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Perlelele din sudul Italiei 
Coasta Amalfitana &  Puglia 

       Coasta Amalfitană, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume !!!
Peisaje care iți taie răsuflarea, sate colorate cocoțate pe stânci, golfuri ascunse gata să fie descoperite, munte
și mare în același loc și un drum de coastă care pur și simplu te lasă fără cuvinte, aceasta este într-o simplă
descriere Coasta Amalfi.

            Puglia, o comoară încă nedescoperită din sudul Italiei. 
Chiar dacă de-a lungul timpului a fost în umbraToscanei, Coastei Amalfitane, Siciliei sau legendarei Roma,
Puglia a devenit în ultimii ani o destinație atractivă. Linie de coasta superbă, mărginită atât de Marea Ionică, cât
și de Marea Adriatică., orașe și sătuce autentice care păstrează arhitectură rurală specifică zonei.

Ziua 1/ Cluj-Napoca - Napoli
ora 12:30, întalnirea cu ghidul agenției pe Aeroportul Internațional Avram Iancu, Cluj-Napoca. Îmbarcare cursa Wizz Air destinația
Napoli. Decolare ora 15:00/ aterizare ora 16:05 ( ora locală).Îmbarcarea în autocar  facem turul panoramic Napoli, capitala regiunii
Campania. Fostul Neapolis, întemeiat de greci, este astăzi parte din Patrimoniul UNESCO și este un simbol al Italiei, datorită centrului
istoric dominat de clădiri vechi și frumoase. Orașul este cel mai mare din sudul Italiei. Transfer hotel.
Cazare Napoli - Hotel Cristina 3* / sau similar (fără cină)

Ziua 2/ Napoli - Pompei 
Mic dejun. Vizită Napoli cu ghid local. "Vedi Napoli e poi Mori" Vom dezlega  misterul acesta indreptandu-ne spre Cantina Del Vesuvio -
degustare de vinuri și prânz. Dupăamiază vizită Pompei cu ghid local. Pompei-orașul îngropat sub cenușă, un vechi oraș roman, care
]n urma erupiei vulcanului Vezuviu, în data de 24 august 79 d.Hr., a fost acoperit cu un strat gros de cenușă vulcanică. În prezent el
reprezintă un muzeu în aer liber.
Cazare Napoli - Hotel Cristina 3* / sau similar (fără cină)

Ziua 3/ Napoli sau Opțional Capri - Anacapri - Sorento
Mic dejun. Program liber sau opțional Capri - Anacapri - Sotento 
Capri - Atentie!!!.... Apropie-te de Capri cu grijă – e seducătoare! Capri este o mică bijuterie a Mării Mediterane. Un amestec splendid de
natură luxuriantă, istorie, artă și cultură, a relaxări la superlativ. Frumusețea și rafinamentul insulei Capri a fascinat împarați, filozofi,
poeți, scriitori și artiști ai tuturor timpurilor.Descoperind Capri, romanii spuneau că aceasta bucată de pământ este un capriciu al zeilor!
Partea mai discretă a insulei, Anacapri, este liniștită, suspendată deasupra apelor dar și a timpului. Casele traditionale văruite în alb 
 înșiruite pe străduțele din centrul vechi, grădinile și colinele își păstreazaă abundența aproape subtropicala. Și apoi..Sorento,cu
stâncile sale atât de pitorești care ies parcă din mare, cu frumoasele grădini de citrice pe care le vei întâlni la tot pasul, cu clădirile
cochete, piețele animate, străduțele înguste împânzite cu restaurante și magazine, din care se întrezăresc munții, cu vederile minunate
asupra Mediteranei, Sorrento este un oraș absolut încântător și elegant care te va cuceri iremediabil.
Cazare Napoli - Hotel Cristina 3* / sau similar (fără cină)



