
Vacanță de primăvară
cu copiii la Madrid

26 - 30 Aprilie



Haideți cu noi la Madrid

 

Haideți cu noi în vacanța școlară, după Paște, într-o super aventură pentru cei mici în

Madrid! Vom explora orașul cu parcuri și palate, vom vedea animale sălbatice și, nu în

ultimul rând, ne vom distra cu personajele preferate ale copiilor într-un minunat parc

de distracții. Totul alături de familiile bloggerilor Family Travel Bubble: Creștem și

Călătorim, Părinți Călători și The Happy Kid și alte familii dornice de explorare și cu

chef de vacanță.

Mergem la Madrid 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 Madrid 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 Sterling sunt spațioase și
primitoare, perfecte pentru o
familie; vă puteți odihni puțin sau
puteți ieși la prânz în apropiere.
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Plecăm de dimineață din București
spre Madrid, pentru a ne putea
bucura cât mai mult de vacanță. 

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

Ne cazăm la Hotel Sterling, exact în
centrul Madridului, la doar câteva
minute de Palatul Regal și Puerta
del Sol.

După-amiază, ne puteți însoți la o plimbare cu telefericul până la
Parcul Casa de Campo, pentru a admira orașul de sus. Apoi vom merge
să admirăm apusul de la Templul Egiptean Debod, vechi de peste 2200
de ani. Acesta este un cadou din partea Egiptului pentru ajutorul dat de
Spania salvării monumentelor istorice ale Nubiei și a fost mutat la
Madrid cu ocazia construirii barajului de la Aswan.

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 Sterling.
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Ne îndreptăm apoi spre Plaza
Mayor și mergem la Muzeul
Iluziilor, unde cei mici vor fi absolut
fascinati! Muzeul are și o cameră de
jocuri tocmai bună pentru copii!

După atâtea activități, cu siguranță
toata lumea va fi obosită, așa că vă
invităm la un prânz tipic spaniol,
tapas potrivite de la mic la mare.
Vom degusta preparate specifice
spaniole și sangria (cu alcool
pentru adulți și fără pentru copii). 

De dimineață ne trezim super odihniți și gata de explorare. Ne întâlnim
în restaurantul hotelului pentru un mic dejun super delicios, pe gustul
tuturor membrilor familiei.

Apoi pornim împreună la o plimbare prin centrul Madridului. Mergem
mai întâi la Palatul Regal, locuința oficială a regelui Spaniei. Copiii sigur
vor fi curioși să afle mai multe detalii! Admirăm exteriorul palatului și
fațada, Plaza de la Armeria cu frumoasa catedrală Almudena, Plaza de
Oriente, Grădinile Campo del Moro și Grădinile Sabatini.

După prânz ne îndreptăm spre Grădina Botanică Regală din Madrid, ce
datează încă din anii 1700. În prezent include peste 5.000 de specii de
plante din întreaga lume și e una din cele mai importante grădini
botanice la nivel european.

Apoi ne relaxăm în Parque del Retiro, recent adăugat în patrimoniul
cultural UNESCO. Retiro e cel mai mare parc din Madrid și un adevărat
simbol al orașului. Copiii sigur vor aprecia o plimbare cu barca pe lac;
mai admirăm aici Palatul de Cristal, dar și grădina de trandafiri.
Exploram parcul în ritmul fiecăruia, urmând a ne întoarce pe cont
propriu la hotel.
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Gradina zoologică a fost deschisă în
1770 și este una dintre cele mai mari
din Spania. Mai mult decât atât, e
una dintre puținele grădini
zoologice din lume unde există
panda uriași! Tot aici vom putea
vizita și un minunat acvariu.

Vom avea fiecare propriul ritm în
vizitarea grădinii zoologice, și ne
vom face individual planuri pentru
prânz.

Ne întâlnim de dimineață pentru un mic dejun savuros, după care ne
așteaptă autobuzul pentru a merge la Zoo Madrid. 

După-amiază ne puteți însoți la
Madrid Rio, un parc urban
amenajat pe malul râului
Manzanares. Copiii vor fi încântați
de cele 17 spații de joacă, pentru
toate vârstele! Vom admira aici
podurile moderne, putem închiria
biciclete pentru o plimbare sau să
savurăm o băutură la unul din
chioșcurile special amenajate.
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Ziua de vineri e dedicată în totalitate
distracției și copilăriei!
După micul dejun, ne îmbarcăm în
autobuzul special pregătit și
mergem la Parque de Attractiones
de Madrid, un super-parc de
distracții pentru toate vârstele! Cei
mici se vor întâlni cu personajele lor
preferate din Paw Patrol, Țestoasele
Ninja, Sponge Bob și mulți alții. Ne
vom da în trenulețe și mașinuțe,
vom încerca atracții cu nivel maxim
de adrenalină și ne vom simți cu
toții copii.

După o zi lungă și plină de
adrenalină, ne reîntâlnim la
restaurant pentru o delicioasă cină
spaniolă în încheierea unei vacanțe
minunate. Fiind în Madrid, nu au
cum lipsi paella tradițională și un
spectacol de flamenco.

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 Tarom și ajungem înapoi în București în cursul după-
amiezii.



Zbor Tarom București-Madrid și retur în 26 și 30 aprilie
Cazare 4 nopți cu mic dejun inclus  la Hotel Sterling. Hotelul se află
în centrul Madridului, 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
Prânz tipic spaniol în ziua 2
Cină cu flamenco în ziua 4
Intrarile la Zoo, Parque de Attractiones de Madrid, Gradina Botanică
și Muzeul Iluziilor
Transportul la dus spre Zoo și Parque de Attractiones de Madrid

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

Mesele, cu excepția celor expres menționate mai sus
Telefericul
Transferul înapoi la hotel de la Zoo și de la Parque de Attraciones
Transportul spre/de la Madrid Rio
Asigurare storno

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

C o s t u r i

850 euro / adult
600 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.

Contact@familytravelbubble.ro
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Pot participa copii de orice vârstă, însă noi recomandăm activitățile
pentru copii de 3-8 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 Spania.

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 Madrid 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

Pasiunea pentru călătorii ne-a adus
împreună. Venirea primului nostru copil
ne-a transformat în Părinți Călători.
Intre timp, echipa s-a întregit cu al

patrulea membru și colindăm împreună
lumea.

Suntem 2 părinți pasionați de călătorii, plus
prichindelul nostru care a prins dorința de
explorare după un an sabatic petrecut

împreună cutreierând lumea.


