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S P A N I A  

Valencia și Costa Blanca 
Valencia – Alicante – Elche – Morella – Peñíscola – Murcia – Cartagena – Guadalest – Cascadele Algar 

De la  580 €/ persoană/ program 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 13.09, 20.09, 27.09, 4.10.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* pe 

Costa Blanca 

 Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și vin la masă 

 Transport avion București – 

Valencia – București  

 Taxele de aeroport 

 Transfer aeroport–hotel–aeroport 

 Tur panoramic de Valencia 

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație. 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Alicante și Elche: 50 €/ persoană 

 Valencia: 55 €/ persoană  

 Morella și Peñíscola: 70 € 

/persoană 

 Murcia și Cartagena: 55 €/ 

persoană   

 Guadalest și Cascadele Algar: 35 

€/ persoană     

 Nou! Reducere 15% la pachetul 

de       excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

întregului pachet de excursii 

opționale. 

 Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

3 excursii opționale. 



De la monumente și palate flamboiante, capodopere arhitecturale maure 

sau romane, peisaje urbane futuriste, plaje întinse, livezi de portocali și 

aerul parfumat de migdali, Regiunea Valencia este o destinație completă. 

Adaugă la toate astea o bucătărie spectaculoasă care a dat lumii celebra 

paella, natură demnă de documentarele National Geographic și o capitală 

care rivalizează prin frumusețe și atracții cu Madridul și Barcelona și vei 

înțelege de ce regiunea Valencia și Costa Blanca te vor seduce iremediabil în 

această călătorie de șapte zile. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Arhitectura îndrăzneață semnată de Santiago Calatrava a complexului 

futuristic Ciudad de las Artes și a Ciencias din Valencia 

 Contemplarea de la distanță a fortăreței medievale Morella 

 Arhitectura cu totul surprinzătoare și mâncarea rafinată din Murcia 

 Casele albe din Guadalest și istoria sa medievală, cu siguranță un candidat 

pentru cel mai frumos sat din Spania 

 Cea mai delicioasă porție de paella din lume pe Costa Blanca, locul nașterii sale  

 

Hola! Bienvenido în Valencia! Imediat după aterizare ne îndreptăm spre hotelul 

care ne va găzdui, pe Costa Blanca, cartierul general de unde pornim în 

explorările noastre în următoarele zile. După ce ne instalăm, te invităm să faci 

cunoștință cu ghidul și ceilalți participanți la program. După întâlnirea de 

informare, poți alege excursiile opționale pentru următoarele zile, dacă nu ai 

făcut-o încă și să te pregătești de experiențele fabuloase ale regiunii valenciene. 

Pentru o mai bună planificare a programului turistic, recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară. 

 

Excursii gratuite 

 Valencia tur panoramic 

Luăm un prim contact cu Valencia, frumosul oraș de coastă care dă numele 

întregii provincii estice a Spaniei. Facem un tur panoramic, prilej de a surprinde 

per ansamblu, vibrația unică a acestui oraș. Descoperim partea modernă a 

Valenciei la bordul autocarului, remarcând pe lista atracțiilor Orașul Artelor și 

Științelor, Muzeul Oceanogràfic, Portul Valencia, Marina Real, plaja Las Arenas și 

zona Cupei Americii printre altele. Ne oprim în Ciudad de las Artes și a Ciencias și 

mergem la pas printre clădirile futuriste ale complexului proiectat de arhitectul 

local Santiago Calatrava. Apoi, ne bucurăm de timp liber pentru a vizita atracțiile 

preferate sau pentru o plimbare de-a lungul râului Turia. Cum Valencia are prea 

multe de oferit pentru a putea fi acoperite în câteva ore, promitem să revenim în 

excursia de o zi dedicată Valenciei pentru a descoperi partea istorică a orașului. 

Turul se va realiza în prima sau ultima zi de program, în drum de la aeroport 

spre hotel sau de la hotel spre aeroport. 
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Excursii opționale 

 Alicante și Elche: 50 €/ persoană 

 Pornim într-o incursiune în sudul coastei Iberice pentru a vizita cele mai 

emblematice atracții din regiune: Alicante, oraș spaniol înfloritor de pe litoral și 

orașul cu bogată moștenire istorică maură Elche.  

 Elche este listat ca Patrimoniu Mondial Unesco din două motive: datorită 

moștenirii istorice și culturale și datorită unui complex sistem de irigații maure, 

care a făcut din Elche un important producător de fructe. Aproximativ 200.000 

de palmieri înfrumusețează orașul, fiecare dintre ei având o durată de viață de 

peste 250 de ani, transformând inima acestui oraș într-o adevărată oază. 

