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Maratonul de la Florenta a ajuns la editia numarul 34 si va avea loc duminica 26 Noiembrie 2017. In 
ultimii ani numarul participantilor a crescut foarte mult iar Maratonul din Florenta a devenit a doua 
cursa ca importanta din Italia dupa Maratonul de la Roma si este printre primele 20 de maratoane din 
lume ca numar de maratonisti care termina cursa.  

Pas cu pas pe traseul celor 42 de km, alergatorii sunt inconjurati de secole de arta, istorie si cultura, 
intr-unul dintre cele mai frumoase orase al Italiei. Traseul trece pe langa cele mai importante 
obiective ale orasului precum Piata Catedralei, Piazza della Signoria, Ponte Vechio, iar punctul final 
se afla in Piata Domului. 

Inainte de sosirea iernii in Europa, Maratonul din Florenta reprezinta ultimul maraton international 
important din calendarul competitional. Timp de 3 zile puteti vizita orasul Florenta si il puteti 
descoperi mai intai ca turist, apoi ca maratonist.  
 

Firenze Marathon – 26 Noiembrie 2017 

Perioada deplasarii 24 / 27 Noiembrie 2017 
 

FIRENZE MARATHON 2017 
Duminica 26 Noiembrie 2017 

http://www.exploretravel.ro/
mailto:office@exploretravel.ro
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Pachet 
Tarif pentru persoana 

in camera dubla cu mic dejun 
(EURO) 

Tarif insotitor in camera 
dubla cu mic dejun (EURO) 

Hotel 3 stele  295 250 

 
Tariful include: 

 Bilet de avion Bucuresti - Florenta si retur cu Blue Air  
 Taxe de aeroport  
 Un bagaj de mana – 10 kg/persoana  
 3 nopti cazare cu mic dejun la Hotel Fortezza 3* in Florenta, situat central si la 1,5 km de 

zona de start a maratonului sau la un hotel similar 
 Taxa de participare la Maraton 
 TVA 

 

Tariful nu include : 
 Alte mese in afara celor mentionate in program 

 asigurarea medicala si asigurarea storno a calatoriei (optionala) 

 Optional bagaj de cala pentru Blue Air  
 

 
 
24 Noiembrie: Plecare din Bucuresti Otopeni la ora 18:30. Sosire la 19:45 in Florenta. 
27 Noiembrie: Plecare din Florenta la ora 16:00. Sosire in Bucuresti la 22:25 (cursa face o escala in 
Iasi). 
 
 NOTA: 

 Tariful este de persoana in camera dubla si include serviciile mentionate in tabel. Acest tarif 
poate suferi modificari in functie de disponibilitatile la avion si cazare in momentul efectuarii 
rezervarii ferme, existand locuri limitate la aceasta oferta.  

 Perioada de cazare in Florenta este 24-27 Noiembrie 2017, insa se poate modifica la cerere. 
Pentru modificarea perioadei din oferta sau alte variante de cazare si transport, va rugam sa 
ne contactati telefonic la 021 233 4775 sau pe e-mail la adresa dragos@exploretravel.ro  

 Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita oficial de Ministerul Turismului local. Ca 
atare, facilitatile comune si cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale. 

 TVA este inclus in tarifele afisate. 
 
 

 
 
Modalitatea de plată a pachetului este: 

- avans 50% din pretul pachetului in momentul inscrierii 
- diferenta se achita pana la data de 20.10.2017 

 
 

Condiții de înscriere 

Orar de zbor: BLUE AIR  

http://www.exploretravel.ro/
mailto:office@exploretravel.ro
mailto:dragos@exploretravel.ro
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În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice, el datorează agenţiei 

penalizări după cum urmează: 

a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 de zile 

calendaristice înainte de data plecării; 

b) 75% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 60-21 zile 

înainte de data plecării; 

c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic 

de 20 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 

Taxa de înscriere la cursă este nerambursabilă. 

 

Observatii:  

* Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe 

teritoriul propriu sau de a-i permite sa il paraseasca.  

* MINORII trebuie sa indeplineasca conditii speciale pentru a calatori in strainatate. Conform Legii 

nr 248/20.07.2005, minorii insotiti de ambii parinti trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si 

acestia pentru a calatori in strainatate. In cazul in care unul dintre parinti poarta alt nume decat 

minorul, este necesara prezentarea certificatului de nastere a minorului *** Minorii insotiti doar de 

unul dintre parinti trebuie sa prezinte la frontiera romana declaratie notariala de acord a parintelul 

care NU calatoreste. In cazul parintilor divortati sau decedati, se prezinta hotararea judecatoreasca 

definitiva prin care minorul este incredintat parintelui impreuna cu care calatoreste, sau dupa caz 

certificatul de deces *** Minorii incredintati unor adulti, altii decat parintii sau ocrotitorii legali, trebuie 

sa fie in posesia declaratiilor notariale ale  ambilor parinti, iar adultul imputernicit trebuie sa prezinte 

certificat de cazier judiciar. 

* Toti turistii trebuie sa fie in posesia unui pasaport valabil min. 6 luni de la data calatoriei. Informatii 

suplimentare www.politiadefrontiera.ro 

* Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuita oficial de Ministerul Turismului local. Ca atare, 

facilitatile comune si cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale. 

 

Condiții de anulare 

http://www.exploretravel.ro/
mailto:office@exploretravel.ro
http://www.politiadefrontiera.ro/

