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Spania – Barcelona 
Costa Brava 

 
 BARCELONA – Parcul Guell – Montjuic – SAGRADA FAMILIA – Figuerres – ANDORRA – Girona – Tossa de Mar – PICASSO – 
Catalonia – MONSTERRAT 

De la 355 € /pers/sejur 

 
D A T E  D E  P L E C A R E  
 27.09*, 04.10, 11.10, 18.10 
 
T A R I F U L  I N C L U D E   
 Transport avion Timisoara – 

Barcelona – Timisoara 
 7 nopţi cazare la hotel de 4* 
 Mic dejun si cina (2 mese pe zi - 

conform programului (intrare cu 
cină, iesire cu mic dejun) cu 1 
pahar de apa si vin la masa 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport 
 Asistenta turística * 

*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. 

 ½ zi excursie optionala inclusa 
(Barcelona) 
 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  
 Taxele de aeroport 95 

euro/persoana 
 Supliment 30 euro/persoana 

pentru plecarile din luna 
septembrie 

 Asigurarea medicala de calatorie 
si asigurarea storno 

 Taxa de statiune (se va plati la 
hotel, 1-3 euro/zi/pers) 

 Mesele  de prânz 
 Intrarile la obiectivele turistice, 

alte taxe si cheltuieli personale. 

Costa Brava a fost o destinatie preferata de marii artisti ca Salvador Dali sau 
Pablo Picasso. Si astazi este o atractie cu o clima deosebita si in anotimpurile mai 
reci. Costa Brava este ca o pictura unde natura a intentionat sa imbine cu o 
deosebita delicatete verdele intens al pinilor, cu finetea nisipului de aur, cu 
masivitatea rocilor si cu albastrul ametitor al marii. 
Te poti plimba pe stradutele inguste si pitoresti unde vei avea ocazia sa admiri 
cladirile frumoase cu o arhitectura specifica. Tavernele aflate pe malurile marii 
sau la orice colt de strada te vor ademeni sa gusti una din bauturile traditionale 
spaniole, si anume sangria. Pentru a incerca Sangria si Flamenco la ele acasa, 
intr-o vacanta cu stil, petreceti o saptamana in Costa Brava. 
  
   

Atracții 

Flamenco este o forma de cantec, de chitara si dans care rezuma spiritul 
complex al Andaluziei. Influentele arabe, orientale si tiganesti s-au amestecat 
dand nastere acestui dans cat se poate de caracteristic. Indiferent de variatiunile 
sale, scopul flamenco-ului este sa atinga „duende”, o comunicare intensa si 
interactiva cu publicul, care participa prin strigate de apreciere. 
 
In inima Cataloniei se afla Barcelona, „un oras de negustori, cuceritori si oameni 
cu educatie aleasa, rafinati, carora le place luxul”. Putine lucruri s-au schimbat de 
cand au fost scrise aceste randuri intr-un ghid de calatorie din secolul al XIX-lea. 
Ce au in comun Picasso, Gaudi si Dali? Au locuit  si  au  creat  in  Barcelona,  iar  
daca  esti suficient de deschis, te poti impregna cu o „bucatica de creativitate” 
daca mergi acolo. Pentru multi vizitatori ai orasului, Barcelona se confunda cu 
arhitectura unica a lui Gaudi.  
 
La un an dupa inceperea lucrarilor la o biserica neogotica, Gaudi e insarcinat sa o 
finalizeze. El schimba toate planurile si prelungeste termenele pe masura ce 
avansa santierul. Aceasta urma sa fie  Sagrada Familia, in care Gaudi a investit 
cam tot ce avea, in proiect (ultimii 16 ani din viata si toti banii castigati), 
lasandu-le barcelonezilor o constructie unicat si datoria morala de a o finaliza.       
Semnand diploma de arhitect a lui Gaudi, Elies Rogent declara, "Cine stie daca am 
acordat aceasta diploma unui geniu sau unui nebun? Timpul va spune.” 
 
