Hotel 4* Toscana,
Senior voyageUltimele locuri Plecare 8 Aprilie, 7
nopti
Florenta, Italia

Descriere Hotel 4* Toscana, Senior voyage- Ultimele locuri - Plecare 8 Aprilie, 7
nopti 4*, Florenta, Italia
Florenta – Pisa – Insula Elba – Cinque Terre – Siena – San Gimignano – San Marino – Pistoia - Prato

Despre Toscana - prezentare, informatii, poze si recomandari
Toscana a fost probabil regiunea în care Renașterea italiană a produs cele mai bune rezultate. Patrimoniul artistic al
regiunii include arhitectură, pictură și sculptură, adunate în numeroase muzee faimoase cum ar fi Uffizi din Florența.
Toscana este de asemenea cunoscută pentru vinurile sale (cele mai faimoase fiind Chianti, Morellino di Scansano și
Brunello di Montalcino) și pentru cele 120 de regiuni protejate (rezervații naționale).
Destinații turistice notabile în Toscana includ Florența, Pisa, Lucca, Maremma (în districtul Grosseto), Crete Senesi și
Siena. Toscana își promovează acum "agroturismul" (Agriturismo), în care turișții locuiesc la fermele agricole.
Familia Medici, mult timp una dintre cele mai importante familii din Florența, și prin extensie din Toscana, a reușit să
transforme Republica Florența într-un stat ducal condus prin succesiune ereditară în secolul XVI. În mare parte a acelui
secol ei au condus Florența și Toscana cu succes, extinzând teritoriul statului prin cucerirea Sienei
Toscana | Toscana este o regiune în centrul Italiei, având graniță cu Lazio la sud, Umbria la est, Emilia-Romagna și
Liguria la nord, și cu Marea Tireniană la vest. De multe ori a fost privită ca una dintre cele mai frumoase părți ale Italiei

Servicii incluse
Prețul final include
Transport avion Bucuresti - Florenta - Bucuresti
7 nopţi cazare la hotel de 4*
Mic dejun si cina (2 mese pe zi - conform programului (intrare cu cină, iesire cu mic dejun) cu 1 pahar de apa si vin

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.06.2020 10:10)

la masa
Transfer aeroport-hotel-aeroport
Asistenta turistica*
*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea, insotirea si conducerea
turistilor de la punctul de sosire spre locul de cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la
destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul
½ zi excursie optionala inclusa (Pistoia)

Servicii neincluse
Prețul final nu include
Taxele de aeroport 95 €/persoana
Supliment 50 €/persoana pentru plecarile din mai, iunie si septembrie
Supliment 50 €/persoana plecare Paste (nu include masa festiva)
Supliment 130 €/persoana plecare 30.12 (Revelion – nu include masa festiva)
Masa festiva revelion 90 €/ pers obligatorie
Asigurarea medicala de calatorie si asigurarea storno
Taxa de statiune (se va plati la hotel, 1-3 euro/zi/pers)
Mesele de prânz
Intrarile la obiectivele turistice, alte taxe si cheltuieli personale

Informatii utile
Despre Toscana - prezentare, informatii, poze si recomandari
Toscana a fost probabil regiunea în care Renașterea italiană a produs cele mai bune rezultate. Patrimoniul artistic al
regiunii include arhitectură, pictură și sculptură, adunate în numeroase muzee faimoase cum ar fi Uffizi din Florența.
Toscana este de asemenea cunoscută pentru vinurile sale (cele mai faimoase fiind Chianti, Morellino di Scansano și
Brunello di Montalcino) și pentru cele 120 de regiuni protejate (rezervații naționale).
Destinații turistice notabile în Toscana includ Florența, Pisa, Lucca, Maremma (în districtul Grosseto), Crete Senesi și
Siena. Toscana își promovează acum "agroturismul" (Agriturismo), în care turișții locuiesc la fermele agricole.
Familia Medici, mult timp una dintre cele mai importante familii din Florența, și prin extensie din Toscana, a reușit să
transforme Republica Florența într-un stat ducal condus prin succesiune ereditară în secolul XVI. În mare parte a acelui
secol ei au condus Florența și Toscana cu succes, extinzând teritoriul statului prin cucerirea Sienei
Toscana | Toscana este o regiune în centrul Italiei, având graniță cu Lazio la sud, Umbria la est, Emilia-Romagna și
Liguria la nord, și cu Marea Tireniană la vest. De multe ori a fost privită ca una dintre cele mai frumoase părți ale Italiei

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.06.2020 10:10)

Individual
Charter
Circuit
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
Demipensiune
Ghid
Insotitor de grup
Activitati

Facilitati proprietate
Wifi
Transfer
Piscina
Piscina exterioara
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Depozitare bagaje
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon in unele camere
Dus
Halat de baie
Prosoape
Uscator de par

Tematica
Seniori

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.06.2020 10:10)

