
 
PROGRAM CHARTER AVION 

 

 
1 

 
Mallorca – Perla Balearelor 

 

De la 639 € 
 

P L E C A R I  

 In fiecare joi incepand cu 

08.06.2017 

 

P L E C A R I  D I N  

 Bucuresti,Timisoara(vineri) si Cluj 

Napoca (sambata) 

 

A V A N S  L A  I N S C R I E R E  

 Minim 30% - vezi conditii fiecare 

hotel 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 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. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa aeroport 95 €/ pers; 

 Asigurare medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 

 Taxele de intrare la obiectivele 

turistice 

 Alte taxe si cheltuieli persoanale 

 Programe optionale 

 

 

 

 

Program  

 ZIUA 1 – Catre 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 – Va recomandam urmatoarele excursii optionale 

Pestera Dragonului 

Traversand inima insulei (la 55km in estul Palmei) ajungem la Manacor al doilea 

oras ca marime din Mallorca in care putem vizita o importanta fabrica de perle 

artificiale renumita in toata lumea. Continuam excursia pana in portul Porto 

Cristo, un mic port de pescari, ce constituie o mare atractie turistica, unde in 

apropiere descoperim cunsocuta pestera “CUEVAS DEL DRACH “ descoperita de 

marele speolog francez Edward Anfred Martel in anul 1896. Este foarte frumoasa 

datorita coloanelor particulare arborescente (stalactite si stalacmite) si ofera 

vizitatorilor un itinerar istoric si veti ramane vrajiti ascultand un concert de 

muzica clasica in sala celui mai mare lac subteran din Europa: Lacul Martel!  

Turul Insulei si Valldemossa  

Este o fantastica excursie din Mallorca, excursie in care putem descoperi 

adevarata fata a insulei, plantatii de maslin, migdali, mori de vant etc. Unul dintre 

cele mai frumoase sate din Mallorca este VALLDEMOSSA. Principala atractie o 

constituie La Cartuja (manastirea) unde pe langa calugari au locuit intre anii 

1838-1839 compozitorul si pianistul polonez Frederic Chopin si amanta lui 

Lucille Aurora Dupin, cunoscuta sub pseudonimul de George Sand. Scopul 

excursie este de a vizita partea de nord a insulei trecand prin fantasticul lant 

muntos Sierra de Tramuntana. Din portul Soller luam vaporul si vizitam o parte 

din coasta de nord pana in Sa Calobra, in cel mai frumos colt al insulei Torrent de 

Pareis. De aici plecam mai departe cu autocarul si ne vom opri la frumoasa 

manastire din Lluc unde vom vizita statuia fecioarei negre numita “La Moreneta”. 

Apoi vom face o oprire in orasul inca renumit datorita industriei pielarei. 

Formentor si Portul Pollensa  

Se trece prin centrul insulei vizitand numeroase sate. Se face o oprire in Inca, al 

treilea oras ca marime din Mallorca, faimos pentru prelucrarea pielii. In portul 

Pollensa se face imbarcarea pe vapor pentru a ajunge la Formentor, o frumoasa 

plaja inconjurata de pini. Timp liber pentru oras si plaja.  

Orasul Palma de Mallorca 

Intentia este de a va introduce putin in istoria insulei oferindu-va ocazia de a 

cunoaste monumentele istorice de mare interes cum ar fi: Castelul Bellver 

(vedere panoramica, video, fotografii interesante), Catedrala (ocazie deosebita 

de a cunoaste opera maestra a arhitectului catalan Antonio Gaudi si a 

arhitectului mallorquin Miquel Barcelo, intrarea in catedrala este optionala 

(4Eur/persoana). Apoi, pierzandu-va printre stradute medievale descoperiti 

magazine si boutique -uri interesant. 
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B I N E  D E  S T I U T  
Turiștii se vor prezenta la aeroport 
cu 3 ore înainte de plecare. 
Fiecare pasager are dreptul la 
maxim un bagaje 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, cu 
respectarea în totalitate a 
serviciilor. 
Agenția nu face partaje la cazare. 
 

F O R M A L I T A T I  
La frontiera  este obligatorie 
deținerea unei carți de identitate 
sau pașaport valabil minim 6 luni. 
Nu sunt  obligatorii asigurarea 
medicală de călătorie și asigurarea 
storno însa agenția vă recomandă 
să le aveți. 
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. 

 

 
 
 

 ZIUA 8 – Din nou acasa 
În cursul zilei se realizează transferul la aeroport, pentru întoarcerea în ţară. 

 

Atracții 

Mallorca este cea mai mare dintre insulele Baleare, situata intre Ibiza si Menorca, in 

bazinul Marii Mediterane. Mallorca are o suprafata de 3640 kmp, 110 km lungime si 

76 km latime (intre N si S).  

Mallorca a fost de-a lungul veacurilor tinta constanta a cuceritorilor, fie ca ei s-au 

numit fenicieni, cartaginezi, romani, mauri sau corsari spanioli. In 1229, Jaimes I 

(Jaimes Cuceritorul) - rege de Aragon, Catalonia si Rosellon - l-a invins pe ultimul 

guvernator musulman si a dat capitalei Medina Maiurca numele de Ciutat de 

Mallorca - astazi, Palma de Mallorca, vechiul nume al orasului in timpul romanilor.  

