PARIS - PASTE 2020
Paris, Franta

Descriere PARIS - PASTE 2020 4*, Paris, Franta
• Bilet de avion Air France Bucuresti – Paris – Bucuresti • Cazare la Hotel Mercure Paris la Defense Grande Arche 4* cu
MIC DEJUN!!! Bine 7,8 Booking.com! https://all.accor.com/hotel/1982/index.en.shtml • Tur panoramic de oras •
Croaziera pe Sena • Insotitor roman de grup • Bonus! Asigurare Medicala si STORNO Cocktail Travel Protection,
indiferent de varsta • Bonus! Transfer intern din diverse orase ale tarii! Valabil doar in momentul rezervarii
Descriere Program
Ziua 1 (16.04.2020) Bucuresti – Paris
Intalnire cu insotitorul de grup pe Aeroportul Bucuresti-Otopeni Henri Coanda la ora 04.00 pentru imbarcare la cursa
Air France AF1089 cu decolare la ora 06.05 spre Paris. Aterizare la Paris la ora locala 08.20. Tur panoramic al Orasului
Luminilor. Transfer la hotel pentru formalitatile de cazare. Seara cazare la hotelul Mercure Paris la Defense Grande
Arche 4* sau similar.
Ziua 2 (17.04.2020) Paris
Mic dejun. Zi libera la dispozitie pentru plimbari si vizite individuale. Va recomandam Pantheonul, Jardin du
Luxembourg, Sorbona, apoi L'Ile de la Cite unde se afla Palatul Conciergerie si Sainte Chapelle si unde veti fi incantati
de Cathedrala Notre Dame. Cu maretia sa gotica, Notre Dame din Paris, domina nu numai raul Sena si Ile-de-la-Cite, ci
si istoria capitalei Frantei. Seara cazare la hotelul Mercure Paris la Defense Grande Arche 4* sau similar.
Ziua 3 (18.04.2020) Paris
Mic dejun. Astazi puteti vizita muzeul Luvru, cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franta și unul dintre cele mai
importante muzee din lume. Printre piesele cele mai celebre prezente la Luvru se numara: Codul lui Hammurabi, Venus
din Milo, Gioconda de Leonardo da Vinci si Libertatea conducand poporul de Eugène Delacroix. Luvrul este de
asemenea unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, cu aproximativ 8,5 milioane de vizitatori anual. Dupa amiaza,
timp liber. Seara cazare la hotelul Mercure Paris la Defense Grande Arche 4* sau similar.
Ziua 4 (19.04.2020) Paris
Mic dejun. Zi libera la dispozitie pentru plimbari si vizite individuale. Va recomandam sa faceti o vizita in cartierul
Montmartre. Cu strazile sale pitoresti, drumurile boeme si casele cu chirii mici, Montmartre a inceput sa-i atraga pe
artistii secolului al XIX-Iea. Cafenelele si cluburile legendare - Le Chat Noir, Au Lapin Agile, La Nouvelle Athenes - au
devenit cunoscute ca fiind locuri de intalnire literar-artistice. Moulin Rouge, pe Boulevard de Clichy, si-a deschis portile
in 1889. Henri de Toulouse Lautrec era de-al casei, adesea facand schite si pictand in sala de dans. Astazi, nelinistea
creativa din Belle Epoque a fost inlocuita de catre artistii de strada din Place du Tertre, o prima oprire turistica. Vizibila
din aproape orice loc din Paris, Basilique du Sacre-Coeur este punctul central al acestui cartier boem al Parisului.
Seara, Bonus - Croaziera de 1 ora pe Sena pentru admirarea orasului. Cazare la hotelul Mercure Paris la Defense
Grande Arche 4* sau similar.
Ziua 5 (20.04.2020) Paris - Bucuresti
Mic dejun. Timp liber pentru plimbari si vizite individuale. Dupa-amiaza, transfer de la hotel la Aeroportul Charles de
Gaulle. Imbarcare la cursa Air France AF1088 cu decolare la ora locala 21:00 spre Bucuresti. Aterizare pe Aeroportul
Otopeni-Henri Coanda la ora locala 00:55.
Excursii Optionale

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:41)

