
HOTEL MIAMI
  
Scor Booking: 8.4

Hotelul Miami este situat într-o zonă liniștită, dar centrală, la doar 5 minute de mers pe jos de plajă și de gara din Calella.
Aeroporturile din Barcelona și Girona se află la mai puțin de 40 de minute de mers cu maşina de hotel. Numeroase baruri,
restaurante și supermarketuri sunt în apropiere.

Localizare
Hotelul Miami este situat într-o zonă liniștită, dar centrală, la doar 5 minute de mers pe jos de plajă și de gara din Calella.
Aeroporturile din Barcelona și Girona se află la mai puțin de 40 de minute de mers cu maşina de hotel. Numeroase baruri,
restaurante și supermarketuri sunt în apropiere.

Facilitati hotel
Hotelul oferă un snack bar și o terasă în aer liber. Acesta oferă o recepție deschisă nonstop, o piscină în aer liber și un restaurant
tip bufet. Servicii de închirieri auto sunt, de asemenea, disponibile. Internet gratuit.

Facilitati camere
Toate camerele cu aer condiționat au balcon cu vedere la piscină. Camerele au, de asemenea, TV prin satelit şi baie privată
complet utilata. Internet gratuit.

Sport & Divertisment
Piscina, serviciu de inchiriere biciclete, sala jocuri pentru copii.

Drinks & Food
Hotelul ofera mic dejun, demipensiune sau pensiune completa. Hotelul are un restaurant si un bar.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
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- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.
 
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 

http://www.politiadefrontiera.ro
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/


2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
https://www.hotelmiamicalella.com

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Bed & Breakfast €1,272.00 AVL

Half Board €1,308.00 AVL

FullBoard €1,397.00 AVL

All Inclusive €1,574.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

PACHET: HOTEL MIAMI Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
https://www.hotelmiamicalella.com


TOP PLANAMAR
  
Hotelul este situat in statiunea Malgrat de Mar, la 50 de metri de plaja si la 3
minute de centrul orasului. Hotelul este recomandat pentru cupluri si familii.

Oaspetii care aleg ALL INCLUSIVE beneficiaza de TOP PASSPORT - acces
gratuit la toate hotelurile H TOP de aceeasi categorie cu cel in care isi petrec
sejurul, pot folosi facilitatile acestora, inclusiv barurile si restaurantele, pana
la orele 19:00. Se asigura transfer gratuit intre hoteluri/statiuni.

Localizare
Hotelul este situat in statiunea Malgrat de Mar, aproape de pormenada, la doar 50 m de plaja cu nisip si la 3 minute de centru.
Aeroportul din Girona este la 25 minute distanta.

Facilitati hotel
Hotelul dispune de 100 de camere si ofera oaspetilor urmatoarele facilitati: receptie 24h, inchirieri auto, birou de turism, seif, acces
la internet WIFI (contra cost), restaurant, bar, biliard, tenis de masa, sala de fitness, solar, camera de jocuri, teren de joaca pentru
copii, piscina in aer liber, terasa.

Facilitati camere
Hotelul ofera camere confortabile, echipate cu: balcon mobilat, aer conditionat, baie cu cada, TV satelit, telefon, frigider, acces la
internet WIFI (contra cost), seif (contra cost), calcator si masa de calcat, patut pentru copii (la solicitare).

Sport si divertisment
Hotelul pune la dispozitia turistilor: piscina in aer liber si terasa, biliard, tenis de masa, camera de jocuri, spectacole de animatie si
divertisment, atat in cursul zilei, cat si seara.

Drinks & Food
Hotelul ofera demipensiune (bufet), pensiune completa (bufet) cu apa si vin la mesele principale, sau all inclusive (toate mesele
bufet, bauturi inclusie la mesele principale, bauturi alcoolice si non-alcoolice locale intre 10:00-24:00, gustari intre 10:00-23:00,
inghetata pentru copii intre 10:00-18:00). Hotelul are un restaurant si un bar.

Facilitati copii
Copiii se pot distra in mini club sau la locul de joaca special amenajat.

Spa & Wellness
Centrul SPA pune la dispozitia turistilor solar si zona de relaxare.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
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efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.

Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

https://www.politiadefrontiera.ro/


ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 
2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.htophotels.com/planamar/en/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room FullBoard+water&wine €1,317.00 AVL

All Inclusive €1,448.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

PACHET: TOP PLANAMAR Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (2)

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
file:///tmp/%20%09%20http://www.htophotels.com/planamar/en/


CATALONIA
  
Bine 7.8 Booking.com

Hotelul se afla la 200 m de plaja din Calella si la numai 50 km de Barcelona.
Exista trenuri spre Barcelona la fiecare 30 minute, iar statia de tren se afla in
apropiere.

Localizare
Hotelul se afla la o distanta de 63 m de cea mai apropiata statie de autobuz, 400 m de centrul vibrantei statiunii Calella, 550 m de
cele mai apropiate pub-uri si discoteci, 650 m de Plaja Calella si la 59 km de aeroport.

Facilitati hotel
Hotelul ofera urmatoarele facilitati si servicii: receptie 24h, depozitarea bagajelor, curatatorie, spalatorie, vendomate (bauturi),
inchiriere masini, lift, seiuri (contra cost), restaurant, bar, piscina exterioara, biliard (contra cost), sala de jocuri, teren de golf (la 3
km), facilitati pentru persoanele cu dizabilitati. 

Facilitati camere
Camerele au aer conditionat, balcon sau terasa, baie cu dus sau cada, uscator de par, minibar, seif, TV, acces gratuit la internet
WIFI, telefon.

Sport & Divertisment
Hotelul are o piscina, o masa biliard si o terasa. In apropiere se afla un teren de golf (la 3 km). La o distanta de 650 m se afla plaja
Calella unde turistii se pot distra in cluburi sau pot practica sporturi nautice.

Drinks & Food
Hotelul ofera demipensiune, pensiune completa sau all inclusive. Hotelul are un restaurant si un bar. 

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
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- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.
 
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 
2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.

https://www.politiadefrontiera.ro/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf


 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.hcatalonia.com/eng/index.htm

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Bed & Breakfast €1,317.00 AVL

Half Board €1,352.00 AVL

FullBoard €1,429.00 AVL

All Inclusive €1,612.00 AVL

Sea View Room Bed & Breakfast €1,413.00 AVL

Half Board €1,448.00 AVL

FullBoard €1,526.00 AVL

All Inclusive €1,708.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

PACHET: CATALONIA Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

http://www.hcatalonia.com/eng/index.htm


NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

MONT ROSA
  
Hotelul este situat langa plaja, oferind privelisti minunate spre mare. Datorita
amplasarii sale in proximitatea plajei, dar si a numeroase baruri si locuri de
distractie, hotelul este recomandat tinerilor si amatorilor de vacanta activa.

Localizare
Hotelul este situat pe malul marii, in Calella. Lloret de Mar este la 19 km,

Barcelona la 47 km, iar aeroportul Girona la 33 km.

Facilitati hotel
Intre facilitatile oferite de hotel se regasesc: piscina exterioara, zona comuna cu TV, restaurant tip bufet, bar, lift, terasa, receptie
24h, seifuri, spalatorie, calcatorie. Hotelul nu are acces la internet. Accesul animalelor de companie este permis la solicitare (poate
fi contra cost).

Facilitati camera
Camerele au o suprafata de 16 mp, 2 paturi si sunt dotate cu: baie cu cada, aer conditionat, balcon mobilat, telefon, TV, aer
conditionat, vedere spre mare (contra cost).

Sport si divertisment
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai o piscina exterioara. In apropiere exista numeroase variante de petrecere a timpului liber.

Drinks & Food
Hotelul ofera mic dejun, demipensiune sau pensiune completa - toate mesele tip bufet. Hotelul are un restaurant tip bufet si un bar
cu terasa.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
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- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
\Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:

- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.
 
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 

https://www.politiadefrontiera.ro/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/


2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.montrosa.com/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Half Board €1,338.00 AVL

Full Board €1,373.00 AVL

Standard Room Sea View Half Board €1,531.00 AVL

Full Board €1,566.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

PACHET: MONT ROSA Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
http://www.montrosa.com/


CHECKIN GARBI
  
Hotelul este situat la doar 100 m fata de plaja statiunii Calella. Checkin Garbi
reprezinta un loc ideal pentru a va relaxa si bucura de momentele pretioase
ale vietii, beneficiind de servicii ireprosabile.

