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City Break Pisa 
 

Vă invităm într-o escapadă de weekend în Italia, în orașul Pisa, reședință a provinciei Pisa din regiunea 
Toscana, aflat la gura de vărsare a râului Arno în Mediterană. Pisa este un adevărat complex muzeal în 
aer liber cu muzee pline de relicve și artefacte istorice, construcții legendare de pe timpul când Pisa era 
una dintre cele mai puternici Republici Marine, cu o mulțime de palate și biserici. O plimbare de-a 
lungul râului Arno, care împarte orașul în două, vă va oferi frumoasa ocazie să explorați mai 
multe obiective turistice din Pisa, să vă bucurați de priveliștile încântătoare ale clădirilor colorate 
oglindite în apele fluviului și vă va însenina acest City Break cu momente și emoții pozitive.  
 
Info Sejur: 
 
 Destinaţie: Pisa 
 Durată sejur: 4 zile  
 Tarif de la: 250 Euro / persoană 
 Supliment single: 60 Euro / persoană 
 Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane  
o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  
 
Top Obiective turistice din Pisa: 
 

• Natură şi Peisaje: Râul Arno 
 

• Artă şi arhitectură: Turnul Înclinat, Piața Cavalerilor, Piața Miracolelor, Baptisteriu, Biserica 
Santa Maria della Spina 

 
• Experienţe şi Distracţii: Excursie la Florența, cumpărături pe Strada Borgo 

 
Ziua 1:  Bucureşti – Pisa 
Plecare de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă cu compania Wizz Air, zbor W6 3157 (07:20 / 
08:40) spre Pisa, un fermecător orășel italian intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită atracțiilor 
sale remarcabile. Până la ora când vă veți putea caza puteți face o plimbare pe Strada Borgo, o străduță 
medievală fermecătoare, plină de localnici în orice moment al zilei și de unde vă veți putea cumpăra 
suveniruri și produse locale create manual. De-a lungul acestei străzi se află numeroase taverne și 
restaurante în care veți putea să vă delectați cu mâncare italiană și vin toscan. Vă invităm să observați 
casele de pe marginea străzii și să ajungeți la Cafeneaua Settimelli, unde există o plăcuță care anunță că 
aici, cândva, a locuit familia Galilei și însăși Galileo Galilei a fost născut în această clădire. Cazare în 
Pisa la Hotel Roma 3* (sau similar 3*).  
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Ziua 2:  Pisa 
Mic dejun. Zi dedicată explorării oraşului renumit pentru faimosul Turn înclinat, simbolul orașului, 
alături de celebra universitate din Pisa. Celebrul turn a început să se încline curând de la începerea 
construcției lui datorită naturii solului și fundației sale, care nu a fost suficient de puternică. Încercarea 
de remediere a situației prin adăugarea unor greutăți construcției, a făcut că turnul să se încline în partea 
opusă. Turnul are șapte clopote, cu toate acestea de teamă că vibrațiile sunetelor să nu afecteze structura, 
ele nu bat niciodată. În prezent, lucrările efectuate pentru consolidare, garantează siguranță celor care 
doresc să urce în vârful turnului. Alte obiective care nu ar trebui ratate sunt Piața Cavalerilor, Piața 
Miracolelor, cu celebrul Baptisteriu și Biserica Santa Maria della Spina. Cazare în Pisa la Hotel Roma 
3* (sau similar 3*).  
 
Ziua 3:  Pisa – Florența – Pisa 
Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau opțional, excursie la Florenţa considerat în sens 
metaforic perla Toscanei, cu străzi unde s-au filmat scene romantice din filme ca “Under the tuscan sun” 
(Sub Soarele Toscanei), “A room with a view” (O cameră cu vedere) sau “The English patient” 
(Pacientul Englez). Florenţa este oraşul care vă va vrăji cu istoria artei renascentiste și cu arhitectura 
toscană ce aminteşte de timpurile nobiliare. Vă recomandăm un tur pietonal al orașului, care să includă 
Domul sau Basilica Santa Maria del Fiore, a patra catedrală ca mărime din Europa, Piaţa San Giovanni 
cu Baptisteriul Sfântului Ioan Botezătorul, Palazzo della Signoria, un adevărat muzeu în aer liber 
dominat de maiestuosul Palazzo Vecchio. Apoi, puteți face o scurtă plimbare pe Ponte Vecchio, cel mai 
vechi pod din Florenţa, unde cuplurile pun un lacăt, dovadă a dragostei lor de nedesfăcut, după care 
aruncă cheiţa lacătului în Râul Arno. Încântaţi de magia pietrei, a marmurei, a bronzului și a picturilor, 
nu vă va rămâne decât să vă îndreptaţi spre Galeria Uffizi, unde vă aşteaptă solemnă, cea mai importantă 
colecţie de picturi din Italia. Veți descoperi istoria Galeriei Uffizi, primul muzeu din Europa şi comorile 
artistice ale renumiţilor artişti italieni precum Giotto, Domenico Veneziano, Piero della Francesca, 
Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Tiziano sau Caravaggio. La sfârşitul vizitei vă 
recomandăm o oprire pe terasa Uffizi pentru a admira de aproape turnul Palatului Vechi. Întoarcere 
pentru cazare în Pisa la Hotel Roma 3* (sau similar 3*). 
 
Ziua 4:  Pisa – București  
Mic dejun. Până la plecarea spre aeroport puteți face ultimele cumpărături pentru cei dragi și să vă 
delectați cu mâncare italiană și vin toscan. Plecare spre București cu compania Wizz Air, zbor W6 3158 
(13:50 / 17:05). 
       
 
TARIFUL INCLUDE: 
- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Pisa – Bucureşti cu compania Wizz Air 
- taxele de aeroport 
- un bagaj de cală / persoană 
- 3 nopţi de cazare cu mic dejun la hotel de 3*  
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 
- transfer privat aeroport – hotel – aeroport: 35 euro / persoană 
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- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 
- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  
- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 
informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de 
partenerul local 
 
ACTE NECESARE: 
- carte de identitate sau paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei 
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
- pentru efectuarea rezervării este necesară plata unui avans min. de 50% din tarif  
- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 14 zile înainte de data plecării 
- oferta zilei este valabilă în ziua respectivă în limita disponibilității locurilor în momentul rezervării 
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 
 
OBSERVAŢII: 
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de 
a-i permite să părăsească teritoriul propriu 
- prezentarea la aeroport se va face cu trei ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 
urmare a întârzierii acestora 
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare 
respectă standardele locale 
- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei 
se rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 
precizat în program 
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din 
raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, pandemii, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste 
cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare 
pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 
numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL 
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 
- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 
eventualelor despăgubiri 
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 
părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un 
adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să 
aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 
- copiii au nevoie de paşaport individual  
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme 
de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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