Sejur Bulgaria,
Nisipurile de Aur
Nisipurile de Aur

Descriere Sejur Bulgaria, Nisipurile de Aur 3*, Nisipurile de Aur

Sejur Bulgaria 2022
Statiunea Nisipurile de Aur
Perioada: 10 - 17.09.2022, plecare în 09.09.2022
DESPRE STATIUNE
Statiunea Nisipurile de Aur, supranumita si “perla litoralului bulgaresc” este una dintre cele mai cunoscute si populare
statiuni de la Marea Neagra, cu plaja lunga de aproximativ 4 km si lata de 100 de m, premiata cu steagul albastru
pentru calitatea sa. Statiunea pune la dispozitia turistilor multiple posibilitati de a petrece timpul liber precum
practicarea de sporturi nautice, cumparaturi, dar si vizite culturale in imprejurimi, cum ar fi la Nessebar sau Balcik.
DESPRE HOTEL
Hotelul Ambassador 3*
Localizare : la aproximativ 50 de metri de plaja
Capacitate: cladire cu 4 etaje, 2 lifturi, 190 de camere, capacitate maxim 2+1/3 persoane)
Facilitati in camera: aer conditionat, baie cu cada sau dus, internet (contra cost), Tv Satelit, Uscator de par,
minifrigider, balcon, paturi twin.
Facilitati hotel: Sauna, spa&wellness, fitness, miniclub, schimb valutar, jacuzzi, loc de joaca pentru copii, animatie,
piscina pentru copii, seif (contra cost), restaurant a la carte, snack bar, lobby bar.

Servicii incluse
Tariful include:
- transport autocar clasificat internațional
- 7 nopți de cazare
- regim de masă all inclusive
- taxa de stațiune

Servicii neincluse
Tariful NU include:
- asigurarea medicală și storno (recomandată)
- taxa pentru șezlongurile de pe plajă
- excursiile opționale

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 03:16)

- posibil test Covid

Informatii utile
INFORMATII PRECONTRACTUALE
1.Conditii de plata
In momentul incheierii contractului, se achita un avans de minim 30% din valoarea pachetului, restul pana in
15.08.2022.
2. Penalizari in caz de renuntare

In cazul in care la data plecarii este instituita stare de urgenta, sunt inchise granitele si astfel
agentia organizatoare se afla in imposibilitatea de a presta serviciile conform contractului, se vor
oferi calatorilor urmatoarele variante : optarea pentru o alta data de plecare, solicitarea de
voucher care va putea fi folosit pentru orice produs Blue Travel sau se va putea solicita
restituirea sumelor achitate.
ATENTIE!! In contextul situatiei actuale generate de Covid -19, este posibil ca statele de tranzit
sau cele de destinatie sa aiba unele cerinte pentru a putea asigura accesul persoanelor pe
teritoriul sau (test molecular PCR cu rezultat negativ, test antigen, dovada vaccinarii
impotriva Covid-19, dovada ca persoana a fost deja infectata cu virusul Sars-CoV-2 si a
fost vindecata in termenii stabiliti de catre autoritati, declaratii de sanatate etc). Este
posibil ca autoritatile de la destinatie sa impuna respectarea unor reguli de protectie impotriva
Covid, cum ar fi: purtarea mastii de protectie, program special de vizitare a obiectivelor turistice,
reducerea numarului de persoane care viziteaza un obiectiv, interzicerea vizitarii unor obiective
in interior etc)
De asemenea, autoritatile romane pot impune reguli la intoarcera in tara a pasagerilor.
In cazul in care autoritatile statelor vizate pentru calatorie si Ministerul Afacerilor Externe permit
vizitele turistice, restrictiile de mai sus nu reprezinta motiv de anulare a calatoriei sau de
incheiere a contractului fara penalizari, iar calatorul are obligatia de a le respecta.
Agentia asigura calatorului tot suportul si informatiile necesare pentru desfasurarea calatoriei,
insa nu este responsabila in cazul in care Politia de Frontiera nu permite accesul calatorului pe
teritoriul sau sau autoritatile din domeniul sanatatii public impune anumite reguli.