Intreaga insula se bucura de o mare varietate: de la coastele si golfurile marginite de 

palmieri pana la lanturile muntoase din interiorul insulei cu inaltimi de pana la 1500 

m. Cele mai populate statiuni sunt pe partea dreapta a golfului Palmei (Can Pastilla, 

Playa de Palma si Arenal) si in partea sud-vestica a insulei: Santa Ponca, Palma 

Nova si Magaluf.  

         

Capitala insulei este Palma de Mallorca, destinatie preferata de turistii germani si 

britanici pentru plajele superbe si viata de noapte, fiind situata in partea de sud-vest a 

insulei, intr-un golf.  Orasul este puternic marcat de trecutul sau istoric, martor fiind 

caracterul vechi al monumentelor si edificiilor istorice. De vizitat caterala La Seu, 

impunatoarea catedrala gotica construita de Jaime I, primul cuceritor al isulei, centrul 

vechi al orasului si El Pueblo Espagnol, un muzeu in 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; exista doua terenuri: Club de Golf Son Vida si Golf Son Muntaner. 

Cele mai bune plaje din Mallorca 

El Arenal, cunoscuta deasemenea ca Playa de Plama, este marginita de o faleza, de 

magazine, restaurante si discoteci. Plaja, din nisip alb fin, are o lungime totala de 

4600m si o latime de 50m, apa marii este cristalina, iar valurile nu sunt foarte 

puternice.  

Can Pastilla este situata in continuarea plajei El Arenal, in apropierea Clubului 

Maritim din Sant Antoni de la Platja, are o lungime de 270m si o latime de 65m; 

nisipul (alb si fin) la fel ca si apa (cu valuri linistite) sunt de mare calitate. Peguera 

Torá este destul de ingusta (180m – lungime, 65m – latime), iar vegetatia de pini 

maritimi ajunge pana la plaja din nisip alb si fin. Desi 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 si 

40m latime, este formata din nisip alb si fin. Centrul urban si faleza ofera o 

multitudine de servicii: restaurante, baruri, magazine, inchiriere de sezlonguri si 

umbrele.  

Peguera Romana dispune de toate serviciile specifice unei plaje: sezlonguri, 

inchiriere de hidrobiciclete. Plaja din nisip alb si fin, cu o lungime de 85m si cu o 

latime de 60m, se bucura de o frumoasa vegetatie de pini maritimi care ajung pana 

aproape de mare.  

Canyamel este cea mai mare plaja din zona cu acelasi nume si este situata intr-un 

golf marginit de doua capuri, la poalele unei zone rezidentiale. Plaja, din nisip alb si 

fin, cu valuri moderate, are lungimea de 290m si latimea de 80m.  

Platja de Muro, situata intre Casetes de Capellans si Playa des Drag, este o plaja din 

nisip alb si fin (4200m – lungime, 70m – latime), cu ape nu foarte adanci.  

Cala Figuera, situata in zona Cabo Formentor, formata din nisip alb si fin (50m – 

lungime, 40m – latime), cu valuri moderate, ofera o panorama extraordinara. 
 

 

 

 

C L I M A  

 Insula se bucură de un climat de 

tip mediteranean, cu veri însorite 

și uscate și cu ierni blânde și 

ploioase. În perioada estivală, 

temperaturile ajung la peste 30°c. 

 

U T I L  S I  P R A C T I C  

 
Insula Mallorca reprezinta o 
imbinare armonioasa de mare, 
soare si istorie toate scaldate in 
unica lumina mediteraneeana. 
Moneda nationala este euro iar 
majoritatea bancilor, 
restaurantelor, hotelurilor si 
magazinelor accepta carti de 
credit (American Express, Master 
Card, Visa); 
Ora este -1 fata de cea a Romaniei. 
Majoritatea locuitorilor de pe 
insula vorbesc engleza, germana 
sau alte limbi straine in magazine, 
restaurante si hoteluri. 
. 
 
Shopping:  
Mallorca ofera o larga varietate de 
produse din piele de calitate  
superioara si de incaltaminte, 
facute  in fabricile de la Inca. 
Obiectele  de artizanat  locale  si 
ceramica din  Mallorca se gasesc 
in multe  magazine si merita 
cumparate, ca suveniruri sau 
cadouri. Lista nu ar fi completa 
fara renumitele  perle  de cultura 
Majorica, produse in Manacor 
 

 

ORAR DE ZBOR  

Bucuresti / Compania Blue 

Air: 

 

OTP-PMI 08:00 – 10:20 

PMI-OTP 11:05 – 15:20 
O R A R U L  P O A T E  S U F E R I  

M O D I F I C A R I !  