Ziua 6/ Locorotondo - Alberobello - Martina Franca și opțional Matera by night.
Mic dejun. Îmbarcare în autocar, astăzi vom vizita 3 dintre perlele Pugliei: Locorondo un mic oraș alb,  renumit pentru vinurile sale și
pentru amplasarea nucleului istoric al orașului într-un cerc. Locorotondo este unul dintre cele mai pitorești sate din Italia. Locorotondo
este listat în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind singurul oraș în numele căruia sunt folosite cinci litere „O”, și declarat de mai multe
ori cel mai frumos burg din Italia, pare desprins din poveste. Apoi vom vizita  Alberobello, unic în lume pentru construcțiile sale
cilindrice de un alb imaculat, iar Martina Franca este orașelul baroc care ne va dezvălui cultura, istoria și gastronomia locului. 
 Apoi ne întoarcem la hotel pentru a ne pregăti pentru o întalnire specială: OPTIONAL Matera by night. După cina de la ora 19:00 ne
pregătim și aprox. la ora 21:00 plecare spre Matera,nu poți veni in Puglia fără să vizitezi Matera - despre care cuvintele sunt prea
sarace pentru a exprima frumusețea, unicitatea și farmecul acestui loc și mai ales la ceas de seară când "marea doamnă" își pune
șireaguri de lumini pentru ați arăta cât este de unică, de strălucitoare și frumoasă.  Întoarcere la hotel ora 00:30.
Cazare și cină  Gioai del Cole-Hotel Svevo 4* / sau similar

Ziua 5/ Napoli - Benevento - Puglia
Mic dejun. Îmbarcarea cu bagajele în autocar. Ne luăm "La revedere"   și ne îndreptăm către Puglia. Pe traseu vizită cu ghid local
Benevento, un muzeu în aer liber. Sunt vestigiile romane, cele samnite și lombarde, Benevento medieval cu castelul și numeroasele
biserici, iar apoi sunt împrejurimile cu sate cocoțate pe versanții de-a lungul văii Sannio, una dintre cele mai frumoase zone din
Campania. Situat între râurile Sabato și Cadore, Benevento are împrejurimi care se laudă cu excelență gastronomică, o cultură
fascinantă și legende. Și dacă renumele gastronomic al zonei este menționat, nu ne rămâne decat să verificăm.. vom degusta
renumitul lichior Stega, apoi  degustare de produse tipice locale  și degustare de vinuri într-o "fattorie" tipică. Continuarea traseului
către Puglia.
Cazare Gioai del Cole-Hotel Svevo 4* / sau similar

Ziua 4/ Napoli sau opțional Salerno - Positano - Amalfi
Mic dejun. Program liber în Napoli sau Salerno - Positano - Amalfi. Îmbarcarea  în autocar cu destinația Salerno. Întalnire cu ghidul
local și îmbarcarea pe ferryboat. Vizită Positano, un sat pitoresc aflat pe Coasta Amalfi, o zonă minunată, liniștită unde poți petrece o
vacanță splendidă. În timpurile străvechi, Positano a fost un mic port al Republicii Amalfi, dar zona a prosperat din ce în ce mai mult
devenind astăzi una dintre cele mai vizitate zone ale Italiei. Positano este situat pe o enclavă pe fața unui deal, iar edificiile
multicolore, specific italiene completează perfect acest peisaj desprins parcă din cărțile cu povești. Continuăm cu vizită  Amalfi, un alt
oraș foarte cunoscut, este și cel care dă numele Coastei Amalfi, din acest motiv fiind și extrem de aglomerat. Amalfi, în special centrul
istoric, și-a păstrat intact aspectul medieval, cu porțile orașului (Porta Maria, Porta Occidentale, Porta Hospitalis), străzi înguste, alei și
scări care duc către piețe pitorești.
Cazare Napoli - Hotel Cristina 3* / sau similar

