
 

 

 
1 

 
 
Coasta de Azur – de la Genova la Cannes 
 

Nisa – Villefranche sur Mer – Beaulieu sur Mer – Menton- Cannes – Antibes- Monaco- Monte Carlo – Torino– Genova – San 
Remo 

 

De la     395 €  

(Prețul afișat este de persoană în cameră dublă). 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 1 8 :   

27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10. 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 1 9 :   

25.04, 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 

06.06. 

 

P R E Ț U L  I N C L U D E :   
 Transport avion București – Nice– 

București 

 7 nopți cazare la hotel de 4* 

 Mic dejun și cină (2 mese pe zi - 

conform programului, în ziua sosirii se 

asigura cina, în ziua plecării mic dejun) 

 Transfer aeroport – hotel - aeroport 

 Asistența turistică este asigurată de 

reprezentanții din destinație care oferă 

suport și țin legătura cu organizatorul 

pentru buna desfășurare a 

programului. Serviciul include 

preluarea de la aeroport și însoțirea 

turiștilor până la hotel, precum și 

preluarea de la hotel și însoțirea 

turiștilor până la aeroport în ziua 

plecării. De asemenea, asistența oferă 

variante pentru excursii opționale și 

acompaniază turiștii în deplasarea 

către obiectivele turistice. 

 ½ zi excursie opțională inclusă, tur 

panoramic Villefranche Sur Mer. 

 ½ zi excursie opțională Beaulieu Sur Mer 

pentru  posesorii de Senior Voyage Club 

Card 

 

 

 

 

 

 
Ți-am pregătit un nou program încântător: Sudul Franței și Nord-Vestul Italiei, 
mai exact Coasta de Azur până la Cannes. 
 
Sudul Franței (Cote d’Azur) are o frumusețe care îți taie răsuflarea. Cu o clima 
excelentă, marea albastră și strălucitoare, plajele umbrite de pini, aroma de 
ierburi, lavanda și satele construite din cărămidă arsă, așezate în peisaje 
stâncoase spectaculoase, Riviera Franceză și-a câștigat un loc fără egal printre 
zonele de vacanță cele mai stilate din lume.  Ne așteaptă o bogăție de muzee, 
grădini, fântâni și palmieri, dar si străduțele întortocheate ale orașelor vechi, 
cu un farmec pitoresc. 
 

 
 

Atracții 
 
Cap d`Antibes este o peninsulă localizată la Sud de Antibes și la est de Juan-
les-Pins, pe Coasta de Azur a Franței. Este un oraș minunat, cu plaje frumoase, 
porturi și piețe ce îi dau un farmec pitoresc. Centrul vechi al orașului este un 
labirint de străduțe înguste. Aici are loc un târg de suveniruri, de doua ori pe 
săptămână. 
 
Monaco este preferat mai ales de către turiștii atrași de viața de noapte, 
hoteluri și restaurante luxoase. Centrul vechiului Monaco, situat pe 
promontoriul Rocher-ului, este o zona cu vile elegante și imaculate, piețe mici 
și multe magazine de suveniruri. Dincolo de port se găsește orașul Monte 
Carlo și binecunoscutul cazinou, înconjurat de palmieri și terase cu priveliște 
la Mediterană – un loc ce nu trebuie ratat. Cazinoul este renumit și datorită 
filmelor cu James Bond. 
 
Torino este un oraș elegant, plin de cladiri cu arhitectură în stil baroc, 
străduțele centrului vechi împânzite de cafenele cochete, parcuri și palate. Tot 
în Torino este găzduit și Giulgiul sfânt. Multe clădiri și piețe din Torino au fost 
restaurate în anul 2006, cu ocazia găzduirii Jocurilor Olimpice de Iarnă. În 
prezent, Torino este un important centru industrial, cunoscut în special pentru 
industria automobilistică, găzduind sediul companiei Fiat. Tot în Torino se află 
celebra cladire Lingotto, care a reprezentat la un moment dat cea mai mare 
fabrică de automobile din întreaga lume. În prezent, clădirea găzduiește un 
centru de conferințe, o sală de concerte, o galerie de artă, un centru comercial 
și un hotel.  
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P R E Ț U L  N U  I N C L U D E :  
 Taxe de aeroport 95 euro /persoană. 

