.2018

Tarife

Cabina Inside Bella

762 €

Cabina Outside Bella (exterioara cu hublou)

910 €

Cabina Balcony Bella

1018 €

Copil 0-17,99 ani

250 €

A 3-a persoana

450 €

Supliment non senior

50 €

Supliment cabina fantastica 90 euro/pers
Zi

Destinatie

Ora sosire

Ora plecare

Vi

Cazare „Arabian Courtyard
Hotel and Spa” 4* Dubai

21:00

-

Sa
Du
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sa

Dubai
Abu Dhabi
Sir Bani Yas (UAE)
Distractie pe mare
Bahrain
P. Hamad, Doha, Qatar
Dubai
Dubai

13:00
05:00
09:00

23:00
23:00
17:00

08:00
08:00
09:00
00:01

18:00
18:00
23:59 (noapte la bordul vasului)
Sfarsit croaziera

Util si practic
- Se accepta pana la 1 copil < 17.99 ani cazati in cabina cu 2 adulti;
- Excursiile optionale pe vasele de croaziera se pot rezerva cu minim 2 zile inainte de data de ancorare in portul de unde se vor
efectua, in limita locurilor disponibile.
- Conditiile de penalizare in caz de anulare sunt urmatoarele:
• 30% din costul excursiei pentru retragere de la data confirmarii pachetului pana la 31 de zile inainte de plecare.
• 70% din costul excursiei pentru retragerea pana la 30 zile inainte de plecare .
Reprezentantul Pegas Holidays/Christian Tour va insoti grupul pe tot parcursul programului, cu exceptia excursiilor optionale,
unde vor fi insotiti de ghizi locali vorbitori de limba engleza
Bine de stiut :
Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore inainte de plecare.
Greutatea maxima admisa gratuit la bagajul de cala este de 20 kg.
Bagajul de mana nu poate depasi 7 kg. Nu trebuie sa introduceti in bagajele dvs. obiecte care ar putea pune in pericol siguranta aeronavei sau a pasagerilor.
Orarul de zbor se poate modifica, si va fi comunicat inainte de plecare.

Observatii
*Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur.
BONUS! Pentru posesorii SENIOR VOYAGE CLUB CARD nu se percepe acest supliment..
*Excursiile optionale se pot rezerva cu minim 2 zile inainte de data acostarii in port.
*Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.
*Agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau straine, in pofida respectarii conditiilor de iesire din
Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de legislatia in vigoare;
Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, fenomene naturale si meteo deosebite, etc, nu obliga agentia la despagubiri sau compensatii;
*Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la locul destinatiei, agentia noastra nefiind implicata in organizarea sau buna desfasurare a acestora;
*Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de inceperea programului turistic, in cazul in care acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de
aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania aeriana transportatoare, a ratei de schimb euro/dolar.
*Tarifele pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt cazati in cabina cu 2 adulti; conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat
la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera. Mai multe informatii:
www.politiadefrontiera.ro;
*Distributia cabinelor se face de catre receptia acestuia si a cabinelor la imbarcare. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul cabinei se rezolva de catre client direct la
pe vas.
*Compania aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor! Prin urmare, agentia Pegas Holidays, nu
este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligat sa asiste
turistii conform regulamentului parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta
transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania aviatica.
*In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa incheierea acestuia, compania aviatica este singura raspunzatoare si raspunde
in fata pasagerilor conform regulamentarilor EU 2027/97 si amendamentului 889/02.
Agentia organizatoare poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de a instiinta turistul cu cel putin 10 zile inainte de data plecarii.

*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.

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii.

