
Weekendul lung de 1 mai în
Italia, la Gardaland

28 Aprilie - 1 Mai



Weekend lung de 1 Mai în parcuri de distracție

 

Cu 1 Mai într-o zi de luni, haideți să profităm de weekendul lung și să

mergem cu copiii într-o minivacanță cu distracție și aventură în Italia, la

lacul Garda, cu parcuri de distracție, acvariu și safari.  Alături de grup va fi

Alina, de la The Happy Kid, cu soțul și băiatul lor de 7 ani.

Ca de obicei, mergem cu un grup mic, de 8-10 familii, pentru a ne putea

organiza și cunoaște cât mai bine. Excursia este organizată sub marca

Family Travel Bubble, împreună cu Familia Hai Hui, agenția parteneră

care ne ajută cu toate detaliile logistice și administrative.
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După prânz facem o plimbare până   
la Sealife Aquarium, unde vom
admira peste 5.000 de pești și
animale marine din 450 de specii
diferite. Un adevărat spectacol
pentru copii, care vor putea să vadă
viețuitoarele din ape dulci, din
oceane sau din Amazonia, până și
rechini sau lei de mare, vor putea
trece printr-un tunel subacvatic și
vor găsi chiar și o epava.

Restul după mesei va fi dedicată
relaxării sau putem vizita împreună
pitorescul Peschiera del Garda, cu
al său Castello Scagliero di
Peschiera înscris în patrimoniul
UNESCO.

Z i u a  1  -  v i n e r i ,  2 8  A p r i l i e

Vinei dimineața ne îmbarcăm în
zborul Wizz Air din Cluj sau București,
cu destinația Bergamo. Aici ne
întâlnim cu toții și suntem preluați de
autocarul de transfer privat.

Ne cazăm la Hotel Parchi del Garda,
aflat foarte aproape de Gardaland,
dar și de zona de promenadă de lângă
lac.



După un mic dejun delicios la Hotel Parchi del Garda, ne îndreptăm
spre Gardaland, un parc de distracții pentru toate vârstele.

Cei mai mici vizitatori vor avea o zi
de pomină la Peppa Pig World, un
mini parc de distracții de unde sigur
nu vor mai dori să plece.

Z i u a  2  -  s â m b ă t ă ,  2 9  A p r i l i e

Copiii mai mari se vor distra în partea principala Gardaland. Aici puteți
alege între noua atracție Jumanji, în care veți naviga cu un jeep prin
diverse zona de aventura, rollercoaster-e, plimbări cu barca pe râuri
vijelioase sau caruseluri de tot felul.

Va fi o zi cu distracție garantată!



Z i u a  3  -  d u m i n i c ă ,  3 0  A p r i l i e

Vom ajunge aici cu un autobuzul
special pregătit și vom vizita cele
două zone: Safari Park, unde se
poate intra doar cu mașina, și
Fauna Park, zona pietonală.
Activitatea de baza a parcului este
conservarea și înmulțirea speciilor
sălbatice, în coordonare cu instituții
zoologice din Europa.

După micul dejun, vă propunem o activitate opțională: vizită la Parco
Natura Viva, deschis în 1969 și este casa a peste 1.500 de animale din 250
de specii.

Vom începe vizita cu zona de safari,
după care vom continua în propriul
ritm cu restul parcului.
După amiază autocarul ne va
transporta înapoi la hotel și putem
finaliza ziua cu o plimbare pe malul
lacului.



Z i u a  4  -  l u n i ,  1  M a i

Profităm de ultimele ore de vacanță
și vă invităm la o nouă activitate
opțională, o vizită la Movieland The
Hollywood Park.

Găsim aici peste 20 de atracții și
numeroase show-uri tematice, de la
jeep-uri cu care ne putem aventura
într-o lume a dinozaurilor, la
expediții intergalactice, case
bântuite și multe-multe altele.

După masă suntem preluați de
autocar pentru a fi duși la aeroport,
de unde ne îmbarcăm pe zborul
Wizz Air spre București sau Cluj-
Napoca.

Copiii sunt obosiți, dar fericiți de
experiențele trăite și încântați de
noii prieteni pe care i-au cunoscut
în această minunată vacanță.



Zbor Wizz Air București – Bergamo, respectiv Cluj-Napoca –
Bergamo, și retur, cu taxe de aeroport și bagaj de mână cu
dimensiunea maximă 40x30x20 cm
Transfer aeroport Bergamo– Hotel Parchi del Garda și retur
3 nopți de cazare cu mic dejun inclus la Hotel Parchi del Garda
(sau similar)
Intrare la Gardaland
Intrare la Sea Life Aquarium
Însoțitor de grup

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

Asigurarea medicala de călătorie și asigurare storno
Taxa de bagaj suplimentar și selectarea unor locuri speciale în avion
Mesele, cu excepția mic dejunului 
Cheltuielile personale
Vizitele opționale, conform programului (Parco Natura Viva, Movieland)

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

C o s t u r i
850 euro / adult, loc în cameră dublă
650 Euro / copil între 10 – 17,99 ani
550 Euro / copil între 4 – 9,99 ani
400 Euro / copil între 2 – 3.99 ani
150 Euro / infant pana la 1.99 ani, fără loc la avion
 
Reducere Early Booking 50 euro/persoană, pentru înscrierile
confirmate până la data de 31 Ianuarie
Tarifele sunt pentru 2 adulți care împart camera cu 1-2 copii
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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.

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 Madrid sau pentru orice alte informații,
vă rugăm să ne contactați la adresa contact@familytravelbubble.ro.

Excursia este organizată împreună cu partenerul nostru Familia Hai
Hui, 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..
Bloggerii Family Travel Bubble vor participa la toate activitățile excursiei
și vor contribui la buna desfășurare a acestora.
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A c t i v i t ă ț i  o p ț i o n a l e

35 euro/adult sau copil peste 13 ani
20 euro/copil 6-12 ani
gratuit copil până la 5 ani

40 euro/adult sau copil peste 140 cm
30 euro/copil 100-139 cm
gratuit copii sub 100 cm

30 eur/adult sau copil peste 12 ani
20 eur/copil 3-11 ani
gratuit/copil până la 2 ani

Excursia la Parco Natura Viva, cu transport dus-întors inclus:

Excursia la Movieland, cu transport dus-întors inclus:

Recomandăm pachet pentru cină la Hotel Parchi del Garda:
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