Localizare
Hotelul este situat in apropierea plajei Calella de la Costa, la distanta de
100m. Aceasta detine Blue Flag inca din anul 1994. Orasele Girona si
Barcelona, ambele cu aeroporturi internationale se afla la distante de circa

60 – 80 km fata de hotel.

Facilitati hotel
Hotelul dispune de 145 camere, restaurant, bar, sala de jocuri, billiard, piscina exterioara, crama, gradina, sala de conferinte,
cafenea, piscina pentru copii, sala de conferinte, lift.

Facilitati camere
Camerele standard sunt prevazute cu pat matrimonial/2 paturi twin, telefon, TV, baie proprie. Majoritatea acestora sunt prevazute
cu balcon.  Camerele VIP sunt mai spatioase si dispun suplimentar de fotolii sau canapea.

Sport si divertisment
Turistii se pot relaxa prin mici plimbari prin gradina sau inotand in piscina exterioara.

Drinks & Food
Compartimentul food & beverage pune la dispozitia persoanelor cazate restaurant, terasa, cafenea, crama si bar.

Facilitati copii
Copii se pot distra la piscina sau la sala de jocuri video.

SPA & Welness
Centrul SPA prevede jacuzzi si sauna.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
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- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.
 
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 

https://www.politiadefrontiera.ro/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/


2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
https://www.checkingarbi.com/en/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Bed & Breakfast €1,342.00 AVL

Half Board €1,378.00 AVL

FullBoard €1,488.00 AVL

Standard Room Sea View Bed & Breakfast €1,452.00 AVL

Half Board €1,488.00 AVL

FullBoard €1,598.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

PACHET: CHECKIN GARBI Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
https://www.checkingarbi.com/en/


NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

NEPTUNO
  
Foarte bine 8.3 Booking.com

Hotelul este situat in centrul orasului Calella, la aproximativ 200 m de plaja.
Este o varianta potrivita atat pentru cei care doresc sa se bucure de mare si
plaja, cat si pentru cei interesati de vizitarea orasului Barcelona.

Localizare
Hotelul este situat in statiunea Calella, la aproximativ 200 m de plaja si 50 m

de centrul comercial. Aeroportul din orasul Barcelona se afla la circa 68 km departare.

Facilitati hotel
Hotelul ofera urmatoarele facilitati si servicii: restaurant cu cooking show, piscina exterioara cu sectiune dedicata copiilor, jacuzzi in
aer liber, inchiriere biciclete (gratuit 2 ore/zi), spectacole de divertisment, muzica live si dansuri, sporturi pe plaja in lunile iulie si
august. Beach Club-ul de pe plaja ofera acces gratuit la internet WIFI, gustari si bauturi. Un sezlong, o umbrela si 2 bauturi
racoritoare costa 9 euro/persoana/zi. Pentru familiile de 2 adulti cu 2 copii se ofera 1 umbrela, 2 sezlonguri, 4 bauturi  pentru adulti
si 2 bauturi pentru copii la pretul de 12 euro/familie/zi. Preturile sunt cu caracter informativ. Este permis accesul cu animale de
companie (la solicitare, contra cost).

Facilitati camere
Camerele au: aer conditionat, TV satelit, ventilator, baie cu cada sau dus, telefon, uscator de par, balcon, mini-frigider. Camerele
duble standard au capacitate maxima de 3 persoane. Camerele Premium au capacitate maxima de 4 persoane, avand un pat
matrimonial si o canapea dubla. Camerele Family au capacitate maxima de 5 persoane, avand 3 paturi single si unul dublu sau 5
paturi single,

Sport si divertisment
Hotelul are piscina exterioara pentru adulti, cu jacuzzi si jeturi de apa si o zona de relaxare, o piscina pentru adulti si copii in
apropierea terenului de joaca, programe de divertisment, activitati pe plaja (iulie-august), inchiriere gratuita de biciclete (2 ore pe zi). 

Drinks & Food
Oaspetii hotelului au la dispozitie o sala de mese privata, cu o capacitate de 30 locuri, pentru petreceti private, un restaurant
principal care serveste micul dejun bufet pana la ora 10:00 si care organizeaza periodic seri tematice, un bar la piscina in care cei
care se trezesc mai tarziu pot servi micul dejun continental pana la ora 13:00.

Facilitati copii
Copii au la dispozitie o portiune in piscina pentru adulti, teren de joaca, programe de animatie.