• Valea Loirei
• Palatul Versailles
• Muzeul Louvre
• Castelul Fontainbleau
*Grupul minim pentru efectuarea excursiilor optionale este de 20 persoane.
Tarifele excursiilor optionale sunt calculate orientativ pentru 20 de participanti; in cazul in care vor fi mai putini
participanti tarifele se vor recalcula; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul agentiei noastre (sunt doar
recomandate ca servicii sigure); Plangerile si solutionarea acestora se fac la fata locului!
Informatii Utile
• Trebuie sa te prezinti in Aeroportul Otopeni la check-in cu 2 ore inainte de ora imbarcarii! Prezentarea biletului de
avion este obligatorie! Asigura-te ca ai actele de identitate valabile pentru toata familia sau grupul de prieteni! Copiii
sub 18 ani care nu calatoresc cu parintii trebuie sa detina un set de documente conform www.politiadefrontiera.ro.
Copiii sub 14 ani calatoresc cu pasaportul! Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie
cele anulate urmare a casatoriei civile!
• Bagajele permise pentru calatorie – bagaj de cala 23 kg si max. 8kg bagaj de mana pentru fiecare pasager.
• Important! Pe destinatiile externe, mesele festive oferite cu ocazia unor evenimente sau sarbatori (Paste, Craciun,
Revelion) sunt diferite de cele traditionale romanesti, atat ca meniu, cat si ca durata si divertisment.
Conditii de realizare a grupului
GRUP MINIMUM 21 PERSOANE. Pentru un grup de 16-20 persoane, tariful se majoreaza cu 25 EURO / persoana,
pentru un numar mai mic de 16 participanti, pretul se recalculeaza sau excursia se reprogrameaza. De asemenea, in
cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea
standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul maxim
rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de
decomandare.
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 rezervare si in contractul de prestari servicii.
Conditii de inscriere
• Cetatenii romani pot intra pe teritoriul Frantei (tara membra a Uniunii Europene), atat cu cartea de identitate
valabila, cat si cu pasaportul turistic valabil. Pasapoartele care nu contin semnatura titularului sunt considerate
documente de calatorie invalide, iar posesorilor le poate fi refuzata imbarcarea sau intrarea in statul de destinatie.
• La inscriere, turistul achita 40% din valoarea excursiei, 40% cu 30 zile inaintea datei de plecare, iar diferenta cel mai
tarziu cu 14 zile inainte de plecare.
• Plata se poate face in lei sau in valuta la cursul de schimb anuntat de Exim Bank din ziua platii.
• Conditiile de participare si penalizare in caz de retragere, sunt specifice programului anexa la contract, care trebuie
semnat obligatoriu la inscriere si anume:
• Anulare intre data confirmarii serviciilor si 50 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 20% din pretul
pachetului de servicii;
• Anulare intre 49-31 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 50% din pretul pachetului de servicii;
• Anulare intre 30-15 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 80% din pretul pachetului de servicii;
• Anulare cu mai putin de 14 zile calendaristice inaintea datei de plecare: penalizare 100% din pretul pachetului de
servicii;
• ATENTIE Biletele de avion sunt nerambursabile si nu permit modificari dupa emiterea lor.
• Corectitudinea numelor si a datei de nastere intra in responsabilitatea agentiei/ agentului care a efectuat inscrierea,
orice modificare de nume sau de data se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare;
• Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica
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orara a fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazare dupa ora 14:00 si predare pana in
ora 12:00);
• Hotelierii solicita plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex.mini bar/frigider, seif) 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
• Categoria hotelului, a restaurantului si a mijloacelor de transport turistic, este cea acordata de Ministerul de Resort
local;
• Tarifele excursiilor optionale sunt orientative; clientii nu sunt obligati sa le cumpere de la partenerul agentiei noastre
(sunt doar recomandate ca servicii sigure); Plangerile si solutionarea acestora se fac doar pe perioada sejurului!
• ATENTIE Verificati documentele necesare calatoriei inainte de plecare – carte de identitate (pentru tarile UE) sau
pasaport valabil min. 6 luni de la data sosirii in tara! Persoanele care detin alt tip de pasaport decat cel turistic
(pasaport diplomatic, pasapoarte starine, etc) sunt rugate sa se intereseze in ce conditii pot calatori cu pasaportul pe
care il detin. Documentele necesare calatoriei pentru minorii insotiti de un singur parinte sau nici unul le gasiti la
www.politiadefrontiera.ro. Conform legislatiei in vigoare, copiii si infantii (pana la 14 ani) calatoresc DOAR CU
PASAPORT!!!
• Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
• Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor de aeroport sau a serviciilorsuplimentare, in situatia
in care acestea sunt impuse de terti (compania aeriana, unitatile de cazare);
• Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este raspunzatoare
pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul excursiei;
• Detaliile si informarile pentru plecarea grupului se transmit pe e-mail cu o saptamana inaintea plecarii.
Servicii ghid/ conducator de grup
Cocktail Holidays asigura un conducator de grup pe perioada circuitului, vorbitor de limba romana. El va supraveghea
ca toate serviciile sa fie conforme cu programul prezentat la inscriere. In cazul in care exista elemente neconforme fata
de programul cumparat, conducatorul de grup trebuie sa depuna toate eforturile pentru a remedia problemele la fata
locului
Asigurari
Prezentul pachet de servicii include urmatoarele tipuri de asigurari:
1.

