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Madrid - Barcelona 
“El Corazon d’Espana” 
Barcelona – Sagrada Familia – Monsteratt – Madrid – El Escorial – Toledo - Zaragoza 

De la 395 € /pers/sejur 

 
D A T E  D E  P L E C A R E  
 03.10, 04.10, 06.10, 07.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 14.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.10.2016 

 29.03, 30.03, 03.04, 04.04, 05.04, 
06.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 
24.04, 25.04, 26.04, 27.04, 01.05, 
02.05, 03.05, 04.05, 08.05, 09.05, 
10.05, 11.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 22.05, 23.05, 24.05, 25.05, 
29.05, 30.05, 31.05.2017* 

 
T A R I F U L  I N C L U D E   
 Transport avion  
 7 nopţi cazare la hotel de 4* 
 Mic dejun si cina cu 1 pahar de 

apa si vin la masa 
 Transfer aeroport-hotel-aeroport 
 Transport autocar Barcelona-

Madrid si Madrid-Barcelona 
 1/2 zi excursie optionala 

(Barcelona) 
 Asistenta turística pentru intreaga 

perioada 
 

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

euro/persoana 
 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 din 

program si alte taxe si cheltuieli 
personale. 

 
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 

Senior Voyage te invita sa cunosti doua dintrele cele mai mari orase ale Spaniei: 
Barcelona si Madrid.  
 

Atracții 

 Barcelona 
Capitala Cataluniei, Barcelona este unul dintre marile centre culturale ale 
Europei, iar locuitorii orasului iradiaza o prosperitate, o incredere si un 
rafinament care nu mai pot fi regasite nicaieri in Spania. 
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.       
 
 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. 
 
 Zaragoza 
In Zaragoza vei gasi bulevarde si piete largi, o viata comerciala dinamica si un 
labirint de stradute intunecate. Extraordinarul amestesc de stiluri cuprinde pe 
cel original, gotic si baroc , impodobil in stil spaniol. 
 
 Madrid 
Capitala tarii si cel mai mare oras din Spania, Madrid s-a dezvoltat in ceea ce 
priveste avangardismul si stilul, pe fondul unei cresteri a afacerilor si a infloririi 
galeriilor de arta. Identitatea culturala a Madridului s-a impus in constiinta 
mondiala datorita proiectelor culturale ambitioase din cadrul itinerariului Paseo 
del Arte – „kilometrul de muzeu”. Orasul este cosmopolit, cu mancare 
excelenta, moda si viata de noapte. 
 
 El Escorial  
Este manastirea-palat a lui Filip al II-lea, acum un loc popular pentru 
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posesorii de Senior Voyage Club 
Card (Zaragoza) 

 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  
 Madrid 
 Barcelona 
 Zaragoza 
 El Escorial 
 

 

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 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 

excursionistii madrileni. Regele a vrut ca palatul sa restaureze gloria dinastiei 
hasburge, dar, in acelasi timp, sa fie si un loc unde sa se poata retrage intr-o 
existenta mult mai contemplativa decat cea pe care o putea duce in Madrid.  
 
 Toledo  
Este unul dintre cele mai mare orase istorice din Spania, situat spectaculos pe 
varful unui deal si inconjurat practic de raul Tajo. Pictorul grec El Greco a trait si 
pictat in Toledo, lasand o coplesitoare mostenitoare artistica. 
 
 Aranjuez  
Aranjuez este un oras regal cu gradini nesfarsite, pacuri umbroase, marginite de 
raurile Tajo si Jarama, o arena veche de 200 de ani si doua resedinte regale de 
lux. Orasul ti-ar putea aminti de palatul regal francez de la Versailles, de langa 
Paris. 
 
 Segovia  
Segovia este unul dintre cele mai seducatoare orase din nordul Spaniei. In plus 
fata de monumentele care au inclus acest oras in Patrimoniul Mondial Unesco, 
Segovia are o viata culturala bogata si o gastronomie bazata pe carne si vanat, 
pregatita in cuptoare incapatoare de caramaida. 
 
 

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. 
 
 Zaragoza 
Istoria Zaragozei o vom intalni la Forumul Roman, aflat in fata Catedralei La Seo, 
care domina capatul estic al orasului. Gigantul edificiu a cunoscut importante 
lucrari de restaurare, iar interiorul sau este stralucitor. O alta catedrala 
importanta este Basilica St. Maria del Pila,  construita pe locul in care se 
presupune ca Fecioara Maria i-a aparut Apostolului Iacob, in anul 40, cand acesta 
se indrepta spre Compostela.  
Aceasta excursie este BONUS pentru posesorii de CARD SENIOR VOYAGE 
 
 

Nu ratati excursiile optionale: 

 Barcelona lui Gaudi  
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. 
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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. 
 Se accepta partaj 
 Intrările la obiectivele turistice nu 

sunt incluse în prețul pachetului. 
 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. 
 

