TIENS EUROPA
PASSION TRIP 2022
CROAȚIA | ZADAR
Linia de coastă uimitoare, cu 1.244 de insule și insulițe, plaje pitorești cu
pietricele, scăldate de ape cristaline, în frumosul peisaj al Mării Adriatice!

PREZENTAREA
ITINERARULUI
DE CĂLĂTORIE

CROAȚIA
• Plaje magnifice

• Orașe istorice ca-n povești
• Natura uimitoare
• Patrimoniu cultural bogat

• Mâncare delicioasă
• Marea albastră-turcoaz
• Croația este o țară plină de insule

PERIOADA: 9- 13 O c t om b r ie 2022

ALĂTURĂ-TE DISTRACȚIEI!

9-13 Octombrie 2022

CĂLĂTOREȘTE CU SUTE DE OAMENI DE SUCCES DIN EUROPA

RESORT DE VACANȚĂ
FALKENSTEINER CLUB
Este unul dintre cele mai
preferate cluburi de familie
all-inclusive din Croația!!
Stil mediteranean, o gamă
largă de activități, o lume
minunată a apelor, cu un
golf uimitor pentru înot.
De parcă nu ar fi suficient,
Clubul Falkensteiner pune
la dispoziția oaspeților săi
un program fantastic de
divertisment și sport,
precum și un centru
exclusiv de Thalasso și
SPA.

FALKENSTEINER CLUB HOTEL

Locația

Atracții în apropiere

Timp liber

Complex extins de
cluburi, chiar pe plaja
de 1,7 km din Zadar ales de turiști ca fiind
cel mai frumos club de
familie din Croația!
2500m² Acquapura
Thalasso și Centru SPA
Borik. Zonă de piscină
spațioasă cu tobogan
cu apă, uriaș.

Un loc al bucuriei, plin de viață,
chiar lângă mare. Există multe de
descoperit în regiunea Zadar, oraș
istoric roman cu un aer
contemporan, vibrant. Vizitați
Biserica Sf. Donatus - printre cele
mai importante exemple de
arhitectură bizantină, Catedrala
Zadar și „Instalații de Artă” - Orga
Mării - pentru a experimenta
simfonia mării.

Acest hotel de familie din Zadar
este situat chiar lângă o plajă cu
nisip. Pot fi practicate numeroase
activități sportive, precum fotbal,
volei, tenis, badminton,
gimnastică acvatică, scufundări,
surfing, aerobic, pilates, dans
latino, tenis de masă, ciclism și
“Nordic Walking” (drumeții).
Divertismentul și îngrijirea
copiilor sunt oferite în Falky
Land, o lume atractivă pentru
copii.

Mâncare și alte
Servicii
Oaspeții pot degusta o varietate de
mâncăruri și vinuri croate la
restaurantul și barul hotelului, ca parte
a ofertei All Inclusive Premium, care
include mic dejun tip bufet, prânz și
cină cu băuturi incluse. Utilizarea
gratuită a facilităților de la Acquapura
Thalasso și Centru SPA Borik. World of
Water include piscine interioare
încălzite, fitness cardio, sală de
gimnastică, saună finlandeză, saună
turcească, terapie Kneipp, jacuzzi în
aer liber, cameră de relaxare și baie de
aburi. [Tratamentele SPA sunt taxate
separat].

ITINERARU

• 9 Oct - Ziua 1
Sosire

• 10 Oct – Ziua a 2-a
Explorarea regiunii Zadar/
Timp liber
• 11 Oct - Ziua a 3-a
Excursie cu vaporul
• 12 Oct - Ziua a 4-a
Conferință și petrecere pe
plajă
• 13 Oct – Ziua a 5-a
Plecare
Vezi detaliile pe pagina
următoare.
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9 Oct

10 Oct

11 Oct

12 Oct

13 Oct

ZIUA 1

ZIUA 2

ZIUA 3

ZIUA 4

ZIUA 5

SOSIRE

Explorare Zadar/
Timp liber

Excursie cu vaporul

PLECARE

Delegații din toată

1 zi pentru aranjamente
individuale. Sunt atât de multe de
descoperit în regiunea Zadar,
oraș istoric roman cu o atmosferă
contemporană și vibrantă.

Instalați-vă comod în Vaporul

Conferință și
petrecere pe
plajă

Vizitați Biserica Sf. Donatus - unul
dintre cele mai importante exemple
de arhitectură bizantină, Catedrala
Zadar și „Instalații de Artă” Orga
Mării, pentru a experimenta
simfonia mării.

Național Kornati. Plutiți pe

Europa vor sosi la ore
diferite.
Cazarea la hotel

începe la ora 15:00.
Timp liber pentru a
explora hotelul și zona
locală. Delegația se va
întâlni la cină
(Casual Dinner ) la

restaurantul hotelului,
la ora 20:00.
.

Sau stați la hotel și relaxați-vă în
SPA-ul extraordinar din incintă.

