
 

 

 

 

 
 

 
- Sambata - 

 

 
 

Cluj Napoca 
  

 

 

7 nopti 
 

 
100  euro/pers 

 

 

 

Insula Mallorca reprezinta o imbinare 

armonioasa de mare, soare si istorie 

toate scaldate in unica lumina 

mediteraneeana. 

Moneda nationala este euro iar 

majoritatea bancilor, restaurantelor, 

hotelurilor si magazinelor accepta 

carti de credit (American Express, 

Master Card, Visa); 

Ora este -1 fata de cea a Romaniei. 

Majoritatea locuitorilor de pe insula 

vorbesc engleza, germana sau alte 

limbi straine in magazine, restaurante 

si hoteluri. 
  

 

 

La frontiera este obligatorie detinerea 

unui pasaport valabil minim 6 luni. 

Asigurarea medicala de calatorie nu  

este obligatorie, insa agentia o 

recomanda. 

 

 

 

Bilet avion 

Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

7 nopti cazare hotel 4* ; 
Demipensiune; 

City Tour Palma Panoramic ½ zi. ; 

Asistenta turistica pe perioada 

sejurului. 

 

 

 

Asigurare medicala de calatorie; 

Taxele de intrare la obiectivele 

turistice; 

Taxa de aeroport 95 €/pers 
Alte taxe si cheltuieli personale; 

Programe optionale; 

 

 
 

  

Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 

ore inainte de plecare. Fiecare pasager 

pentru zborul din Cluj are dreptul la 

maxim un bagaj de cala cu o greutate 

totala de pana la 20 Kg si la un singur 

bagaj de mana care nu poate depasi 7 

Kg.  

 

 

 
 
  Mallorca este cea mai mare dintre insulele 

Baleare, situata intre Ibiza si Menorca, in 

bazinul Marii Mediterane. Mallorca are o 

suprafata de 3640 kmp, 110 km lungime si 76 

km latime (intre N si S).  

Mallorca a fost de-a lungul veacurilor tinta 

constanta a cuceritorilor, fie ca ei s-au numit 

fenicieni, cartaginezi, romani, mauri sau 

corsari spanioli. In 1229, Jaimes I (Jaimes 

Cuceritorul) - rege de Aragon, Catalonia si 

Rosellon - l-a invins pe ultimul guvernator 

musulman si a dat capitalei Medina Maiurca 

numele de Ciutat de Mallorca - astazi, Palma 

de Mallorca, vechiul nume al orasului in 

timpul romanilor.  

Intreaga insula se bucura de o mare varietate: 

de la coastele si golfurile marginite de 

palmieri pana la lanturile muntoase din 

interiorul insulei cu inaltimi de pana la 1500 

m. Cele mai populate statiuni sunt pe partea 

dreapta a golfului Palmei (Can Pastilla, Playa 

de Palma si Arenal) si in partea sud-vestica a 

insulei: Santa Ponca, Palma Nova si Magaluf.  

         

Capitala insulei este Palma de Mallorca, 

destinatie preferata de turistii germani si 

britanici pentru plajele superbe si viata de 

noapte, fiind situata in partea de sud-vest a 

insulei, intr-un golf.  Orasul este puternic 

marcat de trecutul sau istoric, martor fiind 

caracterul vechi al monumentelor si edificiilor 

istorice. De vizitat caterala La Seu, 

impunatoarea catedrala gotica construita de 

Jaime I, primul cuceritor al isulei, centrul 

vechi al orasului si El Pueblo Espagnol, un 

muzeu in aer liber cu case tipic spaniol, dar de 

la tipic maur la tipic maiorchin, Museo de 

Mallorca, Fundación Pilar y Joan Miró, 

Muzeul de Arta Spaniola Contemporana. 

Pentru petrecerea timpului liber este indicat 

golful; exista doua terenuri: Club de Golf Son 

Vida si Golf Son Muntaner. 

 

 
Cele mai bune plaje din Mallorca 
El Arenal, cunoscuta deasemenea ca 

Playa de Plama, este marginita de o 

faleza, de magazine, restaurante si 

discoteci. Plaja, din nisip alb fin, are o 

lungime totala de 4600m si o latime de 

50m, apa marii este cristalina, iar valurile 

nu sunt foarte puternice.  

Can Pastilla este situata in continuarea 

plajei El Arenal, in apropierea Clubului 

Maritim din Sant Antoni de la Platja, are o 

lungime de 270m si o latime de 65m; 

nisipul (alb si fin) la fel ca si apa (cu valuri 

linistite) sunt de mare calitate. Peguera 
Torá este destul de ingusta (180m – 

lungime, 65m – latime), iar vegetatia de 

pini maritimi ajunge pana la plaja din nisip 

alb si fin. Desi valurile nu sunt foarte 

puternice, se poate practica cu succes 

windsurf-ul.  

