Panama - Jamaica

Descriere Panama - Jamaica
Vă invităm într-o aventură demnă de invidiat pentru orice devorator de turism, în destinaţii pereche menite să vă
încânte şi să vă cucerească spiritul şi imaginaţia. Veți începe cu Panama City, oraș al cărui centru istoric este inclus în
Patrimoniul Mondial UNESCO, veți continua cu impresionantul Parc Național Chagres, veți explora Arhipelagul Bocas del
Toro care oferă o mare diversitate de atracţii naturale, greu de văzut în alte părţi ale lumii şi o Rezervaţie a Biosferei
care protejează ecosisteme şi resurse naturale ca tribut pentru generaţiile viitoare, veți vizita Parcul Naţional al
Vulcanului Baru și veți încheia cu explorarea pădurilor tropicale ale Parcului La Amistad. Veți continua aventura cu
Jamaica în ritmurile de reggae ale lui Bob Marley şi a cântecelor lui Harry Belafonte. Cunoscută pentru plajele
frumoase, munți accidentați, cascade uluitoare și ospitalitate autentică din Caraibe, Jamaica este una dintre destinațiile
de vacanță premier din lume, pe care vă invităm să o descoperim împreună.
Info insotitor: Însoțitor de grup, ghizi locali
Obiective natura: Parcul Naţional Chagres Parcului La Amistad Parcul Naţional al Vulcanului Baru Cascadele Râului
Dunn Râul Martha Brae Lacul Gatun Bocas del Toro Canalul Panama Bocas del Toro oferind păduri tropicale care
abundă în faună şi floră, insule însorite, plaje Almirante Plantaţii de cafea Finca dos Jefes
Obiective arta: Nave remorcate cu locomotive electrice Ruinele vechiului oraş Panama La Vieja Clădiri cu arhitectură
colonială mixtă, spaniolă, italiană şi franceză, biserici și monumente Piaţa Franceză Centrului vechi
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Obiective traditii: Pictaţi cu Jagua Muzică şi dansuri de indigenii semi-nomazi Cultivarea, recoltarea și prelucrarea
boabelor de cafea
Info tarif:
1980 EURO + 2260 USD / loc în camera dublă; Supliment single: 790 USD
tarif cu toate taxele incluse, valabil pentru un grup de minim 15 turişti; pt. 10-14 turişti, tariful se va majora cu 120
euro/pers.
Nr minim de turisti: 15
Ghizi: Însoțitor de grup Ghizi locali
Mese: 11 mic dejunuri

PROGRAM

Ziua 1. Bucureşti – Paris – Panama City
Masa: în avion
Cazare: Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*)
Transport: Avion
Descriere: Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:00 (în faţa ghişeului de
îmbarcare al companiei Air France). Plecare spre Paris cu compania Air France, zbor AF 1089 (06:00 / 08:10), de
unde se va pleca spre Panama City, cu zborul AF 474 (13:55 / 17:45). După sosirea în Panama City, capitala țării,
situată de-a lungul coastei Pacificului, vom fi transferați pentru cazare la Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*).