Asigurare medicala si storno Cocktail Travel Protection

2.

Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de Omniasig Vienna

Insurance Group S.A, cu seria I nr.53152, valabila pana in data de 02.01.2021.
Mijloace de transport
ATENTIE! Biletele de avion sunt nerambursabile si nu permit modificari dupa emiterea lor.
In cazul pachetelor de servicii care cuprind si transportul cu avionul ( zbor regulat sau zbor charter), agentia de turism
organizatoare nu este raspunzatoare de eventualele modificari ale orelor de plecare si de sosire. Daca transportatorul
este vinovat de aceste decalaje va acorda asistenta turistilor conform Regulamentului EC 261 din 2004 al
Parlamentului European. Prima zi si ultima zi din sejur sunt destinate deplasarii catre/de la destinatie.
Orele de plecare si sosire sunt informative, ele pot fi modificate de transportator cu un aviz prealabil, iar agentia
organizatoare nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele modificari.
Asezarea in microbuz/autocar la destinatie se face de catre insotitiorul de grup, pe baza listei cu ordinea inscrierii la
program, incepand cu randul 2 de scaune din mijlocul de transport. Pentru siguranta pasagerilor pe perioada excursiei,
primul rand de scaune este rezervat insotitorului de grup si ghidului local.
Informatii despre sejur
Informatiile detaliate despre sejur vor fi inmanate turistilor inainte de plecare si vor cuprinde urmatoarele puncte:
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-

Detalii reprezentant Cocktail Holidays pe parcursul excursiei – nume, telefon;

-

Detalii reprezentant Cocktail Holidays in aeroport Romania – nume, telefon;

-

Orar de zbor actualizat;

Eventuale evolutii ale pretului
Preturile agreate la incheierea contractului pot sa creasca sau sa scada in functie de anumiti factori obiectivi.
Cresterile de pret sunt influentate de cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale pretului petrolului, cresterea taxelor
de survol, etc. In cazul unei cresteri de pret mai mare de 8%, clientul poate rezilia contractul fara a plati penalizari de
retragere.
Scaderile de pret pot fi datorate unor promotii facute de partenerii externi sau de catre agentia organizatoare. Aceste
reduceri sunt limitate pentru o anumita perioada timp si pentru un anumit numar de locuri. Promotia poate fi intrerupta
inainte de terminarea perioadei de valabilitate fara obligatia din partea organizatorului de a anunta epuizarea locurilor
puse in vanzare.
In acelasi timp agentia organizatoare nu are obligatia de a reduce pretul conform promotiei, pentru clientii care au
achizitionat anterior acelasi pachet, dar la un pret mai mare.
Date generale despre documentele de calatorie
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client sunt solicitate de furnizorii de servicii (transport,
hoteluri, politie de frontiera, companie asigurari, etc.), iar noi trebuie sa le colectam si sa le transmitem mai departe
pentru buna functionare si finalizarea serviciilor turistice.
Agentia de turism organizatoare este Cocktail Holidays, cu sediul intrarea Armasului nr.9, sector 1, Bucuresti. Numarul
de telefon de contact este 0212108485.

ATENTIE! Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, pe langa informatiile
precontractuale din descrierea programului, agentia de turism organizatoare si agentia de turism intermediara trebuie
sa furnizeze calatorului si:
FORMULARUL cu INFORMATII STANDARD pentru contractele privind pachetele de servicii de calatorie, care 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.
Oferta detaliata 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.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
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