 Asigurare medicală de călătorie și 

asigurarea storno. 

 Taxa de stațiune (se va plăti la hotel)  

 Mesele de prânz. 

 Intrările la obiectivele turistice din 

program și alte taxe și cheltuieli personale. 

 *Supliment 30 euro/persoană pentru 

plecările 27.09, 04.10, 11.10, 02.05, 09.05, 

16.05, 23.05, 30.05, 06.06 

 Supliment 50 euro/pers pentru plecare 

25.04 Paste (nu include masa festiva) 

 

C O N D I Ț I I  D E  Î N S C R I E R E  

 Avansul la înscriere (cu mai mult de o 

luna înainte de plecare) este de minim 

100 €/persoană. Diferența de până la 

50% din valoarea pachetului va fi achitată 

cu maxim până la două luni înainte de 

plecare. Ultima plată trebuie făcută cu 

maxim o luna înainte de data plecării. 

 Nu se acceptă partaj. 

 Nu se oferă doar serviciile la sol, se 

poate achiziționa doar pachetul integral 

de servicii. 

 Se pot rezerva doar camere duble sau 

single (număr camere limitat). 

 Grupul minim pentru a se organiza 

excursiile opționale este de 20 persoane. 

 Excursiile opționale gratuite se 

organizează, în general, în prima sau în 

ultima zi, după preluarea de la aeroport sau 

de la hotel; dacă orarul de zbor nu permite, 

într-o altă zi din sejur.  

 

R E D U C E R I  &  S U P L I M E N T E  

 Reducere 10% la achiziționarea a trei 

excursii opționale cumulat pentru posesorii  

Senior Voyage Club Card. 

 Reducere 5% la achiziționarea a trei 

excursii opționale cumulat pentru cei care 

nu sunt posesori de Senior Voyage Club 

Card. 

 

B O N U S U R I  P E N T R U  P O S E S O R I I  

D E  S E N I O R  V O Y A G E  C L U B  C A R D  

 ½ zi excursie opțională la Beaulieu Sur 

Mer   

 Reducere 10% la achiziționarea unui 

pachet de trei excursii opționale (reducerea 

se aplică doar la achiziționarea cumulată a 

celor trei excursii) 

 

 

Excursii gratuite 
 Villefranche sur Mer 

Vom face o excursie la Villefranche sur Mer. Portul a devenit cunoscut drept 
portul de război al regilor din Sardinia. Micul și încântătorul port de pescari 
găzduiește inscripții din 1538 ce amintesc de Charles-Quint și Papa Paul al III-lea. 
Vedem Citadela, construită în secolul al XVI-lea de către Emanuel – Philibert de 
Savoie, fiind denumită în prezent Capelle de St. Pierre și decorată cu frescele lui 
Jean Cocteau.  

 

 

 Beaulieu sur Mer 
Mergem în Bealieu sur Mer, unde vizităm Vila Kerylos, situată în Portul Fourmis, 
construită de arhitectul Emmanuel Pontremoli, o reprezentare fidelă a unei vile 
antice grecești. Elementele au fost realizate după piese vechi autentice, inclusiv 
mobilierul din interior. Multe din obiectele de artă regăsite aici sunt autentice. 
Pentru băile exotice s-au folosit materiale ca: marmura de Carrara, de Sienna, de 
Servezza. 
 

Această excursie este BONUS pentru posesorii de CARD SENIOR 

VOYAGE. 