Ziua 7/ Program liber sau Opțional Ostuni - Monopoli - Polignano a Mare
Mic dejun. Program liber sau Opțional Ostuni - Monopoli - Polignano a Mare. Zi dedicată orașelor albe: Ostuni - un mic orășel unde
mai toate clădirile sunt albe și pe care, evident, italienii l-au numit “la Città Bianca”, iar în ultimii ani tot mai mulți turiști s-au decis să îl
cucerească. Ne îndreptăm către Monopoli, numele orașului derivă din greacă: monos polis, adică unic și singular, întrucâtva o definiție
modernă a acestei localități în care s-a demonstrat prezența umană încă de acum 20.000 de ani. În secolul 7, lombarzii, mai apoi
bizantinii au făcut din Monopoli un port comercial înfloritor, aflat pe ruta ce conecta Benevento de Brindisi, motiv pentru care
localitatea a devenit rapid o țintă pentru cuceritori.Această scurtă vizită în orășelul cu nume de joc de societate dar cu suficient șarm
istoric o să-ți impregneze amintirile cu siguranță. Continuăm cu o altă perla a Pugliei,  Polignano a Mare - unde istoria se împletește cu
albastrul turcoaz al mării și cu notorietatea plajei - Lama Monachile. Oraș cu origini grecești – a fost construit pe marginea unor stânci
care se prăvălesc către mare și este una dintre cele mai vechi localități din Puglia, fiind locuit de-a lungul istoriei inclusiv de invadatorii
huni sau de către cei normanzi. Mare parte din farmecul său constă în grotele ce s-au format în stânci, cea mai cunoscută dintre ele
fiind Palazzese, celebră pentru restaurantul-hotel care s-a deschis în interiorul ei și care chiar așa se numește: Grotta Palazesse.
Întoarcere la hotel.
Cazare Gioai del Colle -Hotel Svevo 4* / sau similar

Ziua 8/ Program liber sau opțional Taranto.
Mic dejun. Program liber sau opțional Taranto cu vizită în centrul vechi și apoi program liber pentru plajă.
Taranto “orașul cu doua mări”. Are propria mare interioară: o lagună imensa, Mar Piccolo, care este închisă cu o peninsulă ce a fost
transformată de mâna omului într-o insulă. In acest fel, partea cea mai veche a orașului a fost izolată de continent pe această insulă.
Mar Grande este marea cea mare…Marea Mediterana – care o strânge la pieptul său mărinimos și pe cea Ionicaă– așa cum o știm,
albastră și fără de hotare! Doua poduri unesc insula de continent. Unul dintre poduri este mobil și permite trecerea navelor între cele
două mări. Un oraș cu istorie bogată dar și cu posibilități de odihnă și relaxare. Cred că este ceea ce ne trebuie după un circuit așa
intens, "Il dolce far niente" autentic italian. Program liber.
Cazare Gioai del Colle -Hotel Svevo 4* / sau similar

Ziua 9/ Trani - Bari - Cluj -Napoca 
Mic dejun. Îmbarcarea cu bagajele în autocar. Vizită Trani, situat la nord de Bari, face parte dintr-o zona din regiunea Puglia,
denumita Puglia Imperială, un tăram de castele, fortărețe medievale, catedrale și orașe splendide cu arhitectură de vis. Pe bună
dreptate denumit bijuteria regiunii Puglia, Trani, acest oraș elegant cu un port superb și cu deschidere magnifică către Marea
Adriatică, ne duce  cu gândul mai mult la un oraș frantuzesc decât italian. Are ceva din aerul șic al orașelor port de pe Coasta de Azur,
Însă poate este doar o părere personală. Și surpriză.....Catedrala din Trani, un exemplu fabulos de arhitectură, care parcă izvorăște din
marea de un albastru intens. După o plimbare prin orașul sublim, ne îndreptăm către  Bari, unde ghidul local ne va povesti despre
istoria, obiceiurile și traditiile acestui oraș port. După un tur pietonal în centrul vechi, vizităm Basilica „San Nicola”, probabil cea mai
faimoasă clădire din Bari. Basilica albă adăpostește cripta și moaștele Sfântului Nicolae, patronul orașului.  Ora 19:30 transfer
aeroport. Îmbarcare cursa Wizz Air,  Bari - Cluj-Napoca, decolare ora 22:05/ aterizare Cluj-Napoca ora 00:45. Încheierea programului
turistic.



Perioade Tarif 
Early Booking

Tarif 
Client fidel

Tarif 
standard

29.04 -  07.05.2023

Tariful a fost calculat la grup minim de 40 plătitori. 
Pentru grup 35 - 40 plătitori se achită o diferență de 40 €/persoană 

Grup 30 -35 plătitori se achita o diferență de 55 €/ persoană

Supliment cameră SGL: 240 € 
Disponibile 4 camere Sgl/grup.