Ziua 2. Panama City
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*)
Transport: Autocar
Obiective: Miraflores Lacul Gatun Minicroazieră Tur panoramic Panama La Vieja „Casco Antiguo” Biserici
Monumente Piaţa Franceză Altarul de Aur
Descriere: Mic dejun. Dimineaţa vom vizita ecluza Miraflores, cea mai spectaculoasă secţiune a Canalului Panama,
element de legătură între două oceane, care separă totodată continentele. Sistemul de ecluze cu două trepte de la
Miraflores are 305 m lungime şi 33,5 m lăţime, având o diferenţă totală de altitudine de 16,5 m la jumătatea
mareei. Din complexul muzeal vom putea admira deplasarea prin ecluze a navelor remorcate cu locomotive
electrice. Complexul muzeal este o adevărată incursiune în istoria zbuciumată a Canalui ce coincide cu istoria ţării.
De la Miraflores vom pleca spre Lacul Gatun, unde se intersectează cele două sensuri de tranzitare a Canalului
Panama, între Pacific și Atlantic. Vom face o minicroazieră cu o mică ambarcațiune care ne va purta în apropierea
vaselor angajate în traversarea canalului, a instalațiilor de dragare și a insulițelor populate de diverse specii de
maimuțe. După dejun vom porni într-un tur panoramic şi pietonal al oraşului Panama City, cel mai mare oraş al ţării,
cu peste 1 milion de locuitori, oraş modern, situat de-a lungul Coastei Pacificului, un amestec între Spania veche şi
America de astăzi, oraş aflat în plină ascensiune, supranumit Dubaiul Americii Latine. Din anul 1999, când Panama
a câștigat controlul total asupra canalului care face legătura între Atlantic şi Pacific, ţara şi-a pus speranţele în
turism şi în investiţiile internaţionale. Vom vedea ruinele vechiului oraş Panama La Vieja, după care vom explora
zona „Casco Antiguo”, listată în Patrimoniul Mondial UNESCO, care păstrează clădiri din anul 1673, renovate
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impecabil cu ocazia celebrării Centenarului Canalului Panama. Vom admira clădirile cu arhitectură colonială mixtă,
spaniolă, italiană şi franceză, biserici și monumente, care crează o atmosferă elegantă de care ne vom bucura în
timpul turului. Ne vom opri în Piaţa Franceză și vom putea intra în biserica în care se află Altarul de Aur, care a
supraviețuit distrugerii piratului Morgan. După-amiază vă veți putea plimba printre blocurile zgârie-nori sau pe
străduţele cochete ale centrului vechi. Cazare în Panama City la Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*).

Ziua 3. Panama City – Parcul Național Chagres – Embera – Bocas del Toro
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel Swan's Cay 4* (sau similar 4*)
Transport: Autocar Avion
Obiective: Parcul Naţional Chagres Embera
Descriere: Mic dejun. Plecare spre nord către Râul Curutu, unde ne vom îmbarca în bărcile care ne vor transporta
până la Râul Chagres, cel mai mare râu care alimentează Canalul Panama şi care, datorită digurilor, se varsă în
două oceane. Această plimbare cu barca ne va desfăta privirile, căci vom fi permanent înconjuraţi de Parcul
Naţional Chagres. Vom putea vedea stârci albaştri sau verzi, egrete, cormorani, pescăruşi verzi sau tucani. Vom
ajunge în satul Embera, unde vom fi întâmpinaţi cu muzică şi dansuri de indigenii semi-nomazi, care încearcă să-şi
revigoreze cultura şi tradiţiile, să-şi păstreze limba şi valorile şi să găsească surse pentru a-şi suplimenta veniturile
modeste provenite din agricultură. Vom afla mai multe despre istoria lor de mii de ani, despre tradiţiile şi cultura lor
înainte de sosirea europenilor şi despre relaţia lor cu natura. Vom putea achiziţiona obiecte artizanale şi vom avea
oportunitatea de a fi pictaţi cu Jagua, un colorant natural folosit de indieni pentru a-şi înfrumuseța corpul. Dupăamiază, întoarcere în Panama City şi transfer la aeroport pentru plecare spre Bocas del Toro cu compania Air
Panama, zbor PST 980 (17:00 / 18:00). După sosire, transfer la hotel în Bocas del Toro pentru cină şi cazare la Hotel
Swan's Cay 4* (sau similar 4*).

Ziua 4. Bocas del Toro
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel Swan's Cay 4* (sau similar 4*)
Transport: Autocar
Obiective: Bahia de los Delfines Cayo Coral Plaja Red Frog
Descriere: Mic dejun. Zi dedicată Arhipelagului Bocas del Toro care oferă o mare diversitate de atracţii naturale,
greu de văzut în alte părţi ale lumii: păduri tropicale care abundă în faună şi floră, insule însorite, plaje care
concurează cu cele mai bune din Caraibe, recife de corali vizibile în apa cristalină, păduri de mangrove, sate indiene
şi o Rezervaţie a Biosferei care protejează ecosisteme şi resurse naturale ca tribut pentru generaţiile viitoare. Vom
avea ocazia să explorăm principalele atracţii ale acestor insule: Bahia de los Delfines, un golfuleţ cu ape liniştite,
unde vom putea observa delfini şi chiar balene, Cayo Coral, cel mai cunoscut loc al arhipelagului în rândul
scufundătorilor, datorită recifelor de corali uimitoare şi diversităţii mari de peşti tropicali de recif în cele mai
spectaculoase culori şi forme, precum şi Plaja Red Frog, una dintre cele mai populare plaje din Bocas del Toro
datorită valurilor mari care atrag numeroşi surferi, dar şi animalelor care trăiesc în pădurile tropicale ce înconjoară
plaja, precum leneşi, păsări exotice sau broasca veninoasă roşie, de unde provine şi numele insulei. Întoarcere la
hotel în Bocas del Toro pentru cină şi cazare la Hotel Swan's Cay 4* (sau similar 4*).