 

Nu ratați excursiile opționale 
 
 Excursie Menton & Nice 

Pe drumul ce urmează linia de coastă între Menton și Nisa, admirăm peisajul 
fermecător cu tufe de lavandă și dealurile ce găzduiesc sătucuri pitorești. Oprim 
mai întâi în Menton,  cunoscut pentru grădinile sale subtropicale. Aici vizităm 
Muzeul Jean-Cocteau, Cazinoul, Palatul Europa și Primăria. Mergem apoi la Nisa, 
un oraș cu străzi înguste și clădiri colorate ce ne dau de înțeles că ne apropiem de 
granița cu Italia. Vizităm aici Piața Massena, Primăria, Prefectura și Catedrala Sf. 
Nicolas. 
 
Moment de răgaz: Trebuie neapărat să te oprești la o cafenea franțuzească 
pentru un desert sau o cafea. Te sfătuim să alegi un loc pe terasă și să te bucuri de 
priveliștea străzii admirând trecătorii. Vei înțelege de ce Franța a inspirat de-a 
lungul timpului atât de mulți artiști și scriitori.  
 

 

 Excursie Antibes & Cannes 
Plecăm dis de dimineață spre Antibes, un oraș străvechi, situat în apropiere de de 
Nisa, peste Baie des Anges. Coasta este flancată de plaje stâncoase și au un farmec 
natural. Vizităm Promenad Amiral Grasse, Portul Vauban și Muzeul Picasso, 
găzduit la Castelul Grimaldi. Continuăm excursia spre Cannes, cu ale sale plaje, 
hoteluri, restaurante elegante și magazine. Vizităm aici Palatul Festivalurilor și al 
Congreselor și Bulevardul La Croisette. 

      

 

 Excursie Monaco & Monte Carlo  
Principatul Monaco este a doua cea mai mică țară din lume, fiind considerat 
epicentrul luxului. Vom vizita promontoriul franjurat al Rocher-ului cu Palais du 
Prince, reședința familiei Grimaldi sau Muzeul Oceanografic situat pe faleză, 
dedicat științelor marine, ce a fost inaugurat în anul 1980 de către prințul Albert 
I. Monte Carlo este o subdiviziune a orașului-stat Monaco, având o populație de 
3000 de locuitori și fiind renumit pentru cazinourile sale și pentru personalitățile 
ce locuiesc aici. Vizităm faimosul Cazinou Monte Carlo, un complex dedicat atânt 
jocurilor de noroc, cât și spectacolelor, acesta cuprinzând, pe lângă cazinou, și 
Marele Teatru din Monte Carlo și sediul Baletului din Monte Carlo. 
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Moment de savoare: Bouchée à la reine este o specialitate tradițională din 
patiseria franțuzească, ce constă într-un foietaj pufos sub forma unei chifle 
umplută cu un amestec zemos de pui și ciuperci în sos bechamel. Încearcă-l și îți 
garantăm că nu te vei putea opri la o singură porție.  
 

 Excursia Torino 
Vizităm Torino, un oraș elegant, cu parcuri minunate si grădini în stil baroc. 
Facem un tur al orașului în care vom vizita cele mai atractive obiective turistice: 
Duomo di San Giovanni, a fost conceput de arhitecții toscani (Giulgiul din Torino 
păstrat în Catedrală este una dintre cele mai importante relicve sfinte creștine), 
Piazza Castello cu cele două palate Madama și Reale, Palatul Regal, Mole 
Antonelliana și Basilica Superga. Torino este cunoscut ca loc de naștere al mai 
multor companii italiene importante, precum Lavazza, Cirio, SAI, Teale Mutua 
Assicurazioni, Lancia și Martini. 