SPA & Welness
Centrul SPA cuprinde jacuzzi, solarium, hidroterapie, zona de relaxare.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
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despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.
 
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca

https://www.politiadefrontiera.ro/


teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 
2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://hotelneptuno.com/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

PACHET: NEPTUNO Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
http://hotelneptuno.com/


Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Half Board €1,395.00 €1,344.00 EBD AVL

Bed & Breakfast €1,343.00 €1,292.00 EBD AVL

Standard Balcony Room Half Board €1,427.00 €1,373.00 EBD AVL

Bed & Breakfast €1,375.00 €1,321.00 EBD AVL

Comfort Room Half Board €1,460.00 €1,403.00 EBD RQ

Bed & Breakfast €1,408.00 €1,351.00 EBD RQ

Premium Room Half Board €1,492.00 €1,432.00 EBD RQ

Bed & Breakfast €1,439.00 €1,379.00 EBD RQ

Superior Balcony Room Half Board €1,509.00 €1,448.00 EBD RQ

Bed & Breakfast €1,457.00 €1,396.00 EBD RQ

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

HELIOS
  
Scor Booking: 8.8

Hotel Helios Lloret de Mar este situat în centrul localităţii Lloret de Mar, la doar 150 de metri de plaja Lloret. Numeroase baruri,
restaurante şi cluburi de noapte se găsesc la 5 minute de plimbare de Hotel Helios Lloret de Mar. Staţia de autobuz Lloret se află la
100 de metri distanţă şi oferă curse regulate spre alte oraşe de pe Costa Brava, precum şi către Aeroportul din Girona şi către
Barcelona.

Localizare
Hotel Helios Lloret de Mar este situat în centrul localităţii Lloret de Mar, la doar 150 de metri de plaja Lloret. Numeroase baruri,
restaurante şi cluburi de noapte se găsesc la 5 minute de plimbare de Hotel Helios Lloret de Mar. Staţia de autobuz Lloret se află la
100 de metri distanţă şi oferă curse regulate spre alte oraşe de pe Costa Brava, precum şi către Aeroportul din Girona şi către
Barcelona.

Facilitati hotel
Hotel Helios Lloret de Mar dispune o recepţie deschisă 24 de ore pe zi. Printre alte zone comune ale hotelului se numără un salon
spaţios prevăzut cu TV şi o sală de lectură. În plus, puteţi juca o partidă de snooker sau de tenis de masă contra cost. Numeroase
baruri, restaurante şi cluburi de noapte se găsesc la 5 minute de plimbare de Hotel Helios Lloret de Mar.

Facilitati camere

Plecare: Bucuresti  Transport: Avion  Destinatie: Costa Brava  Data:04-09-2020  
Nr. nopti:7  Camera 1 – 2 adulti

— Oferta generata de skytour - 31/03/2020 ora 20:07





Hotel Helios Lloret de Mar ofera camere prevazute cu aer conditionat, balcon, TV satelit si baie proprie, seif (contra cost).

Drinks & Food
Hotelul ofera mic dejun, demipensiune sau pensiune completa. Restaurantul tip bufet al hotelului serveşte preparate locale şi
internaţionale.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;

In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de plata
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie



Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.

Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!

Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
 Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:

1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI

2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.

Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul ofertarii
pachetelor.

Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
https://www.hoteleshelios.com/en/hotel-helios-lloret-de-mar/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

PACHET: HELIOS Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

https://www.hoteleshelios.com/en/hotel-helios-lloret-de-mar/


Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Bed and Breakfast €1,362.00 AVL

Half Board €1,414.00 AVL

Full Board €1,563.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

HOTEL RIVIERA
  
Scor Booking.com: 7.7
Hotelul este situat in statiunea Santa Susana, la 100 m fata de plaja. Fiind
inconjurat de numeroase restaurante, baruri si magazine, hotelul reprezinta
o destinatie execelenta pentru petrecerea unei vacante de neuitat.

Localizare
Hotelul Riviera este situat pe faleza statiunii Santa Susanna, la doar 100 de

metri de plaja. Centrul statiunii Santa Susanna se afla la numai 5 minute de mers pe jos. Parcul Natural Montnegre se afla la
marginea statiunii. Barcelona si Aeroportul El Prat se afla la 1 ora de mers cu masina.