Inima orasului si totodata principalul loc de promenada, La Rambla 
concentreaza cele mai ambitioase proiecte arhitectonice din secolele XIX si XX 
dintre care ar trebui mentionate: Casa Cusi, Casa Puig-Soler, Casa Salleras 
construite in stil modernist si Casa Bonaterra, Casa del Cafe Progres si Casa 
Polideseia in stil neoclasic. Atins de geniul lui Dali, Figueres nu are cum sa te lase 
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B O N U S U R I  S E N I O R  
V O Y A G E  C L U B  C A R D  
 ½ zi excursie optionala pentru 

posesorii de Senior Voyage Club 
Card (Tossa de Mar) 

 Reducere 10% la pachetul de 
excursii optionale la 
achizitionarea a 3 excursii 
optionale pentru posesorii de 
SENIOR VOYAGE  CLUB CARD 

 Reducere 5% la pachetul de 
excursii optionale la 
achizitionarea a 3 excursii 
optionale pentru cei care nu sunt 
posesori de SENIOR VOYAGE  
CLUB CARD 

 Posesorii de SENIOR VOYAGE  
CLUB CARD nu achita suplimentul 
de 50 euro pentru persoane sub 
55 ani. 

 
P U N C T E  D E  A T R A C Ţ I E  
 Barcelona 
 Tossa de Mar 
 Andorra 
 Montserrat 
 
 

 

SENIOR VOYAGE este conceptul 
grație căruia cetățenii europeni de 
peste 55 ani (și nu numai) pot 
beneficia de un program complet 
pentru a-și petrece vacanța în cele 
mai variate destinații turistice, în 
perioada sezonului turistic redus 
octombrie-mai. 
Ai intrat în Senior Voyage Club? 
Nemaipomenit! Înseamnă că poți 
pleca într-o vacanță premium la 
prețuri incredibil de mici.  
Vei avea ocazia să vizitezi Spania și 
să împărtășești experiența ta cu alți 
seniori din toate colțurile Europei. 
Pentru ca totul sa fie ușor și 
accesibil, grupul de companii care 
activează sub umbrela Memento 
Holidays subvenționează și 
negociază costurile călătoriei, 
făcând produsul Senior Voyage unic 
pe piața din Europa. 
Această inițiativă se încadrează în 

indiferent. 
Nu trebuie ratat vechiul si fermecatorul oras Girona. In multe privinte, Girona 
poate fi considerata o mini-Barcelona, cu faleza sa riverana inlocuind faleza 
capitalei catalene. Girona a fost inca de la intemeiere un obiectiv strategic foarte 
important in regiune, iar luptele date pentru cucerirea si apararea lui au intrat in 
legenda.  
 
Muntele si Manastirea Montserrat  
Muntele sfintit  Montserrat, format din gresie, se afla la mai putin de 50 km de 
Barcelona si se poate ajunge de-a lungul unui drum spectaculos pe valea raului 
Llobregat. Deopotriva loc de pelerinaj si rai al cataratorilor si mountainbike-
rilor, locul are o frumusete naturala deosebita. Stancile dezgolite se imbina 
perfect cu lacasul de cult si impreuna dau senzatia de austeritate si pace. 
 
 

Excursii gratuite: 

 Barcelona - city tour 
Tur panoramic de oras, cu trecerea in revista a urmatoarelor obiective turistice 
din Barcelona: Cartierul Gotic, Catedrala, Plaza Sant Jaume, Villa Olimpica, 
Stadionul Olimpic, Montjuic. 
Vom efectua aceasta excursie in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport 
sau hotel, in functie de orarul de zbor. 
 
 Tossa de Mar - perla Costei Brava 
 
Se va face deplasarea cu autocarul de la hotel impreuna cu insotitorul de grup 
catre Tossa de Mar, statiune la malul Mediteranei, in trecut paradis al scriitorilor 
si artistilor.Timp liber  pentru prezentarea zonelor de interes (orasul vechi si 
castelul). Turnul si zidurile de aparare din secolul al XII- lea sunt in armonie cu 
plajele de la poalele incintei medievale. 
Acesta excursie este BONUS pentru posesorii de CARD SENIOR VOYAGE. 
 
