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Franta-Italia 
Coasta de Azur – de la Genova la Cannes 
Nisa – Villefranche sur Mer – Beaulieu sur Mer – Menton – Cannes – Antibes – Monaco – Monte Carlos – Torino – Genova – San 
Remo 

De la 395 € /pers/sejur 

 
D A T E  D E  P L E C A R E  
 29.09*, 02.10, 04.10, 06.10, 

09.10, 13.10, 16.10, 20.10, 27.11, 
29.12.2016 

 27.04, 04.05*, 09.05*, 11.05*, 
16.05*, 18.05*, 21.05, 
23.05.2016* 

 
T A R I F U L  I N C L U D E   
 Transport avion Bucuresti – Nisa – 

Bucuresti 
 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 pentru intreaga 

perioada 
 ½ zi excursie optionala inclusa 

(Villefranche sur Mer) 
 

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 lunile 
septembrie si mai 

 Asigurarea medicala de calatorie 
si asigurarea storno 

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

 Supliment plecare de Revelion si 
cina festiva 

 Mesele  de prânz 
 Intrarile la obiectivele turistice, 

alte taxe si cheltuieli personale. 
 
 

Senior Voyage iti aduce ceva unic ca destinatie de vacanta: Sudul Frantei si 
Nord-Vestul Italiei, mai exact Coasta de Azur pana la Cannes. 
 
Sudul Frantei (Cote d’Azur) este o destinatie de vacanta extrem de populara si 
un loc unde foarte multi dintre noi si-ar dori sa traiasca. De o frumusete care iti 
taie rasuflarea, cu o clima excelenta, Riviera Franceza si-a castigat un loc fara 
egal printre zonele de vacanta cele mai stilate din lume. Cele mai simple placeri 
sunt probabil cele mai atragatoare si durabile: marea albastra si stralucitoare, 
plajele umbrite de pini, aroma de ierburi, lavanda si satele din caramida arsa, 
asezate in peisaje stancoase spectaculoase. 
 

Atracții 

 Nisa 
Cu o bogatie de muzee, gradini, fantani si palmieri, minunatul oras Nisa face din 
viata de zi cu zi, o forma de arta. Labirintul de strazi inguste, subtiri ale orasului 
vechi este acum un teritoriu cu multe bistrouri, cluburi de noapte si galerii, toate 
cu ziduri de culoare ocru si obloane turcoaz, care iti sar in ochi. 
 
 Cap d`Antibes 
La fel ca toate orasele de coasta de pe Riviera Franceza, are propria atmosfera 
unica care s-a nascut din originile sale. Este un oras la malul marii, cu plaje 
frumoase si apa limpede, un oras cu porturi lungi si piete in apropiere. Zidurile 
orasului au fost reconstruite mai  tarziu de Vauban, in secolul XVII. Deasupra 
portului este orasul vechi, un labirint de stradute inguste cu una din cele mai 
bune piete (de doua ori pe saptamana are loc un targ de suveniruri). 
 
 Monaco si Monte Carlo 
Orasul este un magnet pentru cei in cautare de stralucire. Vizitatorii vin pentru 
viata de noapte plina de lumina, pentru hotelurile luxoase si restaurantele 
scumpe. Din 1949, de cand printul Rainier al III-lea a urcat pe tron in calitate de 
monarh absolut, el si-a transformat principatul intr-un business, extinzandu-l 
atat pe verticala, cat si pe orizontala, cu zgarie-nori, transformandu-l intr-un 
Hong Kong al Mediteranei. Centrul vechiului Monaco, situat pe promontoriul 
franjurat al Rocher-ului, este o zona imaculata de vile elegante, piete mici si 
incantatoare, si, desigur, o gramada de magazine de suveniruri. Dincolo de port 
se afla   Monte Carlo, cu fantasticul sau cazinou si cu impresionanta Opera, 
locuri ce nu trebuie ratate. Gradinile de palmieri din jurul cazinoului si 
minunatele terase care le inconjoara ofera privelisti foarte frumoase asupra 
Mediteranei.  
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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 (Beaulieu sur Mer) 

 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  
 Monte Carlo si Monaco 
 Cannes 
 San Remo 
 Genova 
 Torino 
 

 

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 Italia si 
Franta 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 

 Torino  
Apare ca un oras elegant, plin de parcuri, palate, arcade, cafenele vechi si o 
frumoasa arhitectura baroca. Este si “caminul” mult disputatului Giulgiu si al 
giganticei corporatii Fiat. In 2006, Torino a gazduit Jocurile Olimpice de Iarna, un 
eveniment care nu numai ca a atras atentia intregii lumi asupra unui oras intr-o 
dinamica de schimbare, dar a dus si la restaurarea multor cladiri si piete.   
 
 

Excursii gratuite: 

 Villefranche sur Mer  
Rada portului este celebra prin frumusetea sa: lungimea de 2 km si latimea de 1 
km, poate adaposti o escadrila intreaga. A fost portul de razboi al regilor din 
Sardinia. Vechiul oras, construit in amfiteatru, a pastrat intact caracterul sau 
vechi: se poate vedea o strada asezata curios, numita Strada Obscura. Pitorescul si 
incantatorul mic port de pescari a conservat prin inscriptii amintirea lui Charles-
Quint si al Papei Paul III in 1538. Trebuie remarcata Citadela, construita in secolul 
XVI de catre Emanuel – Philibert de Savoie. Ea a traversat epoca noastra si a fost 
denumita Capelle de St. Pierre, decorata de frescele lui Jean Cocteau.  
 
