Serie A: SSC Napoli – Juventus Torino

Stadion `San Paolo` | Napoli, 14 februarie 2021

de la

399 EUR/ persoana/ pachet (loc in camera dubla)

Variante cazare
Categorie
Delco Naples 3*
BEST DEAL*
Leopardi 3*
ARENA*
Residenza San Ferdinando 4*
CENTRAL*
Servicii incluse:
- 2 nopti cazare la unul dintre hotelurile de mai sus, in
perioada 12 – 14 februarie 2021;
- mic dejun;
- bilet meci SSC Napoli – Juventus Torino (cat. 4 |
PELUZA, culoare VERDE sau MOV pe harta);
- taxa de livrare a biletelor de meci la hotel in Napoli;

Loc in DUBLA
399 EUR
425 EUR
455 EUR

Camera SINGLE
Loc in TRIPLA
459 EUR
N/A
505 EUR
415 EUR
545 EUR
455 EUR
Nu sunt incluse:
- transportul din/ spre Romania (se poate asigura la cerere);
- transferuri aeroport – hotel – aeroport: de la 40 EUR/ persoana
(dus-intors);
- excursii si servicii optionale (a se vedea `Servicii optionale`);
- supliment bilet de categorie superioara;
- asigurare TURIST PLUS (include asigurare medicala de calatorie
si asigurare STORNO);

*Legenda: `BASIC`= cazare in hoteluri/ pensiuni de calitate mai slaba, dar care ofera un pret accesibil/ `STANDARD`= cazare in hoteluri/ pensiuni de
calitate medie, fara pretentii dar si fara batai de cap/ `ARENA` = cazare in hoteluri pozitionate in imediata apropiere a locului de desfasurare a
evenimentului promovat/ `CENTRAL`= cazare in hoteluri de calitate medie, cu pozitionare centrala/ `BEST DEAL`= cazare in hoteluri care ofera cel mai bun
raport calitate-pret-pozitionare (recomandarea noastra)/ `DELUXE`= cazare in hoteluri ce ofera servicii ireprosabile, dar la preturi peste medie.

Suplimente pentru bilete de categorie superioara la partida SSC Napoli – Juventus Torino:
- categorie 3 (DISTINTI | culoare BLEU pe harta): +75 EUR/ persoana;
- categorie 2 (TRIBUNA NISIDA | culoare ROZ pe harta): +150 EUR/ persoana;
- categorie 1 (TRIBUNA Central | culoare GALBEN pe harta): +300 EUR/ persoana;
Servicii optionale (excursii, tururi si transferuri):
- transferuri aeroport – hotel – aeroport: +40 EUR/ persoana (dus-intors);
- card turistic `Campania ArteCard`: de la 25 EUR/ persoana;
- tur de o zi la Pompei si Vezuviu (aprox. 8 ore): +79 EUR/ persoana;
- tur de o zi pe insula Capri (aprox. 8 ore): +139 EUR/ persoana;
- tur de o zi pe Coasta Amalfi (aprox. 6 ore): +95 EUR/ persoana;

Ponturi de vacanta:
* Spaccanapoli: Candva una dintre cele trei decumani din vechiul oras antic Neapolis, Spaccanapoli este partea cea mai
animata a orasului de la poalele Vezuviului. Desi nu cu foarte mult timp in urma era cunoscuta drept o zona rau famata din
Napoli, treptat, Spaccanapoli si-a recapat parfumul de odinioara: astazi avem ocazia sa admiram numeroasele magazine ale
localnicilor, muzicanti ambulanti si alte personaje specifice orasului care da si numele golfului unde este situat. Nu departe
de Spaccanapoli se gaseste celebrul Grand Hotel Vesuvio, al carui restaurant – ristorante Caruso – ofera o priveliste
splendida asupra portului, asupra esplanadei napoletane si asupra Castel dell`Ovo, fiind totodata locul unde se presupune
ca ar fi fost rostita pentru prima data celebra sintagma `vedi Napoli e poi muori`;
* Orasul adormit – Pompeii: Nicio vacanta in zona golfului Napoli nu trebuie sa excluda din program vizitarea orasului antic
Pompeii. Una dintre cele mai mari tragedii ale antichitatii, eruptia vulcanului Vezuviu in anul 79 d.Ch., a permis conservarea
aproape in intregime a unui oras antic important, asa cum era Pompeii. Astazi, turistii au ocazia sa se plimbe pe strazile
vechiului oras roman si sa studieze arhitectura, modul de viata si de organizare sociala din aceste vremuri demult apuse.

Conditii de anulare:
- rezervarea devine ferma in momentul achitarii pachetului turistic (exclusiv integral); in cazul in care turistul decide sa
anuleze pachetul turistic la orice moment dupa ce rezervarea a fost confirmata, se vor aplica penalizari de 100% pentru
intreg pachetul achizitionat; de asemenea, modificarile de nume nu sunt permise !!!
- acest document reprezinta anexa la contractul cu turistul iar turistul trebuie sa fie instiintat cu privire la conditiile de
rezervare si sa semneze anexa impreuna cu contractul turistic;
Nota:
- tarifele din tabel sunt exprimate in EUR/ persoana/ pachet;
- perioada de cazare in Napoli este 13 – 15 februarie 2021; prelungirea sau modificarea perioadei de cazare este posibila,
iar pentru recalcularea pachetului turistic, va rugam sa ne contactati telefonic sau pe email;
- partida de fotbal SSC Napoli – Juventus Torino din cadrul campionatului italian de fotbal – Serie A – este programata a se
disputa pe stadionul `San Paolo` din Napoli, in data de 14 februarie 2021; cu toate acestea, din cauza drepturilor de
televizare si a participarii echipelor italiene in alte competitii (interne sau internationale), data si ora de disputare a partidei
se pot modifica, informatiile exacte urmand a fi comunicate de organizatori la o data ulterioara; biletele incluse in oferta
sunt din categoria 4 (PELUZA | culoare VERDE sau MOV pe harta de mai sus);
- biletele de meci sunt destinate suporterilor echipei SSC Napoli; in cazul in care sunteti sustinator al echipei Juventus
Torino, va rugam sa ne comunicati acest lucru pentru a va face o oferta care sa includa bilete in sectorul suporterilor
echipei oaspete);
- biletele de meci nu se comercializeaza decat in cadrul pachetului turistic promovat de agentie (care sa cuprinda cazare si/
sau transport)!!!
- clasificarea hotelurilor este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu normele
de clasificare din Romania;

Data: ____________

Semnatura turist: _____________