Ziua 5. Bocas del Toro – Boquete – David – Panama City
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*)
Transport: Autocar Avion
Obiective: Parcului La Amistad Parcul Naţional al Vulcanului Baru
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Descriere: Mic dejun. Dimineaţa vom pleca cu bărcile până la Almirante, un mic oraş-port situat de-a lungul
coastei, de unde ne vom îndrepta către regiunea Boquete pentru a explora Parcul Naţional al Vulcanului Baru şi
pădurile tropicale ale Parcului La Amistad. Vom sosi în Boquete, un orăşel situat în apropiere de Râul Caldera,
fondat în anul 1911, cunoscut ca Valea Florilor sau ca orașul cafelei. Vom face un tur al plantaţiilor de cafea din
regiune, pentru că se spune că cea mai bună cafea din lume este produsă la fermele de cafea din această regiune.
Vom vizita Finca dos Jefes, o fermă situată la 1400 m deasupra nivelului mării. Dee Harris și Rich Lipner au
cumpărat în anul 2003 ferma de cafea abandonată și au început procesul de îmbunătățire a calității cafelei. Ei au
adăugat multe plante noi, în acest moment crescând șapte soiuri de cafea Arabica: Pacamara, Heirloom Bourbon,
Gesha, împreună cu Caturra, Catuai, Criollo și Catimor. Vom afla despre cultivarea, recoltarea și prelucrarea
boabelor de cafea şi vom avea prilejul de a degusta cafeaua de la Luna care este cultivată organic, procesată în
mod natural, și prăjită cu grijă în cadrul fermei. Ne vom îndrepta apoi spre aeroportul din David pentru plecare spre
Panama City. Transfer pentru cazare la hotel în Panama City la Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*). Opţional,
cină la un restaurant tradiţional însoţită de un spectacol folcloric cu muzică şi dansuri panameze.

Ziua 6. Panama City – Kingston (Jamaica)
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel AC Kingston 4* (sau similar 4*)
Obiective: Muzeul Bob Marley Casa Devon Muzeul de Istorie Naturală
Descriere: Mic dejun. Transfer la aeroportul din Panama City pentru zborul spre Kingston, capitala Jamaicăi, oraș
portuar întemeiat în anul 1693, situat în partea de sud-est a insulei. Odată ajunşi în Kingston, care este cunoscut ca
„oraşul de calcar”, datorită formaţiunilor calcaroase întâlnite în toată regiunea din care face parte, vom face un tur
panoramic care va include o vizită la Muzeul Bob Marley, care prezintă detalii din viața și realizările cunoscutului
superstar de reggae, unde vom vedea dormitorul şi chitara lui Marley, iar pe un perete vom observa găuri de glonţ,
dovadă a unei tentative de asasinat. Vom vedea în continuarea zilei Casa Devon și Muzeul de Istorie Naturală, cel
mai vechi muzeu din Jamaica, cu specimene conservate de plante şi animale de pe insulă. Transfer pentru cazare în
Kingston la Hotel AC Kingston 4* (sau similar 4*). Ziua 7 / 09.10.2022: Kingston – Spanish Town – Black River

