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City Break Malaga 
 
Poetul Vicente Aleixandre a descris orașul Malaga ca pe „un paradis între cer și pământ”, oraş în care 
soarele străluceşte întotdeauna. Malaga este un oraş cosmopolit, plin de minunăţii, situat într-un golf 
încântător din sudul Andalusiei, cu lumină spectaculoasă, caracterizat prin bulevarde imense străjuite de 
palmieri, o viaţă de noapte vibrantă, muzee renumite şi restaurante marinăreşti excelente. Malaga este 
destinaţia clasică pentru o vacanţa reușită. Oraşul cu climat blând, cu 300 de zile însorite pe an, cu 
fortăreţe, castele, catedrale, aromă de portocale, papagali în libertate şi influențe arabe este escapada 
perfectă în orice anotimp. Malaga oferă vizitatorilor o multitudine de locuri, fiecare cu senzația şi 
experienţa sa. Indiferent dacă urmăriți un spectacol de flamenco în timp ce degustați vinurile locale sau 
vă plimbaţi în pieţele din Malaga, fiecare cu propria poveste, veți fi întotdeauna însoțiți de atmosfera și 
farmecul care caracterizează oamenii din Malaga. Ce mai trebuie să te îndrăgostești de Malaga, oraş ce 
vă va câştiga cu siguranţă inima cu istoria sa bogată, arhitectura şi priveliştile uimitoare ? 
 
Info Sejur: 
 
 Destinaţie: Malaga 
 Durată sejur: 4 zile  
 Tarif de la:  Euro 361 / persoană 
 Supliment single: 70 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 Malaga: 
 

• Natură şi Peisaje: Peninsula Iberică, Marea Mediterană, Europa Point, bateria lui O'Hara, 
Peștera Sf. Mihail, Grădinile botanice Alameda, Parcul faunei sălbatice, Playas de La Malagueta, 
Playas de La Misericordia, Playas de Las Acacias  
 

• Artă şi arhitectură: Alcazaba, Castelul Gibralfaro, Catedrala, Biserica Martirilor, Biserica 
Santiago, Biserica Sfântul Cristo de la Salud, Muzeul Picasso, Palatul Buenavista, Muzeul 
Catedralei, Muzeul de Arte Frumoase,  Muzeul de Arte şi Obiceiuri populare, Castelul Maur, 
Galeria de artă națională Mario Finlayson, Catedrala Sf. Maria Coroana 

 
• Experienţe şi Distracţii: participarea la o masă cu paella autentică, servită alături de un pahar 

de vin roşu dulce de Malaga, participare la un spectacol autentic de flamenco, Macacii Barbary 
din Gibraltar, snorkeling, scuba diving 
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Ziua 1: Bucureşti – Malaga 
Plecare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă cu compania Blue Air, zbor 0B 125 (07:05 / 10:15) 
spre Malaga, capitala Soarelui din Spania, unul din cele mai vechi oraşe din Europa, plin de viaţă, cu o 
gastronomie excelentă şi o climă perfectă. Vă recomandăm să începeţi să exploraţi oraşul printr-o vizită 
la Alcazaba, un punct important de referinţă în Malaga. Fortăreaţa este unul dintre muzeele maure cel 
mai bine conservate din Spania, aceasta fiind sistemul de apărare a oraşului arab Malaga, împreună cu 
zidurile cetăţii dispărute. În continuare vă sugerăm să vizitaţi Castelul Gibralfaro care datează din sec. al 
XIV-lea, înălţat din ordinul lui Yusef I din Granada, pe un vechi aşezământ şi far fenician, de unde 
provine numele castelului "gebel-faro" (stânca farului). Nu ezitaţi să vizitaţi Catedrala, Biserica 
Martirilor, Biserica Santiago, Biserica Sfântul Cristo de la Salud, biserică din sec. al XVII-lea, cu un 
altar senzaţional şi o boltă magnifică. După încheierea vizitelor, vă recomandăm să vă opriţi la un 
restaurant local şi savuraţi o paella autentică, servită alături de un pahar de vin roşu dulce de Malaga. 
Cazare la Hotel Zenit Málaga 3*. 
 
Ziua 2: Malaga 
Mic dejun. Pentru această zi vă propunem să exploraţi muzeele din Malaga, precum Muzeul Picasso 
care răspunde dorinţei lui Pablo Picasso ca opera sa să fie prezentă în oraşul în care s-a născut. Palatul 
Buenavista este sediul colecţiei Muzeului, situat în plin centru istoric al oraşului, un minunat exemplu 
de arhitectură andaluză din sec. al XVI-lea, în care se amestecă elementele renascentiste şi mudéjar. 
Puteţi admira şi muzeele: Muzeul Catedralei, Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul de Arte şi Obiceiuri 
populare. Pentru a încheia ziua cum se cuvine, vă sugerăm să mergeți în centru pentru cină și să 
participaţi la un spectacol autentic de flamenco. Cazare la Hotel Zenit Málaga 3*. 
 
Ziua 3: Malaga – Gibraltar– Malaga 
Mic dejun. În această zi vă recomandăm o excursie de 1 zi în Gibraltar, situat la vârful sudic al 
Peninsulei Iberice, fiind recunoscut ca cel mai sudic punct al Europei, poziționat strategic la capătul 
vestic al Mediteranei. Vă sugerăm să vizitaţi: Europa Point, bateria lui O'Hara, Peștera Sf. Mihail, 
Castelul Maur, Galeria de artă națională Mario Finlayson, Catedrala Sf. Maria Coroana, Grădinile 
botanice Alameda și Parcul faunei sălbatice. Una dintre cele mai importante atracții turistice din 
Gibraltar, Macacii Barbary sunt de fapt maimuțe fără taină. Vă recomandăm să nu purtați semne vizibile 
de mâncare sau să atingeți aceste animale, deoarece pot mușca. Cazare la Hotel Zenit Málaga 3*. 
  
Ziua 4: Malaga – Bucureşti  
Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau vă recomandăm să mergeţi la una dintre plajele: 
Playas de La Malagueta, Playas de La Misericordia, Playas de Las Acacias. Cele mai frumoase plaje se 
află în apropiere de Bahia de Malaga, fiind preferate datorită posibilității de a practica snorkeling, scuba 
diving sau pescuitul. Nu trebuie să părăsiţi Malaga fără să savuraţi churros, unul dintre deserturile 
tradiţionale pregătite de către localnicii din Malaga, un deliciu culinar. După-amiază, plecare spre 
București cu compania Wizz Air, zbor W6 3190 (18:55 / 23:50). 
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TARIFUL INCLUDE: 
- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Malaga – Bucureşti cu compania Blue Air, respectiv 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 
- 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: 
- 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  
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- 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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