Reducere copii sub 12 ani: - 50 €
 
Reducere camera trpl - 20 €/pers

Plată 50% până 05.01.2023

26.09 – 04.10.2023
Plată 50% până 05.04.2023

840 €

 840 €

845 €

 845 €

860 €

 860 €

Tariful NU include:
Intrări obiective turistice 
bagaje și alte taxe  ( vezi mai jos)
Excursii opționale ( vezi mai jos)
mese nespecificate în program
băuturi răcoritoare sau alcoolice la mese.
ghizi locali acolo unde nu este specificat în program
suplimente și alte cheltuieli
asigurare storno și medicală ( extensie Covid)
bacșiș șoferi, ghizi, ospătari -30 €

Excursii opționale:
Excursie  Insula Capri – Ana Capri – Sorrento  - 95 € /pers. grup minim 25 pers.

Excursie  Positano si Amalfi -  95 € /pers. grup minim 25 pers.)
Include: transfer cu autocarul până/de la portul Salerno, transport ferry-boat Salerno-Positano-Amalfi-Salerno, ghid local, ghid rom
insotitor.
Matera by night - 20 € / pers. grup minim 25 persoane.
Ostuni- Monopoli- Polignano a Mare-  30 € /pers. grup minim 25 persoane.
Taranto - 30 € /pers. grup minim 25 persoane.

       Include: transfer cu autocarul Sorrento – hotel, transport ferry-boat Napoli-Marina Grande Capri si Marina Grande Capri - Sorrento
       local, bilet la autobuzul local pentru Capri și AnaCapri, ghid local si  ghid roman însotitor 

     Excursiile opționale se confirmă obligatoriu la înscriere. 

bagaj de cală/persoană de 10 kg, de dimensiuni 55x40x23 cm: 65 € ; 
bagaj de cală de 20 kg: 85 €  (dus-intors) 

taxa turistică ~  unde se impune ( se achită la recepția hotelului)

     (pretul bagajului este mai avantajos dacă se achită la înscriere, acesta diferă in functie de rută și compania de zbor    
      poate modifica taxele de bagaj ulterior);

Bagaje și taxe suplimentare:

Transport: avion Cluj -Napoca -Napoli - dus/   Bari - Cluj -Napoca- întors / Compania Wizz Air ; 

 Cazări:

ghizi locali conform program
ghid agenție pe tot traseul 

                        Autocar pe tot traseul cf. program

                 4 cazări cu mic dejun Napoli   - hotel 3*
                 4 cazări cu mic dejun și 3 cine hotel 4*  Gioai del Colle.

Tariful include:

Atenție!!
Datorită instabilității programelor de zbor ale Companiilor aeriene, schimbarea orelor de zbor nu este imputabilă agenției.

Orele si traseele au fost luate în calcul la data redactării programului ( 10.11.2022). Agenția își asumă efectuarea programului fără a
modifica structura inițială, căutând soluțiile cele mai bune pentru respectarea  programului, schimband rutele sau compania aeriană dacă

este impetios necesar.
 



Nu se fac înscrieri cu mai puțin de 45 zile înainte de plecare!!!

 
ACTE NECESARE:
-carte de identitate valabilă sau paşaport valabil minim 3 luni de la data încheierii călătoriei;
-copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al părintelui care nu călătoreşte (sau
încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al
ambilor părinţi;
-copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
-la înscriere se achită un avans de 30% din tarif, iar diferenţa de 70 % se achită cu minim 45 de zile înainte de data plecării.
-Early Booking se achită un avans de 50% din tarif ( conform program), iar diferenţa de 50 % se achită cu minim 45 de zile înainte de data plecării.

