
Vacanță cu copiii la
Gardaland de Rusalii

9 - 13 Iunie



Haideți cu noi la Gardaland

 

Haideți cu noi  de Rusalii, în iunie, într-o super aventură pentru cei mici langa lacul

Garda, în Italia! Vom merge la parcuri de distractie, ne vom balaci in water parks, vom

vedea pesti la acvariu si vom participa la un safari! Totul alături de familiile bloggerilor

Family Travel Bubble: Creștem și Călătorim, și alte familii dornice de explorare și cu

chef de vacanță.

Mergem la Gardaland cu un grup mic, pentru a ne putea organiza și cunoaște cât mai

bine, dar și pentru a ne păstra în siguranță în condițiile pandemiei. 

Vom petrece în Italia 5 zile minunate, în care copiii își vor face noi prieteni și vor avea

aventuri memorabile împreună.
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Avem un program lejer în prima zi,
pentru a le permite copiilor să-și
revină după drum. Camerele de la
Hotel Parchi del Garda sunt
spațioase și primitoare, perfecte
pentru o familie; vă puteți odihni
puțin sau puteți ieși la o cina în
apropiere.

Z i u a  1
Plecăm la ora pranzului din
București spre Bergamo, o ora
numai buna sa avem timp sa ne
trezim de dimineata si sa ne
bucuram de micul dejun.

Vom zbura confortabil și în
siguranță cu Wizz Air și vom fi
așteptați de transfer privat la
aeroport.

Ne cazăm la Hotel Parchi del
Garda, (sau similar) foarte aproape
de Gardaland.

După-amiază, ne puteți însoți la o plimbare  până la Peschiera del
Garda, unde vom explora centrul vechi si putem lua cina. Pechiera del
Garda este un orasel tipic de pe malul lacului Garda, iar in centrul sau se
afla o veche fortareata austriaca si raul Mincio. Putem admira
Castello Scagliero di Peschiera, inscris in patrimoniul Unesco, ne putem
plimba pe promenada si sa savuram o inghetata tipic italiana.

Încercăm să nu ne întoarcem foarte târziu la hotel, pentru a ne odihni
pentru aventurile ce urmează. Garantăm un somn bun și odihnitor în
paturile confortabile de la Hotel Parchi del Garda (sau similar)



Z i u a  2

Dupa amiaza, in drum spre hotel, ne  
oprim la Sealife Aquarium. Putem
ajunge aici fie pe jos, fie cu un
trenulet de la Gardaland.
plimbarea prin acvariu ne va purta
de la tarmurile lacului Garda pana in
adancurile oceanurilor, trecand prin
bazine, dar si printr-un urias tunel.
Ne vom bucura sa vedem peste
5000 de specii marine. 

De dimineață ne bucuram de un mic dejun delicios si pornim, pe jos,
spre Legoland WaterPark.

Legoland Waterpak este cel mai
nou parc tematic acvatic si
garanteaza distractie pentru familii.
Gasim aici: Miniland, un loc in care
putem admira cele mai frumoase
cladiri ale Italiei in miniatura,
tobogane pentru toate varstele,
zone de constructie sau piscine.
Bineinteles, la plecare putem
cumpara suveniruri Lego - va
recomandam sa luati de acasa o
valiza mare :) . 
Vom avea fiecare propriul ritm în
vizitarea grădinii zoologice, și ne
vom face individual planuri pentru
prânz.



Z i u a  3

Astazi vom avea o zi plina de
aventura, potrivita atat pentru cei
mai mari cat si pentru cei mai mici.

Micutii vizitatori vor avea o zi de
pomina la Peppa Pig World, un mini
parc de distractii in care se poate da
oricine, de la orice varsta. Din
experienta noastra, copiii nu vor
mai dori sa plece!

Ne întâlnim de dimineață pentru un mic dejun savuros, după care
pornim pe jos spre Gardaland. 

Cei mai mari se vor distra in partea
principala a parcului Gardaland, fie
in noua atractie Jumanji, in care
puteti naviga cu un jeep prin diverse
zone de aventura, sau in
rollecoastere, plimbari cu barcile pe
rauri vijelioase sau sa se dea in
caruseluri. O zi cu distractie
garantata!