Facilitati hotel
Facilitatile pe care hotelul le pune la dispozitia oaspetilor sai, sunt urmatoarele: piscine in aer liber pentru adulti si copii, bar cu
terasa si restaurant, internet prin modem in zonele publice (3 euro/30 minute), parcare (10 euro/zi, cu rezervare). 

Facilitati camere
Hotelul ofera camere amenajate simplu, dotate cu baie proprie, telefon, TV, aer conditionat, balcon. Camerele Premium au in plus
TV led 32", seif (contra cost), baie complet echipata, uscator de par. 

Sport si divertisment
Oaspetii hotelului au la dispozitie: billiard, piscine in aer liber cu terasa, sala de fitness, seri de divertisment, programe de animatie.

Drinks & Food
Restaurantul principal tip bufet ofera o selectie de preparate mediteraneene si serveste micul dejun (8:00-10:00), pranzul (13:00-
14:30) si cina (19:00-21:30). Snack barul su barul hotelului ofera bauturi racoritoare si deserturi.

Plecare: Bucuresti  Transport: Avion  Destinatie: Costa Brava  Data:04-09-2020  
Nr. nopti:7  Camera 1 – 2 adulti

— Oferta generata de skytour - 31/03/2020 ora 20:07





Facilitati copii
Copii se bucura de o piscina special amenajata, un teren de joaca si programe de animatie.

SPA & Welness
Centrul SPA ofera relaxare dupa o zi de plaja, avand in dotare: sauna, baie de aburi, cada cu hidromasaj.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.



Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.
 
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 
2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.hotelriviera.cat/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

PACHET: HOTEL RIVIERA Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

https://www.politiadefrontiera.ro/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
http://www.hotelriviera.cat/


Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Bed & Breakfast €1,371.00 AVL

Half Board €1,406.00 AVL

FullBoard €1,499.00 AVL

All Inclusive €1,656.00 AVL

Standard Room Pool View Bed & Breakfast €1,493.00 AVL

Half Board €1,528.00 AVL

FullBoard €1,622.00 AVL

All Inclusive €1,778.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

TOP ROYAL SUN SUITE
  
Bine 7.3 Booking.com

Situat intr-o zona linistita, la numai 300 m de plaja de nisip, acest hotel de
vacanta este ideal pentru familii sau grupuri de prieteni care doresc sa
viziteze regiunea.

Oaspetii care aleg ALL INCLUSIVE beneficiaza de TOP PASSPORT - acces gratuit la toate hotelurile H TOP de aceeasi categorie
cu cel in care isi petrec sejurul, pot folosi facilitatile acestora, inclusiv barurile si restaurantele, pana la orele 19:00. Se asigura
transfer gratuit intre hoteluri/statiuni.

Localizare
Situat intr-o zona linistita, la numai 300 m de plaja de nisip, acest hotel de vacanta este ideal pentru familii sau grupuri de prieteni
care doresc sa viziteze regiunea. Aeroportul din Barcelona este la cca 66 km.

Facilitati hotel
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Hotelul ofera urmatoarele facilitati si servicii: receptie 24h, inchiriere masini si biciclete, loc de joaca pentru copii, piscina pe
acoperisul hotelului, parcare privata (15 euro/zi, este nevoie de rezervare), acces la internet WIFI (contra cost).

Facilitati camere
Camerele au balcon sau terasa, aer conditionat, baie cu cada sau dus, frigider, TV satelit, telefon, seif (contra cost), acces gratuit la
internet WIFI.

Drinks & Food
Hotelul ofera demipensiune (bufet), pensiune completa (bufet) cu apa si vin la mesele principale, sau all inclusive (toate mesele
bufet, bauturi inclusie la mesele principale, bauturi alcoolice si non-alcoolice locale intre 10:00-24:00, gustari intre 10:00-23:00,
inghetata pentru copii intre 10:00-18:00). Hotelul are un restaurant si un bar.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,



exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.

Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 
2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.htophotels.com/royalsunsuites/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;

PACHET: TOP ROYAL SUN SUITE Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (2)

https://www.politiadefrontiera.ro/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
http://www.htophotels.com/royalsunsuites/


Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room FullBoard+water&wine €1,379.00 AVL

All Inclusive €1,563.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

TOP CALELLA PALACE FAMILY & SPA
  
Scor Booking: 7.5

Acest hotel modern se află la 600 de metri de plaja, la doar 350 de m de centrul localității Calella de la Costa. Pe lângă diverse
baruri, puburi și restaurante, în zonă se găsesc și numeroase magazine. Cel mai apropiat aeroport este Girona (GRO) iar
Barcelona este la o oră de mers cu trenul.