Palmierii, bisericile asemănătoare moscheilor și clădirile istorice din piatră de 

culoarea deșertului dau orașului o senzație nord-africană.  

 Vom explora orașul și vom vedea cele două situri UNESCO din Elche, 

începând cu Livada de Palmieri, unde întâlnim o gamă diversă de specii. După 

plimbarea printre plantele seculare, ne îndreptăm spre Bazilica Sfânta Maria, o 

clădire unică în stil baroc, unde aflăm povestea unei piese de teatru medieval 

declarată Patrimoniu Mondial de UNESCO.  

 După ce aflăm secretele bine păstrate ale acestui oraș pitoresc, ne întoarcem 

către zona de coastă spre Alicante. Dintre toate capitalele de provincie ale 

Spaniei continentale, Alicante este cea mai atractivă din punct de vedere turistic. 

Avem timp liber la dispoziție pentru a gusta gastronomia locală. Merită din plin! 

Apoi simțindu-ne re-energizați, facem un tur relaxat pe străzi, bucurându-ne de 

frumusețea clădirilor și a peisajelor din împrejurimi. De la înălțimea zidurilor 

Castelului Santa Bárbara avem ocazia să suprindem vederi panoramice asupra 

golfului, descoperim Catedrala Sfântul Nicolae, Primăria din Alicante și Casa 

Carbonell și încheiem cu o promenadă pe malul mării care ne va duce către alte 

repere de marcă din Alicante.  

 

 Valencia: 55 €/ persoană     
       Astăzi vom experimenta Valencia. Al treilea oraș ca mărime al Spaniei este un 

loc magnific care reușește să rivalizeze cu Madrid și Barcelona, cele două orașe 

care monopolizează atenția majorității turiștilor în aceată țară. Fără teamă să 

lase inovațiile și noul să își facă loc, Valencia și-a deviat râul predispus la 

inundații spre periferie și a transformat fosta albie într-un coridor verde de 

parcuri care șerpuiește chiar prin mijlocul orașului. Clădirile moderne i-au adus 

o strălucire aparte, îmbogățind peisajul urban, mănunchiul de clădiri futuriste 

atrăgând privirile din orice zonă ai privi. Valencia se mai mândrește cu muzee 

grozave, o întindere lungă de plajă și un cartier vechi grandios și plin de caracter. 

Vom admira, printre altele, Piața Colon, arena de tauri din Valencia, clădirea 

istorică a gării și a primăriei. Apoi vom ajunge în centrul istoric al orașului. 

Facem o oprire la Piața Centrală, care, pe lângă faptul că este o capodoperă a 

designului modernist, este locul în care putem simți atmosfera vibrantă a orașul 

în plină desfășurare. Apoi mergem spre Plaza de la Virgen pentru a intra în 

Bazilica Sfintei Doamne a Părăsiților. Timp liber pentru a vizita în voie atracțiile, 

să faci cumpărături de suveniruri sau să iei masa în acest loc plin de tumult și 

culoare. Desigur, fiind aici, nu poți să nu încerci o farfurie vinovat de delicioasă 

de paella, Valencia fiind considerată capitala mondială a acestui preparat. 

 

 Murcia și Cartagena: 55 €/ persoană    

 Două dintre nestematele bine păstrate ale Spaniei, Murcia și Cartagina, sunt 

argumentele pentru trezirea noastră matinală. Poposim în Murcia, oraș 

eminamente istoric și pornim la pas pentru a vedea atracțiile emblematice: 

catedrala, cazinoul și teatrul. Asemenea Valenciei, Murcia este traversată de un 

coridor verde, cu grădini, fântâni arteziene și piațete care datează din perioada 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare.  

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, anumite 

obiective turistice acceptă doar 

plăți făcute cu cardul sau metode 

de plată fără contact (cu 

telefonul), în loc de numerar.  

maură. Restaurantele cu tapas sunt peste tot, ceea ce ne convinge să facem o 

pauză binevenită și să facem ceea ce ne dictează pofta.  

 După masă, ne îndreptăm spre portul Cartagina, printre cele mai vechi orașe 

de pe întreg continentul. Cu plaje minunate și un port natural folosit de milenii, 

acest oraș este o destinație fermecătoare. Face un tur pietonal al orașului antic, 

aflând despre istoria care ne duce până în anul 228 î.Hr. Pe parcurs remarcăm 

vestigii antice romane, zidul punic în ruine, admirăm priveliștile spectaculoase 

ale țărmului de la debarcaderul din Cartagena și ne acomodăm cu atmosfera 

efervescentă de-a lungul animatei Calle Mayor. Aici, putem profita de timpul 

liber pentru a explora în voie magazinele, cafenelele și galeriile din zonă.  