 

ORAR DE ZBOR  

Timisoara / Compania Blue 

Air: 

 

OTP-PMI 07:45 – 09:55 

PMI-OTP 10:40 – 14:15 
O R A R U L  P O A T E  S U F E R I  

M O D I F I C A R I !  
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DATE DE PLECARE 2017 

 
STANDARD 

Loc în DBL  

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE 20% 

aplicată până la 31.03 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 10% 

aplicată până la 31.05 

 
SPO 5%  

Loc în DBL 
 

08.06,14.09,21.09 799€ 639 € 679 € 719 € 

15.06,22.06,29.06 

31.08,07.09 
839€ 671 € 713 € 

755 € 

06.07 825€ 660 € 701 € 743 € 

13.07,20.07,27.07,03.08 
10.08,17.08,24.08 

899€ 719 € 764 € 
 

809€ 

Reducere cazare in camera 
DBL cu pat suplimentar/ 
fiecare persoană 

20 € 
 

Supliment SGL 220 €  

Reducere copil 11-12.99 ani 
cazare în cameră DBL cu pat 
suplimentar 

150 € 
 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-10.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

 

 

 
 Localizare 

Hotelul este situat în C`an Pastilla pe primul rȃnd de hoteluri, vis a vis de plajă și 

de clubul nautic din staţiune. Este localizat la 2 km de aeroport, 6 km de Palma, 

în apropiere de magazine și restaurante, la 100 m de staţia de autobuz. 

 Facilitățile hotelului 

Recepţie 24h, restaurante cu specific, sală de conferinţe echipată, sală de 

evenimente, bar, lift, room service, spălătorie, facilităţi pentru persoane cu 

dizabilităţi, internet wifi. Hotelul funcţionează pe un concept nou de îmbinare a 

ideii de hotel urban și modern cu localizarea aproape de mare. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele modern mobilate sunt dotate cu baie propie, uscător de păr, cabină de 

duș/cadă, aer condiţionat, încălzire centralizată, telefon, minibar, seif (extra). 
 
 Piscina 

Piscina exterioara pe terasa hotelului, bar la piscină, prosoape de plajă pentru 

închiriat cu depozit. 

 

 Sport si agrement 
sporturi nautice, inchirieri biciclete, centru SPA, masaj, saună, jacuzzi, sală 
fitness 
 

Hotel LTI Fashion Nautic 4* - demipensiune 
www.nautichotel.eu   

 

 
O B S E R V A Ț I I   
 

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. 

 

http://www.nautichotel.eu/
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Hotel Las Arenas 4* - all inclusive 
mallorca-hotellasarenas.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE PLECARE 2017 

 
STANDARD 

Loc în DBL 

FIRST BOOKING 

Loc în DBL cu 

REDUCERE20% 

 aplicată până la 

31.03 

EARLY BOOKING                   
Loc în DBL cu  
REDUCERE 10% 

aplicată până la 31.05 

 
 

SPO 5%  
Loc în DBL 

 

08.06,21.09 824€        659 €                742 €             783 € 

15.06,14.09 849€        679 €                764 €              807 € 

22.06,29.06,06.07,07.09 874€        699 €                787 €              830 € 

13.07,20.07,27.07,03.08, 
10.08,17.08,24.08,31.08 

924€        739 €                 832 € 
             878 € 

Reducere cazare in camera DBL cu 
pat suplimentar/ fiecare persoană 

20 € 
 

Supliment SGL 220 €  

Reducere copil 11-12.99 ani cazare 
în cameră DBL cu pat suplimentar 

150 € 
 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT;   

Un copil 2-10.99 ani plătește 150 € transportul + taxe aeroport. 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

 

O B S E R V A Ț I I   
 

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. 

 

 Localizare 

Situat pe malul mării, hotelul se află în fata Clubului Nautic Ca’n Pastilla. La 

distantă de caţiva metri sunt magazine, restaurante, baruri. Staţia de autobuz ce 

duce spre centrul oraşului se afla la 100 de metri. 

 Facilitățile hotelului 

Hotelul oferă o serie de facilităţi cum ar fi internet wireless, spălătorie 24 h, 

servicii de închiriere auto, parcare contra cost. Restaurantul hotelului oferă o 

gama variată de meniuri specifice şi europene. Centru Spa şi Wellness (contra-

cost) cu ape termale, baie turcească, saună, jacuzzi, piscină încalzită şi o varietate 

de tratamente corporale. 

 Facilitățile camerelor 

Hotelul Las Arenas oferă posibilităţi de cazare în 205 camere spaţioase şi 

confortabile, decorate cu mobilier modern şi dotate cu: aer condiţionat, uscător 

de păr, telefon cu linie directă, minibar, TV satelit, seif , balcon sau terasă. 

Majoritatea camerelor au vedere spre Golful Palma. Prosoapele se schimbă la 

cerere, iar lenjeria de pat de două ori pe săptămȃnă 
 Piscina 

Hotelul pune la dispoziţia oaspeţilor săi o piscină exterioară cu apa dulce, 

şezlonguri şi umbrele de soare. 

 Sport si agreement 

Hotelul este amplasat în locul perfect pentru practicarea sporturilor nautice cum 

ar fi: navigaţie, windsurfing, surf cu vȃsle, snorkeling, scufundări, precum şi 

ciclism sau drumeţii.  
 
 
 

http://mallorca-hotellasarenas.com/


 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