Privat TIENS și petreceți
câteva ore explorând Insulele
Croate de lângă Parcul
apele Adriaticei pentru a vizita

câteva dintre cele 89 de
insule, insulițe și recife
superbe. Faceți escală pe plaje

Timp liber; bucurați-vă
de dimineața și dupăamiaza acestei zile.
Alăturați-vă grupului de
delegați TIENS pentru o
conferință uimitoare și
o petrecere pe plajă,
urmată de o petrecere
Disco.

pentru a înota, poposiți în

Încheiați noaptea cu un

orașe și bucurați-vă de briza

spectacol de artificii,

mării și vederile panoramice

pentru a aprinde focul

asupra Zadarului și a

succesului și pentru a

continentului.

lumina viitorul pentru toți

Prânz și băuturi oferite în

partenerii Tiens.

timpul excursiei cu vaporul.

Delegații vor pleca de la
hotel după micul dejun.
Ora check-out 11:00.

Pachet de călătorie
Vă rugăm să rețineți :
Biletul de avion și asigurarea de
călătorie nu sunt incluse în pachetul
de călătorie.

Cameră Dublă
Pensiune Completă
Pachet excursie /
cost pe persoană

€650

Camera Simplă
Ce este inclus :
Pensiune Completă • Cazare în hotel 4 conform opțiunii de cameră
aleasă
Pachet excursie / • 1 zi de excursie cu vaporul Tiens către frumoasele
cost pe persoană
insule, cu prânz și băuturi incluse.
• Bilet pentru petrecere / conferință pe plajă, cu
€950
divertisment, gustări tip bufet și băuturi.
• Opțiunea de catering - pensiune completă
(sunt incluse băuturile răcoritoare și alcoolice în timpul meselor )

• Tricou Passion Trip

REZERVARE
• Toți cei care se califică pentru Passion Trip 2022 vor fi adăugați automat pe lista participanților la călătorie.
• Toți membrii Tiens necalificați și membrii Tiens care au fond de călătorie Tiens trebuie să contacteze
Tiens Romania până pe 30 iunie și să își rezerve participarea.
• Va fi necesar un depozit la rezervare de 200 de euro (până la 30 iunie) pentru participanții care nu sunt
calificați și pentru DS care nu dețin vouchere de călătorie din anii anteriori. Membrii care au vouchere de
călătorie, dar valoarea acestora nu este suficientă pentru a acoperi Pachetul de călătorie, vor trebui să
plătească diferența până pe 12 iulie 2022.

Întrebări și răspunsuri PASSION TRIP 2022
Q1: Potențialii calificați pentru Passion Trip 2022 trebuie să plătească un depozit
atunci când fac rezervarea?
A1: Potențialii calificați pentru Passion Trip 2022 vor fi evaluați după închiderea lunii
iunie și vor fi informați până pe 10 iulie. Ei nu trebuie să plătească depozit.

Q6 Dacă un DS, cu fond de călătorie din anul precedent,
nu poate călători, poate transfera fondul de călătorie unui
alt DS?
A6: Aprobare bazată pe „Caz după caz”, dar este posibil.

Q2: Depozitul este nerambursabil?
A2: Depozitul nu este rambursabil.

Q7: Dacă un DS, după ce a plătit Pachetul hotelier mai
are o sumă rămasă, poate el/ea să plătească biletul de
avion utilizând fondul de călătorie?
A7: Da, biletul de călătorie și alte cheltuieli de călătorie,
limitate la: pachet hotelier, bilet de avion, asigurare de
călătorie, transport aeroport, călătorie locală în
timpul călătoriei Passion Trip - pot fi plătite din fondul
de călătorie.

Q3: Acei DS care au un fond de călătorie din anii anteriori, pot plăti depozitul din acest
fond de călătorie?
A3: DS care au vouchere de călătorie din anii anteriori nu trebuie să plătească
depozitul. Fondul lor va fi tratat ca depozit.
Q4: Excursia este deschisă pentru persoane care nu sunt DS TIENS sau care nu sunt
membrii de familie? (de exemplu un prieten)
A4: În acest moment, vom colecta numele tuturor celor care doresc să călătorească inclusiv parteneri, linii descendente sau membrii de familie ai calificaților. Cu toate
acestea, va fi doar un număr limitat de locuri pentru necalificați. Aceste locuri vor fi
oferite în funcție de momentul rezervării. Primul venit, primul servit.
Q5: Am suficient fond de călătorie pentru a-mi aduce soțul sau prietenul la Passion
Trip și pentru a plăti integral călătoria lor. Pot să fac asta?
A5: Da, Membrii care dispun de un fond de călătorie mare pot invita un
partener/prieten/copil etc la excursie (în acest caz vor fi acordate locuri suplimentare
cu prioritate).

Q8: Dacă sunt calificat, dar nu mă pot alătura Passion
Trip 2022, îmi voi pierde fondul de călătorie?
A8: Nu, îți vei păstra fondul de călătorie pentru viitoarele
călătorii cu Tiens, dar nu poate fi schimbat în numerar.
Q9: Departamentul Financiar EHQ se va ocupa de
colectarea depozitelor și eventualele rambursări?
A9: Încasările de depozite vor fi gestionate de filialele
locale.

Foto: Parcul Național Kornati, Croația, parte
a turneului Tiens Europa Passion Trip 2022.