In cazul in care turistul renunta la contractul de comercializare a produselor turistice, acesta
datoreaza agentiei urmatoarele penalizati: 20% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea
se face de la momentul incheierii contractului si pana la 30 de zile calendaristice inainte de data
calatoriei; 50% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de
zile calendaristice inainte de data calatoriei; 100% din pretul pachetului de servicii daca
renuntarea se face cu mai putin de 16 zile calendaristice inainte de data calatoriei

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 03:16)

!Pentru a evita eventuale penalitati in caz de renuntare, agentia organizatoare va recomanda
incheierea unei asigurari storno care va asigura acoperirea costurilor in caz ca sunteti nevoiti sa
renuntati din motiv de boala aparuta brusc, deces in familie, imbolnavirea cu Covid!
3. Informatii referitoare la transport
Transportul se va face numai cu mijloace de transport corespunzatoare (autocare sau microbuze) care vor oferi
confortul conform normelor in vigoare, precum si respectand legislatia in vigoare si masurile privind combaterea
raspandirii SARS -CoV-2.
Traseul este Romania-Bulgaria Din Cluj-Napoca, plecarea se va face in jurul orei 20:00, insa traseul si locul de pornire
depinde de locul de provenienta al turistilor inscrisi.
Detaliile de îmbarcare, ora şi locul de plecare, numărul de înmatriculare al autocarului, se vor anunţa în scris cu 2 zile
înainte de plecare. Agenţia Blue Travel îsi rezervă dreptul de a modifica ora şi locul de îmbarcare în funcţie de
componenţa grupului care se va imbarca. In cazul in care nu se indeplineste numarul minim de persoane pentru
transport direct cu autocarul dintr-un oras aflat in oferta atasata, agentia isi rezerva dreptul de a organiza transfer cu
microbuz/ autoturism (respectand normele legislative in vigoare) pana la punctul de imbarcare al grupului la autocar
(cel mai apropiat oras de pe ruta autocarului) si se va finaliza in finaliza in saptămâna plecării.
Locurile in autocare se aloca in ordinea inscrierilor, cei care doresc loc preferential, achita o taxa de 5 euro/persoana.
Agenţia îsi rezervă dreptul de a schimba autocarul contractat în cazul în care starea tehnică a acestuia nu este
corespunzătoare pentru efectuarea cursei. În cazul in care autocarul a fost schimbat, se poate modifica numerotarea
locurilor in funcţie de diagrama noului autocar.
4. Informatii referitoare la cazare
Clasificarea unităţilor de cazare dintr-o altă tară corespund normelor locale de clasificare, cu regimul de masa aferent
fiecarei unitati de cazare.
Check-in dupa ora 12 :00, check-out ora 09:00
5.Dispozitii finale
Documente de calatorie: carte de identitate valabila sau pasaport
Agentia isi rezerva dreptul de a modifica programul, cu informarea prealabila a calatorilor sau a partenerilor.
Calatorii trebuie sa se asigure ca detin toate documentele necesare pentru trecerea frontierei, Agentia Organizatoare
nu este raspunzatoare in cazul in care autoritatile nu permit accesul calatorului.Informatii oficiale pe www.mae.ro si
www.politiadefrontiera.ro
Conditii de calatorie conform Ministerului Afacerilor Externe valabile la data calatoriei

Agentia isi rezerva dreptul de a modifica programul in cazul in care acest lucru este absolut
necesar!

Tipuri servicii
Autocar
All inclusive
Insotitor de grup

Facilitati proprietate
Parcare
Piscina
Restaurant

Facilitati camera
Wifi
Baie privata

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 03:16)

Tematica
Plaja

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 03:16)