 Excursie  Genova & San Remo  
Genova este un oraș-port și cmună din Italia de Nord, capitală a Liguriei și 
principal port de deservire al insulelor Corsica și Sardinia. Începem vizita la 
Genova cu un tur de oraș. Vizităm casa lui  Christopher Columb, Palatul Dogilor, 
Catedrala San Lorenzo-catedrala Genovei, Piazza San Matteo, Palazzo Bianco și  
Farul Vechi, simbol al orașului, cu o înălțime de 117 m (cu fundația), numit și La 
Lanterna. Farul, așezat pe un deal din apropiere de Cartierul Sampierdarena, a 
fost ridicat în anul 1128, apoi grav deteriorat în 1514 în timpul asediului 
francez și reconstruit abia în 1543. Vom admira din vârful turnului panorama 
asupra orașului, apoi continuăm călătoria în San Remo, oraș și comună a coastei 
Mediteraneene a Liguriei, unde vizităm Vila Nobel, Catedrala San Siro, Parcul și 
Vila Ormond, Piazza dei Dolori, Piazza Cassini, Chiesa di Santo Stefano, Cazinoul 
și La Pigna. 

Moment de savoare: San Remo este recunoscut pentru producția de ulei de 

măsline de cea mai înaltă calitate. Asigură-te așadar că faci un popas de prânz 

pentru a gusta o focaccia cu ulei proaspăt de măsline, și nu rata o porție de 

Sardenara, un sortiment de pizza specific regiunii Liguria, foarte asemănătoare 

cu Pissaladiere din Provence, Franța 

Grand Hotel Des Aglais 4* (sau similar) 
 Localizare 

Grand Hotel & Des Anglais este localizat central, la doar 250 de metri de cele 
mai frecventate plaje din San Remo si se poate ajunge la hotel foarte usor pe jos 
de la Cazino si Teatrul Ariston din San Remo. Cei care calatoresc cu avionul pot 
ajunge de la aeroportul din Nisa in doar 45 de minute. 

 Facilități hotel 
Grand Hotel & Des Anglais este o constructie antica transformata in hotel, care 
inca mentine stilul si o parte din mobilierul din acea perioada. Hotelul ofera 
facilitati cum ar fi: Camere pentru nefumatori, lift, seif, incalzire, aer conditionat  
receptie deschisa nonstop, camera de bagaje, room service, sali de conferinta si 
petreceri, spalatorie, curatatorie chimica, fax/copiator, restaurant si bar. 

 Facilități camere 
Hotelul ofera un numar de 85 de camere impartite in single, duble sau triple. 
Toate camerele sunt echipate cu Televiziune prin satelit, telefon, conexiune wi-
fi gratuita, frigider, baie proprie cu dus si uscator de par. 
Facilitati hotel:  

 

Tarife excursii optionale: 

- Monaco-Montecarlo – 60 € 

- Cannes-Antibes-60 € 

- Nice-Menton -55 € 

- Genova-San Remo-50 € 

- Torino-60 € 

- Rapallo –Santa Margherita Ligure-Portofino-60 € 

 

Tarifele sunt / persoana. 

 

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. 

Ați intrat în Senior Voyage Club? Grozav! 

Înseamnă că puteți pleca în vacanța dorită la 

prețuri incredibil de mici.  

Veți avea ocazia să vizitați Scoţia și să 

împărtășiți experiența dvs. cu alți seniori din 

toate colțurile Europei. Pentru ca totul să fie 

usor și accesibil, grupul de companii care 

activează sub umbrela Memento Group 

subvenționează și negociază costurile 

călătoriei, făcând produsul Senior Voyage 

unic pe piața din Europa. Această inițiativă se 

încadrează în sfera așa numitului turism 

social, oferind ocazia multor seniori să 

descopere lumea. 

Condițiile și modul de obținere al SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD, precum și facilitățile 

oferite prin achiziționarea lui sunt disponibile 

la adresa www.seniorvoyage.eu. 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD costă 25 euro 

(per card) și poate fi solicitat la achiziționarea 

primului pachet SENIOR VOYAGE. Veți 

beneficia imediat de avantajele cardului.  

 

 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

 

 Supliment SGL:  230 euro 

 Nu se accepta partaj 

 Copil 0 - 1.99 ani: 95 euro (taxa aeroport) 

 Copil 2 - 10.99 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: platest supliment 50 

euro 

 

http://www.seniorvoyage.eu/