Oaspetii care aleg ALL INCLUSIVE beneficiaza de TOP PASSPORT - acces gratuit la toate hotelurile H TOP de aceeasi categorie
cu cel in care isi petrec sejurul, pot folosi facilitatile acestora, inclusiv barurile si restaurantele, pana la orele 19:00. Se asigura
transfer gratuit intre hoteluri/statiuni.

Localizare
Acest hotel modern se află la 600 de metri de plaja, la doar 350 de m de centrul localității Calella de la Costa. Pe lângă diverse
baruri, puburi și restaurante, în zonă se găsesc și numeroase magazine. Cel mai apropiat aeroport este Girona (GRO) iar
Barcelona este la o oră de mers cu trenul.

Facilitati hotel
Cele 339 de camera sunt împărțite pe 9 etaje. Recepția din zona de primire este disponibilă la orice oră și oferă flexibilitate în ce
privește serviciile de check-in/check-out. Facilitățile mai cuprind și un seif și un schimb valutar. În spațiile comune, conexiunea Wi-Fi
le oferă clienților acces la internet. Hotelul dispune de facilități pentru persoanele în scaun cu rotile. La magazinele de suveniruri pot
fi cumpărate mici amintiri din concediu. Exista o grădină frumoasă și un loc de joacă. Printre celelalte facilități ale unității de cazare
se numără un spațiu cu televizor și o sală de jocuri. Cei ce călătoresc cu autoturismul propriu îl pot parca contra cost în parcarea
hotelului. Printre alte servicii se găsesc un serviciu de îngrijire a bebelușilor, room-service, un serviciu de spălătorie. Bicicliștii pot
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folosi parcările pentru biciclete ale hotelului.

Facilitati camere
Camerele luminoase ale hotelului Calella Palace au aer condiţionat, balcon şi TV prin satelit. Toate includ o baie privată cu uscător
de păr. Pentru cei mici sunt disponibile paturi pentru copii. Lucrurile de valoare pot fi păstrate în siguranță într-un seif. Mai sunt
disponibile și un frigider și un aparat pentru cafea/ceai. Televizor cu canale prin satelit/cablu TV și WiFi-ul (contra cost) oferă un
concediu confortabil.

Sport & Divertisment
H Top Calella Palace & SPA oferă piscine interioare şi în aer liber, o cadă cu hidromasaj şi o terasă pe acoperiş. Hotelul are un club
pentru copii şi organizează activităţi de zi şi sportive. De asemenea, sunt disponibile spectacole de muzică live în fiecare seară.

Drinks & Food
Hotelul ofera mic dejun, demipensiune, pensiune completa sau all inclusive. Restaurantul tip bufet al hotelului H Top Calella
serveşte preparate locale şi internaţionale. De asemenea, există un bufet special între mese, pentru oaspeţii în sistem all inclusive.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
 •Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a
fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in
ora 12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;

In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
 Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;



- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
 Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.

Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!

Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
 Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice
ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:

1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI

2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.

Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul ofertarii
pachetelor.

Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.htophotels.com/calellapalace/en/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

PACHET: TOP CALELLA PALACE FAMILY & SPA Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (2)

http://www.htophotels.com/calellapalace/en/


Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room FullBoard+water&wine €1,379.00 AVL

All Inclusive €1,563.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

TOP ROYAL BEACH
  
Bine 7 Booking.com

Hotelul este situat la 50 de metri de plaja Fenals din Lloret de Mar, centrul
statiunii este la 10 minute de mers pe jos. Terenul de golf PGA Catalunya si
parcul acvatic Water World se gasesc la mai putin de 3 km distanta. Hotelul

este recomandat familiilor cu copii. 

Oaspetii care aleg ALL INCLUSIVE beneficiaza de TOP PASSPORT - acces gratuit la toate hotelurile H TOP de aceeasi categorie
cu cel in care isi petrec sejurul, pot folosi facilitatile acestora, inclusiv barurile si restaurantele, pana la orele 19:00. Se asigura
transfer gratuit intre hoteluri/statiuni.

