
                                                                                  

MARELE TUR AL PIETELOR DE CRACIUN
GERMANIA – CEHIA – POLONIA – SLOVACIA 
Transport Avion & Autocar | 7 zile | de la 370 Euro

Colinde, beteala, cozonac. Felicitari, artificii, luminite. Iar lista cu micile minunatii care alcatuiesc atmosfera magica din jurul
Craciunului poate continua. Descopera-le anul acesta intr-un circuit de basm care reuneste cele mai frumoase Piete de Craciun din
Europa Centrala: Cehia – Polonia – Slovacia. In inima Pragai, orasul minunilor, Craciunul este asteptat in fiecare an inca de la
inceputul lunii decembrie in fascinantele piete de Craciun. Cea mai mare si mai frumoasa dintre ele este piata aflata in inima
Orasului Vechi. Acolo, un brad urias este adus an de an din muntii Sumava, iar la lasarea serii, o perdea de lumina il imbraca,
spre deliciul trecatorilor.

Periplul pietelor de Craciun continua apoi cu Brno – al doilea oras ca marime din Cehia si minunatul oras Olomouc al carui centru
istoric este al doilea ca marime si importanta dupa Praga. In partea a doua a circuitului vom vizita Cracovia care gazduieste cea
mai mare si mai frumoasa piata de Craciun din Polonia, iar ultimul popas il facem in capitala Slovaciei, Bratislava, pentru vizitarea
celei mai reprezentative piete de Craciun din aceasta tara.

08 Decembrie | Bucuresti – Munchen – Regensburg – Plzen – Praga
Intalnire cu insotitorul de grup la Aeroportul Henri Coanda (Otopeni) la ora 04:00 pentru imbarcare pe zborul companiei Lufthansa
LH1655 cu destinatia Munchen. Decolare la ora 06:00 si aterizare la Munchen la ora 07:10. Dupa preluarea bagajelor, excursia
continua  spre  Regensburg.  Vizitarea  Pietei  de  Craciun  din  Regensburg.  In  perioada  adventului,  strazile  si  pietele  din
Regensburg imbraca haine de sarbatoare, iar centrul istoric care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO este invaluit de o
atmosfera incantatoare. Un juriu independent a atribuit pietei de Craciun din Regensburg titlul de cea mai frumoasa piata de
Craciun din tarile vorbitoare de limba germana. Excursia continua spre Plzen – renumit pentru fabrica de bere Pilsner Urquell si
fabrica de autoturisme Skoda. Timp liber pentru vizitarea targului de Craciun sau, optional, vizita la beraria Pilsner Urquell.
Spre seara, ne continuam drumul spre Praga – orasul de Aur. Cazare la hotel Duo 4* sau similar. Detalii pe www.hotelduo.cz.
Seara, timp liber la dispozitie in Praga.        

09 Decembrie | Praga – Orasul de Aur & Magia Pietelor de Craciun
Mic dejun. Tur de oras Praga: Muzeul National, Opera, Teatrul National. Apoi vom continua cu vechiul oras: Hradcany, Castelul
din Praga cu faimoasa catedrala Sf.Vit – simbolul spiritualitati cehe, Podul Carol, „Golden Lane“ – strada de aur, zona boema a
orasului de aur. Continuam turul pietonal in centrul istoric: Orasul Vechi, Piata Primariei, Ceasul astronomic. Vizitarea Pietei de
Craciun cu insotitorul de grup. Aceste piete sunt ingredientele de baza pentru crearea atmosferei magice a sarbatorilor de iarna.
Principalele piete de Craciun sunt organizate in Piata Primariei  si  in Piata Wenceslas si  sunt deschise toata luna decembrie.
Profitati de aceasta ocazie pentru a procura minunate cadouri de Craciun pe care sa le oferiti apoi celor dragi. Seara, optional,
Cina de bun ramas cu program folcloric si muzica traditionala.  Tarif: 35 Euro/persoana, minim 20 de platitori, transfer
inclus. Cazare la hotel Duo 4* sau similar Praga. 

