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VODAFONE MALTA MARATHON 2018
Duminica 25 Februarie 2018
Perioada deplasarii 24 / 27 Februarie 2018

Malta Marathon 25 Februarie 2018
Vodafone Malta Marathon este organizat anual in luna februarie si este unul dintre cele mai frumoase
maratoane din Europa. Intr-o perioada a anului in care iarna isi face de cap in Europa, micuta insula din Marea
Mediterana se bucura de un climat excelent si isi primeste vizitatorii cu temperaturi intre 15 si 20 de grade
Celsius. Vremea este deci ideala pentru a alerga un maraton, iar traseul este unul deosebit.
Veti porni din Mdina, chiar din fata portii de intrare in vechea capitala a insulei, iar traseul de 42 de kilometri
va poarta pe strada principala a orasului Rabat, prin oraselele Nigret, Attard, Mosta, pe langa Ta’Qali si
fabrica de sticla din Mdina si apoi spre Sliema unde este punctul final al acestui maraton, care trebuie alergat
in limita de 5 ore.
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Hotel

Tarif pachet pentru
maratonist

Tarif pachet pentru
insotitor

Supliment cazare in
camera single

Hotel The Victoria 4*

450 Euro

410 Euro

75 Euro

Tariful include:
 Bilet de avion Bucuresti - Malta si retur cu Wizz Air
 Taxe de aeroport
 Bagaj de mana mare la Wizz Air
 3 nopti cazare in camera dubla cu mic dejun
 Transferuri private pentru grup aeroport – hotel – aeroport cu oprire in ziua sosirii la Expo pentru
ridicarea kitului de maraton sau semimaraton (in functie de alegere)
 Taxa de participare la maraton (doar pentru maratonisti)
 Transportul la start in ziua cursei asigurat de organizatorii maratonului
 TVA
Tariful nu include :
 Alte mese in afara celor mentionate in program
 Excursii si vizite in Malta
 asigurarea medicala obligatorie si asigurarea storno a calatoriei optionala

Orar de zbor: WIZZ AIR
24 Februarie: Plecare din Bucuresti la ora 13:30. Sosire la 15:00 in Malta
27 Februarie: Plecare din Malta la ora 15.35. Sosire pe aeroportul Otopeni la ora 18:55.
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 Malta este 24 / 27 Februarie 2018, 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 office@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.
Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
 avans 50% in momentul rezervarii
 plata integrala cu cel tarziu 30 de zile inainte de data plecarii.
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Conditii de anulare



Pentru anulari din momentul inscrierii si cu pana la 31 de zile inainte de plecare penalizarea este
de 30% din valoarea pachetului.
Pentru anulari cu mai putin de 30 de zile inainte de plecare penalizarea este 100%.

* 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.
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