Z i u a  4

Ultima noastra zi e dedicata
animalelor. După micul dejun, ne
îmbarcăm în autobuzul special
pregătit și mergem la Parco Natura
Viva. Parco Natura Viva s-a deschis
in 1969 si este casa pentru peste
1500 de animale din peste 250 de
specii. Este impartit in doua parti:
Safari Park, unde se poate intra
doar cu masinile, si Fauna Park,
zona lor pietonala.

Activitatea de baza a parcului este
conservarea si inmultirea speciilor
salbatice, in coordonare cu institutii
zoologice din Europa. Vom incepe
cu zona de safari  si apoi vom vizita
si zona pietonala. Copiii vor adora
aceasta expetrienta fantastica! 
Pe seara ne intoarcem la hotel cu
transportul inclus si putem sa ne
terminam ziua plimbandu-ne pe
malul lacului Garda, pe cont propriu.

Z i u a  5

Ne întoarcem acasă după câteva zile de aventuri minunate. După micul
dejun ne pregătim bagajele și un autocar care ne va duce la aeroport.
Zburăm iar cu Wizz air și ajungem înapoi în București în cursul după-
amiezii.



Zbor Wizz Air București-Bergamo și retur în 9 și 13 iunie, cu bagaj de
mana
Cazare 4 nopți cu mic dejun inclus  la Hotel Parchi del Garda sau
similar. Hotelul se află in apropiere de Gardaland, pentru a putea
ajunge pe jos cu copiii la majoritatea punctelor de interes. Camerele
sunt confortabile, spațioase și curate, numai bune pentru a găzdui o
familie cu copii, iar băile sunt dotate cu tot ce este nevoie.
Tranferul de la aeroport la hotel și retur la sosire/plecare
Intrarile la Gardaland, Legoland Waterpark, Sealife Aquarium si
Parco Natura Viva
Transportul dus intors la Parco Natura Viva

C e  e s t e  i n c l u s

Mesele, cu excepția celor expres menționate mai sus
Asigurare storno
Asigurare medicala

C e  N U  e s t e  i n c l u s

C o s t u r i

790 euro / adult
440 euro / copil sub 12 ani
Tarifele sunt pentru 2 adulți care împart camera cu 1-2 copii;
prețuri la cerere dacă doriți să participați într-o altă formulă.
Dacă doriți să zburați din altă localitate decât din București vă rugăm
să ne contactați pentru tarife.
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Pot participa copii de orice vârstă, însă noi recomandăm activitățile
pentru copii de 2-9 ani.

Adulții participanți au nevoie de certificat de vaccinare împotriva
Covid19, cu ultima doză nu mai veche de 9 luni, sau test Covid negativ
efectuat înainte de plecare.

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul sau condițiile de călătorie
privind Covid19, în cazul în care apar schimbări ale cerințelor în țara de
destinație sau ale transportatorului aerian. Înainte de plecare vom
furniza informații actualizate cu cerințele privind Covid19 în Italia.

Participanții își asumă orice costuri suplimentare legat de cerințe legale
de testare Covid19. Nu ne asumam răspunderea în cazul în care
participanților nu le este permis să călătorească și nici nu rambursăm
costurile în acest caz. Pentru a preveni astfel de situații, recomandăm
încheierea unei asigurări storno (putem să vă acordăm asistență în acest
scop).

A l t e  d e t a l i i

Î n s c r i e r e
Pentru a veni cu noi în vacanță la Gardaland sau pentru orice alte
informații, vă rugăm să ne contactați la adresa
contact@familytravelbubble.ro.

Excursia este organizată împreună cu partenerul nostru Yolo Travel
Agency, care se ocupă conform legii de partea logistică și
administrativă. Prețul va fi facturat de către ei și achitat direct acestora.
Noi ne-am implicat în organizarea pachetului prin experiența noastră de
a călători cu copiii și dorința de a avea opțiuni de vacanțe dedicate celor
mici. Bloggerii Family Travel Bubble vor participa la toate activitățile
excursiei și vor contribui la buna desfășurare a acestora.
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Colindăm lumea împreună cu cei doi
copii ai noștri și vă povestim și vouă
despre asta, pentru a va încuraja să

călătoriți alături de cei mici