 

 Beaulieu sur Mer 
Unul din punctele de interes ale acestei agreabile statiuni este Vila Kerylos, 
situata in Portul Fourmis -  arheologul Theodore Reinach l-a determinat pe 
arhitectul Emmanuel Pontremoli sa o construiasca, reprezentand copia fidela a 
unei vile grecesti antice. Toate elementele au fost realizate dupa piesele vechi 
autentice si au fost folosite cele mai bune materiale: marmura de Carrara, de 
Sienna, de Seravezza pentru baile exotice, mobila etc. Multe din obiectele de arta 
autentica sunt in egala masura conservate.   
Aceasta excursie este BONUS pentru posesorii de CARD SENIOR VOYAGE 
 
 

Nu ratati excursiile optionale: 

 Menton si Nisa  
Linia de coasta dintre Menton si Nisa este presarata de tufe frumos 
mirositoare de levantica si cu sate in varful dealurilor.Vom incepe excursia cu 
Menton un oras rasfatat ce se mandreste cu gradini subtropicale. Vizita la 
muzeul Jean-Cocteau, Cazinoul, Palatul Europa si Primaria. Cea de a doua 
oprire este in Nisa - un labirint de strazi inguste cu ziduri colorate ce reflecta 
apropierea de granita cu Italia. Aici avem prilejul sa vedem Piata Massena, 
Primaria, Prefectura si Catedrala Sf. Nicolas. 
 
 Antibes si Cannes  
Vom pleca in cursul diminetii spre Antibes- una dintre adevaratele 
ascunzatori exclusiviste de pe Coasta de Azur. Acesta este un oras stravechi 
situat vis-a-vis de Nisa peste Baie des Anges. Majoritatea plajelor de aici sunt 
stancoase si in starea lor naturala. De asemenea, nu putem rata obiective 
turistice ca: Promenad Amiral Grasse, cu portul Vauban, Castelul Grimaldi 
unde astazi functioneaza Muzeul Picasso. Continuam excursia spre unul din 
cele mai fascinante orase - Cannes, intesat de o multime de hoteluri, 
restaurante, plaje si magazine. Cand spunem Cannes, automat ne gandim la 
Festivalul International de Film care are loc aici in fiecare an. Putem mentiona 
insa si cateva obiective turistice care nu merita trecute cu vederea: Palatul 
Festivalurilor si al Congreselor si  celebrul bulevard La Croisette. 
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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 
acordă 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 
 Supliment plecare Revelion 100 

€/persoana (nu include cina 
festiva) 

 Supliment cina Revelion 
85€/persoana 

 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. 
 
 

 
 Monaco si Monte Carlo  
Principatul Monaco, cum este denumit oficial, este a doua cea mai mica tara din 
lume. Acesta este situat pe Coasta de Azur, intre Marea Mediterana si Franta. De 
cand printul Rainer a urcat pe tronul principatului, acesta s-a transformat in 
epicentrul luxului. Putem vizita promontoriul franjurat al Rocher-ului cu Palais du 
Prince, resedinta familiei Grimaldi sau  Muzeul Oceanografic situat pe faleza 
stancoasa.  Ne vom indrepta apoi spre cel mai nou port - Fontvieille, spre Gradina 
de Trandafiri a printesei Grace si apoi spre Jardin Exotique. Dincolo de port se afla  
Monte Carlo- nu putem rata aici faimosul cazinou cu impresionanta sa opera, 
construita de Charles Garnier- cel care isi asuma meritul si pentru Opera Garnier 
din Paris. Vom include in excursia noastra si Hotelul  Paris si Hotelul Hermitage- 
cu gradina sa de iarna al carei acoperis de sticla a fost realizat de Gustave Eiffel.   

 
 Torino  
La o cercetare mai atenta, Torino apare ca un oras elegant, plin de parcuri, palate, 
arcade si o arhitectura baroca. In 2006, orasul a gazduit Jocurile Olimpice de Iarna. 
Vom incepe excursia cu un tur al orasului in care vom vizita cele mai atractive 
obiective turistice: Duomo di San Giovanni, a fost inceput de arhitectii toscani 
(Giulgiul din Torino pastrat in Catedrala este una dintre cele mai importante 
relicve sfinte crestine), Piazza Castello cu cele 2 palate Madama si Reale.  
 
 Genova si San Remo  
Excursia optionala la Genova- La Superba - va incepe cu un tur al orasului si vizita 
celor mai importante atractii turistice: casa lui  Christopher Columb, Palatul 
Dogilor, Catedrala San Lorenzo-catedrala Genovei, Piazza San Matteo, Palazzo 
Bianco si  Farul Vechi, simbol al orasului. Turnul are o inaltime de 117 metri, iar 
privelistea din varful sau este una dintre cele mai frumoase din oras. Dupa o scurta 
pauza continuam cu San Remo si vizita la Vila Nobel, Catedrala San Siro, Parcul si 
Vila Ormond, Piazza dei Dolori, Piazza Cassini, Chiesa di Santo Stefano, Cazinoul, 
La Pigna. 
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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 o saptamana 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 tara 
vizitata.  

 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 20 Kg/ pasager si pentru bagajul de mana este de 7 Kg/ 
pasager (dimensiunile sunt: 55x40x20 cm). 

află mai multe pe 
www.seniorvoyage.eu 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

Grand Hotel & Des Anglais 4* (sau similar 4*) 
www.hoteldesanglais.com  

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  
 
 Supliment SGL:  100 euro 
 Reducere a 3-a persoană: 50 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: 
platest 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. 
 

 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. 
 
 Facilitati 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 
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. 


