
De ce iubim femeile și le sărbătorim de fiecare dată pe 8 Martie?
 
Pentru că “Cea mai minunată femeie din lume este cea care te iubeşte 
cu adevărat şi pe care o iubeşti cu adevărat. Nimic altceva nu contează.”            

(Mircea Cărtărescu)
 

Plecare: 05.03.2023

8 MARTIE PE 
COASTA DE AZUR



ITINERARIU

ZIUA 1

ZIUA 2

ZIUA 3

ZIUA 4

ZIUA 5

5 zile / 4 nopti

Bucuresti – Viena – Nisa

Nisa – tur de oras de jumatate de zi

Excursie optionala Cannes – Antibes – St Paul de Vince

Monaco – excursie de o zi la Monaco cu pranz inclus

Nisa – Bucuresti

Perioada: 
05.03 – 09.03.2023

985€ 
/persoana (in camera dubla)
Pret valabil pentru minim 
12 persoane. 

Femeia este mereu sursă de inspirație 
pentru poeți, pictori sau compozitori, iar 
pentru noi un motiv să o sărbătorim și să 
o prețuim pentru tot ceea ce face. 

De 8 Martie, doamnele merită un răsfăț pe 
Coasta de Azur! Descoperă orașul vechi din 
Nisa, mergi în fermecătorul sat medieval Eze și 
hai să sărbătorim împreună într-un prânz în 
Monaco! Orice femeie are nevoie de răsfăț de 
8 Martie!



ZIUA 01 | 05.03 

Ne intalnim la aeroport la ora 04:45 pentru imbarcare pe cursa 
Austrian Airlines cu destinatie Nisa. Vom schimba cursa la Viena si 
vom ajunge la Nisa la ora 14:20. Transfer si cazare la hotel de 4*.

Bucuresti – Viena – Nisa

ZIUA 02 | 06.03 
Dupa micul dejun, vom pleca intr-un tur panoramic cu autocarul si 
pietonal cu ghid local vorbitor de limba engleza. Timp de cateva 
secole, Nisa a pendulat intre dominatia franceza si cea italiana. Abia 
in 1861, orasul a revenit in mod definitiv Frantei, insa pana atunci, a 
crescut sub conducerea unor puteri precum Provence, Contii de 
Savoia si Napoleon. Si englezii au modelat traseul istoric al orasului, 
contributia lor majora fiind reprezentata de renumita Promenade 
des Anglais. Pe parcursul turului, atat cu autocarul, cat si pietonal, 
vom avea ocazia sa admiram arhitectura vechiului oras ce dateaza 
din perioada baroca, dar si din frumoasa La Belle Epoque si sa 
aflam multe detalii despre istoria si atractiile locului. Dupa tur, 
doritorii se pot delecta cu o salata nicoise si un pahar de vin 
intr-unul din multele restaurante din zona veche. Dupa amiaza, 
plimbare cu insotitorul de grup pe Promenade des Anglais. 

Nisa – tur de oras de jumatate de zi

Mic dejun

Hotel Apollinaire 4* sau similar

—

Hotel Apollinaire 4* sau similar



ZIUA 03 | 07.03 
Excursie optionala Cannes – Antibes 
– St Paul de Vince

Programul zilei de astazi este la alegere. Fie va puteti bucura de cele 
12-150°C din Nisa si descoperi alte locuri frumoase ale orasului, fie 
participati la o excursie optionala pe traseul Cannes – Antibes – St 
Paul de Vince. Pe durata excursiei, vom explora vestitul Cannes cu 
palatele sale magnifice insirate de-a lungul bulevardului Croisette: 
Carlton, Majestic, Martinez. Ne vom fotografia pe covorul rosu din 
fata Palatului Festivalurilor, iar apoi vom merge de-a lungul marii 
spre Antibes pentru a descoperi orasul vechi inconjurat de ziduri. 
Antibes a devenit un punct de interes al artei contemporane datorita 
faimosului pictor Picasso care si-a petrecut aici o parte din viata. Ne 
vom bucura apoi de Saint Paul de Vence, un magnific sat fortificat ce 
dateaza din secolul al XI-lea. 