Ziua 7. Kingston – Spanish Town – Black River
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel Sunset Resort & Villas 4* (sau similar 4*)
Transport: Autocar
Descriere: Mic dejun. Plecare spre South Coast prin Spanish Town, fost centru al stăpânirii coloniale spaniole pentru
300 de ani, Old Harbour şi Mandeville numit şi „oraşul din Jamaica cu cele mai puternice accente englezeşti”.
Spanish Town a fost capitala spaniolă și britanică a ţării din anul 1534 până în anul 1872. Acesta îşi datorează
prosperitatea şi dezvoltarea datorită zăcămintelor de bauxită care se găsesc aici, pentru care Jamaica se află
printre primii exportatori. Itinerariului zilei va continua spre Black River, oraș înființat la sfârșitul sec. al XVII-lea,
capitala parohiei jamaicane St. Elizabeth, primul oraș care a beneficiat de energie electrică și cel care a avut
autoturisme și telefoane. Cazare în zona Black River la Hotel Sunset Resort & Villas 4* (sau similar 4*).

Ziua 8. Black River – Montego Bay
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel Jewel Grande Montego Bay Resort 4* (sau similar 4*).
Obiective: Plaja Peştera Doctorului Rose Hall
Descriere: Mic dejun. Plecare spre Montego Bay cunoscut și sub denumirea de Mo Bay, nume care provine de la
„montega”, în traducere grăsime, care datează din vremea când vasele spaniole pline cu carne și grăsime de porc
acostau aici. Ne vom îndrepta către una dintre cele mai frumoase plaje din Montego Bay, Plaja Peştera Doctorului, o
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fâşie atrăgătoare de nisip alb, mărginită de ape limpezi ce au ajutat la modelarea acestei staţiuni. În anul 1880,
doctorul Alexander James McCatty a fondat un sanatoriu în Montego Bay, permiţând prietenilor şi personalului să
folosească micuţa plajă care îi aparţinea şi la care se ajungea trecând printr-o peşteră. În anul 1906 el a donat
proprietatea comunităţii, moment în care a luat naştere un club ce există şi în prezent. Se spune că apele turcoaz
ce scaldă această plajă au calităţi terapeutice, remarcate încă din anul 1920 de către Sir Herbert Barker, un medic
britanic. În prezent plaja este mai celebră ca niciodată şi este adesea aglomerată cu pasagerii de pe navele de
croazieră. Vom continua turul staţiunii cu Rose Hall, o superbă casă construită în anul 1770, situată pe o plantaţie
cu o frumoasă deschidere la ocean. Legendara Annie Palmer (Vrăjitoarea Albă) care a fost stăpână aici, a avut parte
de o moarte violentă, devenind o sursă de povești inepuizabilă. În prezent, casa ei este împodobită cu mobilier de
epocă şi poate fi vizitată de curioşi într-un tur de zi sau într-un tur înfricoşător de noapte, la lumina lumânărilor, pe
fundalul unor poveşti cu fantome. Cazare şi masă în regim All Inclusive în Montego Bay la Hotel Jewel Grande
Montego Bay Resort 4* (sau similar 4*).

Ziua 9. Montego Bay – Ocho Rios
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel Moon Palace Jamaica 4* (sau similar 4*)
Transport: Autocar
Descriere: Mic dejun. Dimineaţa ne vom îndrepta spre Ocho Rios, oraş situat pe coasta de nord a Jamaicăi,
important port de escală pentru navele de croazieră. Numele „Ocho Rios”, în traducere din limba spaniolă opt râuri,
care a fost greșit ales, deoarece în prezent nu există opt râuri în zonă. Numele staţiunii ar putea duce către numele
original spaniol „Las Chorreras”, ce înseamnă cascade, pe care staţiunea le deţine din plin. Cazare şi masă în regim
All Inclusive în Ocho Rios la Hotel Moon Palace Jamaica 4* (sau similar 4*).