 

Nu ratati excursiile optionale: 

 Barcelona lui Gaudi si Fantanile Magice   
In aceasta excursie vom vizita cele mai importante lucrari ale lui Gaudi, artistul 
care si-a pus intr-un mod atat de spectaculos amprenta asupra Barcelonei. Vom 
vizita: Parcul Guell, Sagrada Familia, Casele Gaudi, Batllo si Casa Mila. Tur 
pietonal in Barrio Gotico in care vom vedea: Catedrala, Plaza del Rei, Plaza San 
Felipe Neri, Biserica San Felipe Neri, Palau del Lloctinent cu Salon del Tinel, Plaza 
Jaume 1 cu Primaria si Guvernul Catalan. Ne va ramane timp si pentru 
cumparaturi pe Rambla, celebra  artera din capitala Cataloniei. Dupa pauza, turul 
continua cu: colina Montjuic unde vom strabate anella olimpica si Plaza Espana 
iar seara ne vom bucura de spectacolul de fântani. 
 
 

 Principatul Andorra  
Excursie optionala in Principatul Andorra, stat european din Muntii Pirinei. O 
sansa unica de a vizita doua tari intr-o singura zi si de a face cumparaturi la cele 
mai atractive preturi din Europa. Timp liber in principat pentru explorarea 
capitalei Andorra,  La Vella. Important: pentru excursia in Andorra este 
necesar pasaportul! 
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sfera așa numitului turism social, 
oferind ocazia tuturor să descopere 
lumea. Modul de obținere al  
SENIOR VOYAGE CLUB CARD, 
precum și regulamentul după care 
acesta funcționează este disponibil 
la adresa www.seniorvoyage.eu. 
SENIOR VOYAGE CLUB CARD se 
acorda contra cost (25 euro/card) la 
achiziționarea primului pachet 
SENIOR VOYAGE, pentru a putea 
beneficia de avantajele cardului.  
 
 
B I N E  D E  Ș T I U T  
 Avansul la înscriere este de 

minim 100 €/persoana 
 Se accepta partaj 
 ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA 

turiştii care întârzie la îmbarcare. 
 Grupul minim pentru a se 

organiza excursiile optionale este 
de minim 20 persoane 

 Excursiile optionale gratuite se 
vor organiza in prima sau in 
ultima zi , in drum spre aeroport 
sau hotel, in functie de orarul de 
zbor.  

 Persoanele care nu au insotitor cu 
varsta peste 55 ani platesc 
supliment 50 euro/sejur 7 nopti.  

B O N U S !   
Pentru posesorii de Senior Voyage 

Club Card nu se percepe acest 
supliment. 
 
 
 

 
 Lumea lui Dali si Girona si Empuriabrava  
Vom avea la dispozitie o zi intreaga in care vom vizita Figueres pentru a face o 
incursiune in fascinantul univers al celebrului. Salvador Dali. Vom vizita Muzeul 
Dali, cel mai original muzeu din Catalonia dar si un important ansamblu 
suprarealist. Ne continuam drumul cu o vizita la Girona, un oras istoric 
fermecator, situat la aproximativ 100 km nord de Barcelona. Empuriabrava este 
cel mai mare port rezidential din lume cu peste 40 km de canale si a fost construita 
special ca destinatie de litoral pentru turisti insa pe o zona mlastinoasa. Principala 
atractie o reprezinta croaziera pe canale si face din Empuriabrava o destinatie de 
top din Europa. 
 
 
 Spectacol flamenco  
Vom petrece o seara de neuitat in compania unui energic si naucitor spectacol 
flamenco. Se spune ca acest stil muzical, impreuna cu dansul care il acompaniaza, 
sunt adevaratele chei catre sufletul si ritmurile Spaniei. Ritmul muzicii, miscarile 
pasionale ale dansatorilor si sunetul inconfundabil al castanietelor ne vor ramane 
in suflet mult timp dupa terminarea acestui spectacol! 
 
 
 Montserrat  
Excursie optionala la Montserrat, parte esentiala din viata catalana si un centru 
spiritual important. Timp liber pentru vizitarea bazilicii. In manastire se afla 
Moreneta, facatoarea de minuni. Legenda spune ca Statuia Fecioarei Negre – La 
Morreneta a fost gasita de niste calugari benedictini si neputand sa o mute au 
hotarat sa construiasca manastirea in jurul ei. De atunci este venerata ca si patron 
spiritual al Cataloniei. La Montserrat se afla si muzeul Montserrat ce adaposteste 
lucrari de Picassso, Dali, El Greco, Caravaggio, Degas, Monet sau Sisley.  
 