O B S E R V A T I I  
*Programul include 3 nopti de 
cazare in Barcelona/Madrid si 
4 nopti in Madrid/Barcelona. 
Ordinea cazarilor si a vizitelor 
difera in functie de data de 
plecare, conform tabelului 
alaturat. 
 
 

 Montserrat si flamenco 
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.  
Petrecem 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! 
 
 Madrid si Escorial 
In capitala Spaniei vizitam Piata si fantana Cibele, Puerta del Sol, Piata Mayor, 
Bulevardul Grand Via, Piata Spaniei cu Monumentul lui Cervantes si Palatul Regal. 
La Escorial, simbol pentru rolul Spaniei lui Filip al II-lea in perioada Contra-
Reformei, vizitam Manastirea, resedinta istorica a Regelui Spaniei, muzeu si 
important nucleu de cultura, fiind declarat patrimoniu cultural UNESCO. 
 
 Toledo si Aranjuez 
Pornim spre Toledo - fosta capitala a tarii, adevarat "oras-muzeu” in care a trait si 
creat faimosul El Greco. Vom admira Catedrala, Sinagoga, Biserica San Juan si 
podul San Martin cu zidurile fortaretei medievale. Ne continuam calatoria spre 
Aranjuez, cu vizitarea Palatului (resedinta de vara a familiei regale) si a gradinilor 
superbe care il inconjoara. 
 
 Salamanca si Segovia 
Salamanca ne va da o perspectiva asupra vietii academice a Spaniei si o imagine 
completa a evolutiei arhitecturii spaniole. Salamanca se lauda cu multe obiective 
turistice: Plaza Mayor, Casa de las Conchas, Rua Mayor, Catedrala Nueva, Catedrala 
Vieja, si nu in ultimul rand Uni versitatea din Salamanca, construita in 1218.  
Continuam cu Segovia a carui emblema este apeductul roman din sec. I, care se 
inalta la 28 m chiar in centrul orasului. Catedrala in stil gotic renascentist de secol 
XVI, impresioneaza prin dimensiuni si frumusetea iesita din comun, iar 
impunatoarea fortareata Alcazar, construita de mauri, a devenit Palatul regal 
favorit al monarhilor spanioli. 
 
 
 

Program cazari 

Date de plecare Program 
11.10, 13.10, 29.03, 03.04, 17.04, 26.04, 
01.05, 10.05, 15.05, 24.05, 29.05 

Bucuresti – Madrid – Barcelona – Bucuresti 
4 nopti Madrid + 3 nopti Barcelona 

12.10, 14.10, 30.03, 04.04, 18.04, 27.04, 
02.05, 11.05, 16.05, 25.05, 30.05 

Bucuresti – Madrid – Barcelona – Bucuresti 
3 nopti Madrid + 4 nopti Barcelona 

03.10, 06.10, 18.10, 20.10, 05.04, 19.04, 
24.04, 03.05, 08.05, 17.05, 22.05, 31.05 

Bucuresti – Barcelona – Madrid – Bucuresti 
4 nopti Barcelona + 3 nopti Madrid 

04.10,  07.10, 19.10, 21.10, 06.04, 
20.04, 25.04, 04.05, 09.05, 18.05, 23.05 

Bucuresti – Barcelona – Madrid – Bucuresti 
3 nopti Barcelona + 4 nopti Madrid 
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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. 
 
 Facilitati camere 
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. 
 
 Facilitati hotel 
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. 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  
 
 Supliment SGL:  120 euro 
 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: 
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 
Hotelul este situat in parcul de afaceri Las Tablas. 
 
 Facilitati camere 
Camerele hotelului sunt spatioase si sunt dotate cu aer conditionat, acces gratuit 
la internet wireless, TV LCD, telefon, minibar, seif, baie privata cu cada, uscator de 
par. 
 
 Facilitati hotel 
Facilitatile hotelului includ receptie deschisa nonstop, camera de bagaje, room 
service, spalatorie/curatatorie/calcatorie (contra cost), ascensor, aer conditionat. 
Hotelul mai pune la dispozitie oaspetilor o piscina in aer liber, o sala de 
gimnastica, internet wireless gratuit in tot hotelul, cafe-bar, facilitati pentru 
persoanele cu dizabilitati. 
 

Hotel Exe Dome Las Tablas 4* (sau similar 4*) 
www.exedome.com  
 

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:  120 euro 
 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: 
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. 



 5

 

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 chiar dacă aceasta a 
obţinut acordul pentru obţinerea 
vizei turistice. 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). 

 Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor. 
 Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau 

ale petrolului, impuse de compania aeriana. 
 Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative 

similare. Hotelul va fi nominalizat cu o saptamana inainte de plecare. 
 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tara 

vizitata.  
 Bagaje: bagajul de cală (1 buc.) max. 20 kg/pers., bagajul de mână max. 7 kg/ pers. 

(fără lichide, cosmetice, obiecte tăioase  sau  ascuţite) 
 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. 

  Agentia nu  se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc  singure. 
 

află mai multe pe 
www.seniorvoyage.eu 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 