Ziua 10. Ocho Rios
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel Moon Palace Jamaica 4* (sau similar 4*)
Obiective: Cascadele Râului Dunn Plimbare cu pluta pe Râul Martha Brae
Descriere: Mic dejun. În această zi nu uitaţi să vă luaţi costumul şi prosopul de baie împreună cu camera de filmat
pentru că vom petrece dimineaţa în cel mai atractiv punct al insulei, respectiv Cascadele Râului Dunn, care se
revarsă în trepte într-un spectaculos joc de ape, pe care unii dintre localnici o aseamănă cu etajele unui tort de
nuntă. Cu ajutorul unui ghid specializat vă veţi putea căţăra până în vârf unde veţi putea face baie în piscina
răcoroasă săpată în piatră sau puteţi beneficia de un veritabil masaj făcut de forţa cu care apa se revarsă. Dupăamiază va urma o altă experienţă inedită, o plimbare lină cu pluta condusă de o persoană instruită pe Râul Martha
Brae. Plimbarea cu aceste plute a devenit o atracţie turistică în vogă încă din anul 1960. Cazare şi masă în regim All
Inclusive în Ocho Rios la Hotel Moon Palace Jamaica 4* (sau similar 4*).

Ziua 11. Ocho Rios – Montego Bay – Panama City
Masa: Mic dejun
Cazare: Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*)
Transport: Autocar Avion
Optionale: Cină la un restaurant tradiţional însoţită de un spectacol folcloric cu muzică şi dansuri panameze
Descriere: Mic dejun. Transfer la aeroportul din Montego Bay pentru zborul spre Panama City. După sosirea la
Panama City transfer pentru cazare la Hotel RIU Plaza Panama 4* (sau similar 4*). Opţional, cină la un restaurant
tradiţional însoţită de un spectacol folcloric cu muzică şi dansuri panameze.

Ziua 12. Panama City – Paris

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:09)

Masa: Mic dejun
Transport: Autocar Avion
Obiective: Râul Chagres Lacul Miraflores Pedro Miguel Promenadă
Optionale: Tranzitarea Canalului Panama
Descriere: Mic dejun. Timp liber la dispoziţie până la ora transferului la aeroport. Camerele sunt disponibile până la
ora 12:00 (există posibilitatea de a rezerva, local, camera pentru „late check-out”, contra cost). Opțional posibilitate
de a tranzita Canalul Panama, element de legătură a două oceane, care separă totodată continentele. Transfer în
oraşul Gamboa, de unde vă veți îmbarca pentru croaziera pe canal. Călătoria va începe din locul în care Râul
Chagres se varsă în Canalul Panama, după care va urma una dintre cele mai spectaculoase porţiuni, aceea în care
veți observa pe o lungime de aprox. 13,7 km complexitatea lucrării inginereşti şi lucrările continue de prevenire a
alunecărilor de teren. Canalul este în proces de extindere, astfel încât excursia va fi plină de elemente inedite.
Vasul îşi va continua navigarea intrând în ecluza Pedro Miguel, unde va fi coborât 9 m, după care va pătrunde în
Lacul Miraflores, un mic lac artificial care desparte cele două ecluze din zona Pacificului. Odată intrat în ecluza
Miraflores, vasul va fi coborât 18 m în două etape, ajungând în Oceanul Pacific. Plimbarea se va încheia în Marina
Flamenco, de unde veți putea admira Golful Panama. Vă veți îndrepta apoi spre Amador Causeway, o porțiune de
șosea de 6 km care se extinde în Oceanul Pacific și care leagă capitala de câteva insule cunoscute sub numele de
Insulele Causeway. Amador Causeway a fost construită cu roca extrasă în timpul săpăturilor din Canalul Panama și
servește în prezent ca promenadă în plină expansiune și destinație socială majoră, fiind de asemenea, locul perfect
pentru a vedea zgârie norii orașului Panama. Transfer la aeroportul din Panama City pentru plecarea spre Paris cu
compania Air France, zbor AF 475 (20:00 / 13:20).

Ziua 13. Paris – Bucureşti
Masa: În avion
Transport: Avion Autocar
Descriere: Sosire la Paris la ora 13:20, de unde se va pleca spre Bucureşti cu zborul AF 1088 (20:55 / 00:50).

Ziua 14. Bucureşti
Transport: Avion
Descriere: Sosire la Bucureşti la ora 00:50.