Localizare
Hotelul este situat la 50 de metri de plaja Fenals din Lloret de Mar, centrul statiunii este la 10 minute de mers pe jos. Terenul de golf
PGA Catalunya si parcul acvatic Water World se gasesc la mai putin de 3 km distanta. Aeroportul din Barcelona se afla la cca 80
km.

Facilitati hotel
Hotelul cu 357 camere ofera urmatoarele facilitati si servicii: receptie 24h, magazin de cadouri, restaurant, bar, room service,
piscina in aer liber, terasa, inchiriere biciclete, teren de joaca pentru copii, camera de jocuri, lift, seif. Nu exista acces la internet. 

Plecare: Bucuresti  Transport: Avion  Destinatie: Costa Brava  Data:04-09-2020  
Nr. nopti:7  Camera 1 – 2 adulti

— Oferta generata de skytour - 31/03/2020 ora 20:07





Facilitati camera
Camerele au baie cu cada si dus, uscator de par (la solicitare), TV satelit, telefon, seif (contra cost), aer conditionat,  acces la
internet WIFI (contra cost), balcon.

Sport si divertisment
Oaspetii hotelului au la dispozitie piscina exterioara, inchiriere masini, masa de biliard, jacuzzi, fitness, animatie.

Drinks & Food
Hotelul ofera demipensiune (bufet), pensiune completa (bufet) cu apa si vin la mesele principale, sau all inclusive (toate mesele
bufet, bauturi inclusie la mesele principale, bauturi alcoolice si non-alcoolice locale intre 10:00-24:00, gustari intre 10:00-23:00,
inghetata pentru copii intre 10:00-18:00). Hotelul are un restaurant si un bar.

Facilitati copii
Cei mici au la dispozitie o piscina exterioara, un loc de joaca si o sala cu jocuri.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a fiecarui
hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in ora
12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:

1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;

2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana



cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie
Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.

Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 
2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.htophotels.com/royalbeach/default-en.html

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana

PACHET: TOP ROYAL BEACH Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (2)

https://www.politiadefrontiera.ro/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/
http://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
file:///tmp/%20%09%20%20http://www.htophotels.com/royalbeach/default-en.html


Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room FullBoard+water&wine €1,379.00 AVL

All Inclusive €1,563.00 AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!

HOTEL LA PALMERA
  
Scor Booking: 8.1

La Palmera este situat la 400 de metri de plaja, în centrul oraşului Lloret de Mar, la 5 minute de mers pe jos de numeroase
magazine, restaurante şi baruri pline de viaţă. Staţia de autobuz din Lloret este la 350 de metri şi oferă legături directe spre
Barcelona şi Girona.

Localizare
La Palmera este situat la 400 de metri de plaja, în centrul oraşului Lloret de Mar, la 5 minute de mers pe jos de numeroase
magazine, restaurante şi baruri pline de viaţă. Staţia de autobuz din Lloret este la 350 de metri şi oferă legături directe spre
Barcelona şi Girona.

Facilitati hotel
Hotelul este decorat cu statui Buddha şi cu lucrări de artă din piatră. Acesta are un restaurant tip bufet şi un bar terasă. La Palmera
are o baie turcească, saună şi o piscină în aer liber cu cadă cu hidromasaj.

Facilitati camere
Camerele hotelului sunt luminoase şi spaţioase. Toate includ o baie privată dotată cu uscător de păr. Oaspeţii pot închiria un seif.

Plecare: Bucuresti  Transport: Avion  Destinatie: Costa Brava  Data:04-09-2020  
Nr. nopti:7  Camera 1 – 2 adulti

— Oferta generata de skytour - 31/03/2020 ora 20:07





WiFi gratuit inclus.

Drinks & Food
Hotelul ofera mic dejun, demipensiune sau pensiune completa. Restaurantul hotelului serveşte preparate locale şi internaţionale.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din momentul inscrierii
si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in cazul in care nu au fost
semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.