-înscrierea se face în baza unui document valabil.
-în momentul achitării avansului, călătorul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program, în cazul neîntrunirii grupului minim de turişti şi condiţiile de retragere şi
penalizări.
-aşezarea călătorilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor.
-preţurile la intrările obiectivelor turistice sunt informative, acestea pot suferi modificări în timp, agenţia nu este răspunzatoare.
-transportul se asigură în conformitate cu reglementările legale în vigoare cu privire la transportul de persoane şi cu respectarea timpilor de condus al şoferilor,
aceştia făcând pauzele de odihnă impuse de lege în vederea asigurării transportului în condiţii de siguranţă.
-călătorii au obligaţia de a menţine curăţenia în mijlocul de transport pe tot parcursul transferului şi să ţină cont că în mijlocul de transport nu sunt premise fumatul,
consumul de băuturi alcoolice şi produse alimentare.
-agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure.
-cazarea călătorilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări
-clasificarea unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din fiecare ţără şi ca atare respectă standardele locale.
-distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către călător direct la
recepţie, asistat de conducătorul de grup.
-conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează obiectivele turistice, fără să modifice
structura programului iniţial.
- ghizii naţionali care insoţesc grupul pe destinaţii externe, conform legii, nu pot face ghidaj pe tururile de oraşe, în faţa sau în interiorul obiectivelor. Pentru aceste
servicii este obligatoriu angajarea ghizilor locali. Ghidul din partea agenție va asigura traducerea în limba româna dacă este cazul.
-în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum blocarea traficului, greve, condiţii meteo nefavorabile, epidemii etc.; în aceste cazuri agenţia se
obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite însă nu este răspunzătoare şi nu are obligaţia să suporte cheltuielile suplimentare rezultate din aceste
motive şi nici să reorganizeze programul pentru recuperarea serviciilor pierdute.
-agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de cauză)
-în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor despăgubiri.
 
Agentia Itar, in calitate de agenție organizatoare garantează rambursarea sumelor achitatate în caz de insolvență prin OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP,
polita nr.54929 seria I, valabilă pănă la data de 05.01.2023 (poliţă expusă vizibil la sediul agenţiei). Contact reprezentant agenţie: Flori Pestriţu tel. 0722 410 178.
Recomandăm asigurarea storno pentru recuperarea sumelor achitate, în caz de renunțare din motive medicale, decese, Covid, etc., la pachetul turistic.
 
Condiţii de renunţare, penalități, rambursări și despăgubiri:
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează agenţiei penalizări după cum
urmează:
În cazul serviciilor turistice circuite realizate cu cu avion/ vapor/ autocarul, penalizările sunt de:
a) 30 % din preţul pachetului de servicii+ c/v bilet avion, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50 % din preţul pachetului de servicii + c/v bilet avion, dacă renunţarea se face în intervalul 59 - 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal de 44 - 0 zile zile calendaristice înainte de plecare sau prin
neprezentarea la program;
Călătorul trebuie să trimita, pe suport durabil sau e-mail, cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la sediul agenţiei. În caz contrar, cererea de
renunţare nu este luată în considerare.
Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, etc. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile
niciunei părţi, se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere agenţia.
În cazul în care călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligația de a întocmi, în nume personal, o sesizare în scris (pe suport
durabil sau e-mail) la fața locului, fără întârzieri nejustificate, clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de
călătorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Intemediarului, al agenției, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,
restaurantului, reprezentanților locali ai organizatorului).
 
Datele de contact: Sc Fornari s.r.l–Agentia de Turism Itar, Str. Horea, Nr.67-73, Sc. A, Ap.2, Cluj-Napoca, Tel: 0722 410 178; E-mail: itar_agency@yahoo.com.
 

Important!!!
În situația în care prin măsurile luate de autorități, călătoria nu se va putea realiza, turistul va beneficia de un voucher pentru suma integrală achitată. Voucherul
poate fi utilizat în termen de 12 luni, integral sau parțial pentru rezervarea unui alt pachet de servicii al Agenției Itar.

***
 
În cazul in care ţările de destinaţie sau ţările de tranzit solicită testarea sau vaccinul Covid sau alte acte doveditoare pentru a intra pe teritoriul lor, turistul înscris
este obligat să respecte reglementările acestor ţări pe cont propriu. În cazul refuzului respectării acestor reglementări, turistul poate fi respins la intrarea în ţara
respectivă. De asemenea, refuzul respectării reglementarilor impuse de aceste ţări nu exonereaza turistul de la penalităţile contractuale. În cazul în care toate
ţările din traseul turistic permit călătoria turistică, conform reglementărilor MAE şi a ţărilor de destinatie, frica de Covid-19 nu este motiv contractual de renunţare,
fără penalităţi, indiferent dacă se solicită test Covid sau vaccin.
 