Servicii incluse
transport intercontinental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Paris – Panama şi retur cu compania Air France - transport
intern cu avionul pe rutele: Panama City – Bocas del Toro și David – Panama City - transport continental cu avionul pe
rutele: Panama City – Kingston și Montego Bay – Panama City - taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu
pentru toate zborurile (pot suferi modificări) - transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer
condiţionat, adaptat la nr. de turişti - 11 nopţi de cazare în hoteluri de 4* - mesele menţionate în program: 11 mic
dejunuri, 1 dejun, 2 cine şi 3 zile cu mese în regim de All Inclusive - tur panoramic al oraşului Panama cu ghid local explorarea Parcului Naţional Chagres - explorarea Arhipelagului Bocas del Toro - explorarea Parcului Naţional al
Vulcanului Baru - explorarea pădurilor tropicale ale Parcului La Amistad - vizitarea plantațiilor de cafea din zona
orășelului Boquete - tur panoramic al oraşului Kingston cu ghid local - vizitarea Cascadelor Râului Dunn - plimbare cu
pluta pe Râul Martha Brae - transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program - ghizi locali - conducător român
de grup - asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism NOTĂ: Taxele de aeroport incluse în tarif
sunt cele valabile la data lansării programului. În situația majorării de către compania aeriană a acestor taxe până la
data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile înainte de plecare), agenția își rezervă dreptul de a
modifica tariful excursiei conform cu noile valori ale acestor taxe.
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Servicii neincluse
alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc.
bacşişuri: 60 euro/pers., pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu
la sosire); bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale
excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, tarifele acestora fiind informative; în
funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul local
IMPORTANT! Recomandăm încheierea unei Asigurari MEDICALE și STORNO de călătorie. Astfel se poate acoperi
riscul de pierderi financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate. Acest mijloc de
protecție financiară acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din
categoria evenimentelor asigurate Covid-19. Dacă aveți nevoie de asistență pentru a vă alege asigurarea de
călătorie potrivită, echipa noastră de consultanți vă stă la dispoziție.

Informatii utile
Conditii:
înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 30% din tarif şi se încheie la
epuizarea locurilor
diferența de până la 50% din valoarea totală a pachetului de servicii se achită cu 60 de zile înainte de data plecării
diferența de până la 100% din valoarea totală a pachetului de servicii se achită cu 30 de zile înainte de data plecării
turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte
în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în
program în cazul neîntrunirii grupului minim de turişti NOTĂ: Având în vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca
unele reglementări de călătorie să se modifice până la data plecării sau după începerea călătoriei, independent de
voința agenției Agentia noastra (cum ar fi: controlul stării de sănătate, obligativitatea de autoizolare după
întoarcerea în România, măsuri suplimentare de igienă și formalități vamale). Agenția Agentiei noastre nu poate fi
făcută răspunzătoare, aplicându-se termenii și condițiile contractuale standard.
Acte:
paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei
Observatii:
conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se
vizitează obiectivele turistice
agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure
agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu
prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării
turiştilor ca urmare a întârzierii acestora
conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în
situaţii de urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la excursiile opţionale şi la
itinerar cu observaţia că nu are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic
cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări
clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca
atare respectă standardele locale
distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup
dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa
cum este precizat în program
agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este
schimbată de compania aeriană
agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor
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speciale, pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei
anunţate, agenţia va opri promoţia fără un anunţ prealabil
în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor
din raţiuni de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în
aceste cazuri agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi
făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente
aşezarea turiştilor în autocar se va face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor
agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente
de aceasta
conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor
etc.; altfel, conducătorii de grup vor oferi explicaţii turiştilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi
angajaţi contra cost doar cu acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora
excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se
încasează în numele şi pentru agenţia Agentiei noastre; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale
excursiilor care pot fi achiziţionate de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că
persoanele participante vor avea la dispoziţie un mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul
respectiv, ghidul excursiei şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la
obiectivele turistice vizitate
agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză
în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind
rambursarea eventualelor despăgubiri
agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi
masive de zăpadă şi evenimente politice neprevăzute, greve etc.
copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul
notarial al părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de
deces); c) însoţiţi de un adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d)
însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului
și/sau cărții de identitate
copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual
vă rugăm să vă asiguraţi că documentul de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor
de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei
pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada
din Bucureşti; în cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile
agenţiei
c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți
prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice
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