Informatii utile
 •Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica orara a
fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar predarea camerei pana in
ora 12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua paturi de o
persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare sau o
reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif, aer
conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la receptie detalii
despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau card, ce se
restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,
conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu pantalon lung si
incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a agentului care a
efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;

Conditii de plata
In cazul pachetelor (cu transport inclus, de tip charter sau zbor pe curse regulate), plata se va face dupa cum urmeaza:
 
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB):
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita pana la expirarea perioadei de EB, conform ofertei;
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB si LM)
- 20% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 40% din valoarea pachetului se va achita cu 30 zile inaintea datei de plecare
- 40% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;
 
3.In cazul rezervarilor Last Minute (LM), confirmarea acestora se va face doar in baza platii integrale a serviciilor;
 
In cazul sejururilor individuale, plata se va face dupa cum urmeaza:
1. Pentru rezervarile cu Early Booking (Reduceri timpurii – EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita pana la expirarea perioadei de Early Booking specificata la fiecare hotel;
 
2. Pentru rezervarile la pret de Oferta Generala (OG) sau orice alt tip de oferta speciala (exceptie EB)
- 50% din valoarea pachetului se achita la momentul efectuarii rezervarii
- 50% din valoarea totala a serviciilor se va achita cu 21 de zile inaintea datei de plecare;

Conditii de penalizare in caz de anulare:
 Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
- 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana
cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
- 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului,
exceptand ziua plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii
sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.

Date generale despre documentele de calatorie:



 Costa Brava este o regiune in nord-estul Cataloniei, in provincia Girona - Spania - membra a Comunitatii Europene.
 
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
 
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui care nu este
prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de frontiera certificatul
de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al celui de-al
doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare si copie
dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti autentificat la
notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul sa paraseasca
teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele
necesare deplasarii.

Protectia datelor cu caracter personal:
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport, hoteluri, politie de
frontiera, companie asigurari, etc), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice

 ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de serviciii de calatorie, agentia de turism organizatoare si
agentia de turism intermediara, atunci cand pachetul este vandut prin intermediul acesteia, trebuie sa furnizeze calatorului 
urmatoarele informatii:
 
1. INFORMATII PRECONTRACTUALE aplicabile pachetului, diferite in functie de destinatie, care se descarca AICI
 
2. FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD  pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, trebuie semnat de
calator si se descarca AICI.
 
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare, iar agentia
de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la momentul
ofertarii pachetelor.
 
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile precontractuale si formularul cu informatii standard
sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin acordul
explicit al partilor contractante.

Web Page
http://www.hotellapalmera.com/

Servicii incluse
Cazare 7 nopti la hotelul ales, cu tipul de masa ales, in Costa Brava;
Transfer aeroport/ hotel/ aeroport;
Transport avion Tarom cursa directa Otopeni - Barcelona si retur;
Un bagaj de cala (23kg) / persoana;
Taxe de aeroport 
Asistenta turistica locala in limba romana
Asigurare medicala si storno COCKTAIL TRAVEL PROTECTION

Pretul nu include
Intrarile la obiectivele turistice;
Excursiile optionale;
Taxele de statiune (se achita la hotel)
Alte servicii decat cele mentionate in program;

DETALII ZBOR

PACHET: HOTEL LA PALMERA Vara 2020 pachet 7 nopti plecare din Bucuresti zbor Tarom (1)

https://www.politiadefrontiera.ro/
https://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/Informatii%20Precontractuale/
https://oferte.cocktailholidays.ro/04.%20Documente%20Colaborare/OG2_A1_Formular_informatii%20standard_pachete_Cocktail%20Holidays.pdf
http://www.hotellapalmera.com/


Zbor Nr.zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Durata zbor

Dus RO 421 04-09-2020 Bucuresti Otopeni 08:30 Barcelona International 10:40 03:10

Intors RO 422 11-09-2020 Barcelona International 11:30 Bucuresti Otopeni 15:35 03:05

Detalii tarif

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus* Tip oferta

Standard Room Bed & Breakfast €1,410.00 €1,384.00 EBD AVL

Half Board €1,443.00 €1,417.00 EBD AVL

Full Board €1,509.00 €1,483.00 EBD AVL

*Atentie! Pretul redus este valabil in limita disponibilitatilor!

EBD - Early BookingSPO - Oferta SpecialaLM - Last MinuteFC - Copil GratuitAVL - DisponibilRQ - La CerereN/A - Stop Sale

Elemente incluse sau optionale

   RO Cocktail Travel Protection 1904 (+0.00EUR)

   RO Cocktail Travel Protection + 1904 (+20.00EUR)

NOTA: preturile si suplimentele afisate sunt calculate per total rezervare!

NOTA: elementele suplimentare/optionale care au valoarea afisata nu sunt incluse in pretul rezervarii!
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