 

 Morella și Peñíscola: 70 €/ persoană     

 Profităm de vremea însorită și, urmând linia de coastă, la distanță de două 

ore, ajungem în Morella, oraș-cetate cu ziduri înalte, așezat strategic pe vârful 

înalt care domină orizontul. Ne plimbăm pe străduțele medievale înguste, oprim 

la artizanii locali și ajungem la fortăreața aflată în punctul cel mai înalt al 

orașului. Aceasta a fost odinioră reședința legendarului El Cid, erou național, cel 

mai cunoscut cavaler al luptei de eliberare împotriva ocupației maure. Vom avea 

timp liber pentru a continua să explorăm Morella și să încercăm câteva delicii din 

bucătăria locală.  

 După prânz, ne îndreptăm spre Peñíscola. Pe drum ghidul ne va dezvălui 

originile acestui oraș faimos pentru o figură istorică controversată, Papa Luna, 

cunoscut și ca antipapa Benedict al XIII-lea, una dintre cele mai polemice 

personalități religioase din istoria Spaniei și legătura sa cu Peñíscola. Facem un 

tur pietonal prin orașul vechi, în care se regăsesc mostre de arhitectura islamică, 

romană și ctitorii ale templierilor într-un amalgam fascinant, mărturii ale istoriei 

milenare ale acestui oraș. Urmăm conturul vechiului zid care a protejat orașul și 

simțim că am călătorit înapoi în timp. Timp liber pentru a explora și pe cont 

propriu înainte de întoarcerea spre hotel. 

 

 Guadalest și Cascadele Algar: 35 €/ persoană     

 În acestă zi vom descoperi clădiri vechi de secole, un castel, piațete și străzi 

pline de istorie, toate într-un sat, super-pitoresc. Așadar, ne așteaptă Guadalest, 

unul dintre reperele de seamă ale regiunii, amplasat pe un varf muntos, cu vederi 

uimitoare în josul văii, la mare. De îndată ce pășim în acest oraș, simțim că am 

făcut o călătorie în trecut. Guadalest păstrează aura evului mediu cum puține 

sate din Spania o mai fac în prezent, fiind considerat unul dintre cele mai 

frumoase și mai pitorești sate din Peninsula Iberică. Facem o plimbare pe străzile 

înguste care datează de mai bine de 1.000 de ani, bucurându-ne de frumusețea 

clădirilor și a peisajelor din împrejurimi de la înalțime, ocazie excelentă de a 

surprinde pe camerele foto și telefoanele mobile frumusețea decorului natural. 

Guadalest este cunoscut și pentru muzeele sale ciudate, nu mai puțin de nouă 

fiind situate în principala zonă turistică a satului. Timp liber pentru a descoperi 

magazinele de suveniruri sau pentru a vizita unul dintre muzeele unice. 

 În apropiere, vom descoperi cascadele Algar, un paradis natural aflat la mică 

distanță de Benidorm, compus din cascade care sunt conectate prin canale de 

apă formând mici râuri și bazine. O adevărată minune a naturii! 
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Hotel Gran Bali 4 
www.granhotelbali.com 

 

 
R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 120 euro 

 Reducere a 3-a persoană: hotelul 

nu dispune de camere triple 

 Copil 0-1.99 ani: 95 euro (taxa de 

aeroport) 

 Copil 2-11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 

pat suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Partajalele pot fi onorate. La 

solicitarea expresă a turistului, 

cazarea se poate face într-o 

cameră dublă, care va fi partajată 

cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, 

dintre ceilalți turiști care își 

exprimă această opțiune.  

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

 

 Localizare 

Hotelul Gran Bali este situat într-o zonă liniştită din stațiunea Benidorm, la 5 

minute pe jos față de plajă. 

 

 Facilitățile hotelului 

Restaurantele hotelului servesc preparate din bucătăria mediteraneană și 

internațională, iar oaspeții pot savura, băuturi la bar. Hotelul oferă câteva piscine 

în aer liber și un centru spa, program complet de divertisment şi o sală de jocuri 

cu tenis de masă şi biliard. Centrul spa include saună, sală de fitness şi cadă cu 

hidromasaj. De asemenea, pot fi rezervate masaje şi o varietate de tratamente de 

înfrumuseţare. Pentru accesul la centrul spa şi tratamente se percepe o taxă 

suplimentară. 

 
 Facilitățile camerelor 

Camerele sunt aerisite şi decorate în nuanţe neutre elegante. Toate camerele 

oferă TV cu canale prin satelit, aer condiționat, telefon, seif şi minibar. Accesul la 

internet Wi-Fi este disponibil în schimbul unui cost suplimentar. Băile private 

includ articole de toaletă gratuite și uscător de păr.  

   

    

 

   

  
 

  

 

 

   

 

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/seniorvoyage/ 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