Peguera Plamira este cea mai mare dintre 

plajele din Peguera. Are 570m lungime si 

40m latime, este formata din nisip alb si 

fin. Centrul urban si faleza ofera o 

multitudine de servicii: restaurante, baruri, 

magazine, inchiriere de sezlonguri si 

umbrele.  

Peguera Romana dispune de toate 

serviciile specifice unei plaje: sezlonguri, 

inchiriere de hidrobiciclete. Plaja din nisip 

alb si fin, cu o lungime de 85m si cu o 

latime de 60m, se bucura de o frumoasa 

vegetatie de pini maritimi care ajung pana 

aproape de mare.  

Canyamel este cea mai mare plaja din 

zona cu acelasi nume si este situata intr-un 

golf marginit de doua capuri, la poalele 

unei zone rezidentiale. Plaja, din nisip alb 

si fin, cu valuri moderate, are lungimea de 

290m si latimea de 80m.  

Platja de Muro, situata intre Casetes de 

Capellans si Playa des Drag, este o plaja 

din nisip alb si fin (4200m – lungime, 70m 

– latime), cu ape nu foarte adanci.  

Cala Figuera, situata in zona Cabo 

Formentor, formata din nisip alb si fin 

(50m – lungime, 40m – latime), cu valuri 

moderate, ofera o panorama extraordinara. 

 

 
 

Durata 

Avans la inscriere 

Util si practic 

Zi de operare 

Formalitati 

Pretul nu include 

Bine de stiut 

Servicii inluse 

Plecari din 



  

 LAS ARENAS 4*, C’AN PASTILLA / similar 
mallorca-hotellasarenas.com 

-demipensiune- 

 

Localizare: Hotelul este situat la 50 m de plajă, în superbul Golf Playa de Palma, la 7 km de orașul Palma de Mallorca și 2 km 

de aeroport. La 20 m de hotel se află o înșiruire de baruri, restaurante și diverse magazine. 

 

Plaja: Plaja din stațiune este lată și cu nisip fin. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost (aproximativ 7 euro/pers) 

 

Facilităţi hotel: Hotelul dispune de recepție 24 de ore, cameră pentru bagaje, acces internet în lounge și la barul de la piscină, 

restaurant cu aer condiționat, snack bar, schimb valutar, servicii de spălătorie (contra cost), serviciu medical (contra cost). 

Hotelul oferă programe de animație și activităti sportive cu animatori locali, sală de jocuri, polo pe apă, aerobic, animație seara 

pentru copii, mini disco, câteva seri pe săptămană cu muzică live, cabaret și alte spectacole susținute de dansatori profesioniști. 

 

Sport și agrement: Sporturi nautice, închirieri biciclete, centru SPA, masaj, saună, jacuzzi, sală fitness. 

 

Facilități camere: Camerele standard sunt dotate cu baie cu duș, uscător de păr, aer condiționat gratuit, minibar (contra cost), 

seif (contra cost), telefon, TV prin satelit, balcon sau terasă, majoritatea cu vedere panoramică către golf. Curățenia în cameră se 

face zilnic, prosoapele se schimbă la cerere, iar lenjeria de pat de două ori pe săptămȃnă. Dimensiune cameră standard: dublă 16 

m2, dimensiune cameră single 10m2. 

 

Facilități copii: Hotelul are o piscină exterioară pentru copii, programe de animație, activități sportive cu animatori locali și un 

mini disco local. 

 
 

Date de plecare 
Tarif standard 

Loc în DBL 

24.09, 01.10 445 € 

Reducere cazare în DBL cu pat 

suplimentar 
   10 €/ persoană 

Supliment SGL  200 € 

Reducere un copil 2-11.99 ani 

în DBL cu 2 adulti 
100€ 

Un copil 0-1.99 ani GRATUIT; 

 

 
 
 

* Persoanele care nu au insotitor cu varsta peste 55 ani platesc supliment 50 euro/sejur 7 nopti.  

 BONUS! Pentru posesorii de Senior Voyage Club Card nu se percepe acest supliment. 

* Nu se accepta partaj pentru acest program. 

* Excursiile optionale pot suferi modificari iar programul concret, desfasurat pe zile, al excursiilor optionale se va primi la destinatie. 

* Excursiile optionale gratuite se vor organiza in prima sau in ultima zi, in drum spre aeroport sau hotel, in functie de orarul de zbor. 

* Grupul minim pentru a se organiza excursiile optionale este de minim 20 persoane.  

* Hotelurile mentionate in acest program pot fi modificate, oferindu-se alternative similare. 

* Tarifele afisate pot suferi modificari in functie de fluctuatiile de pret ale taxelor sau ale petrolului, impuse de compania aeriana. 

Nota: Hotelul mentionat poate fi schimbat cu unul din aceeasi clasificare (4*). 

Senior Voyage 

    

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

Observatii 