Mic dejun si cina

Hotel Apollinaire 4* sau similar



ZIUA 04 | 08.03

Astazi vom descoperi cateva locuri care fac din Riviera franceza un 
loc unic, un amestec de istorie, lux si privelisti incredibile. Prima 
oprire va fi in Eze, un sat cocotat pe un varf stancos de unde vom 
avea parte de o panorama uimitoare. Partea centrala este formata 
dintr-un castel ce dateaza din secolul al XII-lea. Doamnele se vor 
bucura si de o vizita la fabrica de parfumuri Fragonard. Continuam 
apoi drumul spre Monaco, a doua cea mai mica tara din lume, 
unde stralucirea si farmecul se imbina perfect cu frumusetea 
naturala si arhitectura veche de secole. Fiind o zi speciala, va 
invitam sa serviti masa de pranz la restaurantul “La Saliere” si sa 
ciocnim un pahar in cinstea tuturor femeilor. Turul continua cu 
admirarea celorlalte obiective turistice renumite ale principatului: 
Cazino, Palatul Princiar, Catedrala, vestitul circuit de Formula 1. 
Vom reveni apoi in Nisa cu bucuria petrecerii unei zile memorabile.

Monaco - excursie de o zi la Monaco 
cu pranz inclus

Mic dejun

Hotel Apollinaire 4* sau similar



ZIUA 05 | 09.03 

Dupa micul dejun, eliberam camerele si lasam bagajele in camera 
special amenajata din cadrul hotelului. Ne bucuram in continuare 
de plimbari si shopping pana la ora transferului. Decolare la  19:45 
si sosire la Bucuresti in noaptea de 09/10.03.

Nisa – Bucuresti

Hotel Monterey Kyoto 4* sau similar

Mic dejun



HOTEL

Situat intr-o zona linistita, aproape de centrul vechi si Piata 
Massena, hotelul Apollinaire pune la dispozitia oaspetilor 95 de 
camere renovate recent. Este un hotel modern, decorat cu mult 
rafinament si atentie la detalii.  

NISA • Hotel Apollinaire 4* 

www.hotel-apollinaire.com/

PRET

ORAR DE ZBOR 

05.03 | BUCURESTI   06:40  VIENA 12:35 
           // VIENA   12:35    NISA  14:20

09.03 | NISA  19:45  MUNCHEN  21:10
           // MUNCHEN  22:10  BUCURESTI 01:10 (pe10.03)

• Supliment pentru camera single: 250€

• Pretul este valabil pentru un numar minim de 12 persoane.

Perioada:
05.03 – 09.03.2023

985€
/persoana (in camera dubla)

• Compania AUSTRIAN AIRLINES (05.03) si LUFTHANSA (09.03)



SERVICII INCLUSE
• transport avion Bucuresti – Nisa si retur cu schimbarea curselor la 
Viena la dus si la Munchen la intors;
• transferuri aeroport – hotel – aeroport;
• 4 nopti cazare cu mic dejun bufet la hotel Apollinaire 4*; 
• taxa de oras;
• tur panoramic de oras cu autocar si ghid local in Nisa (4h);
• excursie de o zi Eze – Monaco cu pranz inclus la restaurant „La Saliere” 
pe 08.03;
• insotitor roman de grup;
• asigurarea medicala si asigurarea storno.

NU SUNT INCLUSE
• excursiile optionale; 
• intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele mentionate ca fiind 
incluse. 

TERMENE DE PLATA:
• 20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;
• 30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 60 zile inaintea plecarii;
• 50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 45 zile inaintea plecarii.
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. 
Daca inscrierea intervine cu mai putin de 45 zile inaintea plecarii, pachetul 
turistic se va achita integral. 

CONDITII DE ANULARE SI PENALIZARI: 
• 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 
90-60 zile inainte de data plecarii; 
• 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 
59-30 zile inainte de data plecarii; 
• 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 
29-15 zile inainte de data plecarii; 
• 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval mai 
mic de 15 zile inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

OBSERVATII:
• Conditiile specifice de calatorie vor fi comunicate cel mai tarziu cu 2 saptamani inainte 
de plecare, in functie de legislatia in vigoare in ambele tari (Romania si Franta) la 
momentul respectiv;
• Pretul programului este valabil pentru un numar minim de 12 persoane. Organizatorul 
isi rezerva dreptul de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 10 participanti 
pana cu 2 luni inainte de plecare. Agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania 
aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor 
inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai 
mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de 
decomandare; 
• Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din Franta, 
ca atare facilitatile camerelor sunt conforme cu standardele locale; 
• Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate 
de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat 
de insotitorul de grup; 
• Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe 
suplimentare; in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu 
exactitate asupra lor; 
• Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de 
credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimntare ce urmeaza a fi facute pe 
parcursul sederii; 
• In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani cash” 
(cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash pentru 
serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de credit 
cand calatoriti in afara tarii; 
• Agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor; 
• Ghidul local sau insotitorul de grup pot modifica programul actiunii in anumite conditii 
obiective; 
• Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a 
obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de 
a depune personal plangere la organele competente.

Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.



ALEEA ALEXANDRU 21  
SECTOR 1 BUCURESTI

Tel: +40 374 435 550 
Email: office@nordistravel.ro  
www.nordistravel.ro