 
 Sudul Frantei: Perpignan si Colliure   
Reprezinta destinatia perfecta pentru cei care vor sa viziteze atat  Spania cat si 
Franta. Collioure intotdeauna a fost un loc de inspiratie pentru poeti si pictori 
precum Picasso si  Matisse, care au imortalizat peisajele frumoase din zona in 
tablourile lor. Putem vizita Biserica Maicii Domnului a Ingerilor si Castelul Regal 
situate la granita cu marea. Este supranumit si Orasul Pictorilor. Excursia se 
continua catre centrul capitalei Rosellon, Perpignan, unde se poate vizita catedrala 
San Juan, Palatul Regilor de Mallorca si Castellet, simbolul orasului. 
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 Localizare 
Hotelul este situat la nord de Barcelona, la aproximativ 70 de km, intre statiunile 
Santa Susanna si Malgrat de Mar. Luna Club se afla la doar 250 de metri de plaja 
din Malgrat de Mar.   
 
 Facilitățile hotelului 
Hotelul Luna Club ofera internet prin cablu (contra-cost), sala de internet, piscina 
interioara si exterioara, restaurant, bar, spalatorie, aer conditionat, receptie 24 h, 
servicii de infrumusetare, cafenea, terasa pe acoperis, centru de fitness, asistenta 
medicala, facilitati de spa si masaj, room service si gradina. 
 
 Facilitățile camerelor 
Camerele hotelului dispun de internet wi-fi, balcon, aer conditionat, telefon, 
frigider, baie proprie, uscator de par, televiziune prin satelit, televizor cu ecran 
plat, seif, birou. 

Categoria hotelurilor si a 
mijloacelor de transport este cea 
oficiala pentru tara vizitata. 
Autoritatile locale isi rezerva 
dreptul de a refuza intrarea pe 
teritoriul statului a oricarei 
persoane care nu prezinta 
suficienta incredere. Agentia 
organizatoare nu poate fi facuta 
raspunzatoare pentru astfel de 
situatii ce nu pot fi depistate 
anterior plecarii. Turistul isi 
asuma riscurile de a-i fi refuzata 
intrarea si de aceea este obligat 
sa informeze agentia asupra 
oricarui incident petrecut in afara 
granitelor Romaniei, precum si 
asupra oricarei tangente pe care 
o are cu statul vizitat.  
Programul poate fi modificat de 
către conducătorul de grup, ca 
ordine de desfăşurare sau se pot 
înlocui unele obiective în funcţie 
de anumite situaţii speciale. 

N O T A  
 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). 

 Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative 
similare. Hotelul va fi nominalizat cu 3-5 zile inainte de plecare.  

 Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele legate 
de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, 
asistat de insotitorul de grup. 

 Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe 
suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel, solicitati 
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Spania.  
 Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor. 
 Agentia nu  se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc  singure 
 Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau 

ale petrolului, impuse de compania aeriana. 
 Turistii se vor prezenta la aeroport cu 3 ore inainte de plecare. Limita de bagaj 

admisa pentru bagajul de cala este de 23 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana 
este de 10 Kg/ pasager (dimensiunile sunt 55x40x20 cm). 
 

află mai multe pe 
www.seniorvoyage.eu 

 
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

Hotel Luna Club 4*( sau similar 4* ) 
www.hotellunaclub.com   

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  
 Supliment SGL:  150 euro (maxim 

2 camere pe grup) 
 Se accepta partaj 
 Reducere a 3-a persoană: 30 

euro 
 Copil 0 - 1.99 ani: 95 euro (taxa 

aeroport) 
 Copil 2 - 11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 
pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 
care nu au insotitor peste 55 ani, 
vor plati supliment 50 euro 

 
O B S E R V A Ț I I   
 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 
 Unitatea de cazare menționată în 

acest program poate fi 
modificată, în acest caz agenția 
oferind o alternativă similară. 