10 Decembrie | Praga – Brno – Olomouc  
Mic dejun. Dimineata, timp liber la dispozitie in Praga pentru cumparaturi sau vizite individuale. La ora 12:00 plecare spre Brno –
al doilea oras ca marime din Cehia si capitala Moraviei. Tur de oras Brno: Piata Libertatii cu stradute inghesuite intre numeroase
lacase religioase, Vechea si noua Primarie, Catedrala Sf. Petru si Pavel de unde putem privi o superba panorama a orasului Brno,
Castelul Regal Špilberk. Timp liber pentru vizitarea Pietei de Craciun. Seara, excursia continua spre  Olomouc,  al carui centru
istoric este al doilea ca marime si importanta dupa Praga. Vizitarea centrului istoric impreuna cu insotitorul de grup. Cazare la
hotel Clarion Congress Olomouc 4* sau similar.

11 Decembrie | Olomouc – Cracovia  
Mic dejun. Ne indreptam catre Polonia, iar in jurul pranzului ajungem la Cracovia. Centrul vechi istoric din Cracovia a fost inscris in
anul 1978 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Tur de oras cu ghid local: incepem cu Piata Principala - una dintre
cele mai mari piete medievale din lume, aflata in mijlocul orasului vechi, plina de biserici, restaurante si baruri. Admiram tarabele
renascentiste ce anima centrul vechi si Biserica Sfanta Maria - o constructie gotica cu 2 turnuri ce detine unul dintre cele mai mari
altare de lemn din Europa, Poarta Floriana si Fortareata Barbakan- o frumoasa constructie ce dateaza din secolul al-XV-lea si este
astazi unul din simbolurile orasului. Alaturi de fortareata Barbakan si poarta Floriana, putem admira si trei turnuri: la est, Baszta
Pasamonikow (tunul ceaprazarilor), la mijloc Baszta Stolarzy (turnul tamplarilor) si la vest Baszta Ciesielska (turnul dulgherilor).
Continuam cu Catedrala – locul unde va fi depusa fiola cu sangele Papei Ioan Paul al-2-lea imediat dupa beatificare, Districtul
Kazimierz si nu in ultimul rand Castelul Wawel – locul de veci al regilor si eroilor Poloniei. Catedrala Wawel, cunoscuta si sub
numele Catedrala Sfintilor Stanislaw si Vaclav, se afla pe dealul Wawel din Cracovia. Are o istorie de 1.000 de ani si a fost locul
traditional de inscaunare a monarhilor Poloniei. Papa Ioan Paul al-II-lea a tinut aici prima sa mesa ca preot la 2 noiembrie 1946.
In cripta catedralei, a fost inmormantat de curand presedintele Poloniei si sotia sa, Lech si Maria Kaczynski, disparuti in urma
tragicului accident aviatic de la Smolensk in care si-au pierdut viata 130 de persoane, oficialitati de rang inalt ale guvernului si
figuri marcante ale culturii Poloneze. Seara,  Vizitarea Pietei de Craciun din Cracovia. Cazare la hotel Best Western Efekt
Express Krakow 4* sau similar Cracovia.

12 Decembrie | Cracovia – Piata de Craciun  
Mic dejun. Optional, excursie la Kalwaria Zebrzydowska. Inca din secolul XVII a devenit printre cele mai frecventate locuri de
pelerinaj din Polonia. Construit de catre familia Zebrzydowski, complexul recreeaza Drumul Crucii din Ierusalim prin acuratetea cu
care bisericilie, manastirile si capelele au fost construite pe dealurile din zona. Aflat in patrimoniul UNESCO, complexul atrage
anual milioane de vizitatori. Tarif:  25 Euro/persoana, minim 20 de platitori.  Intoarcere in Cracovia. Dupa amiaza,  Vizitarea

http://www.hotelduo.cz/


                                                                                  
Pietei de Craciun din Cracovia. Orasul este de obicei invaluit in zapada pe perioada pietei de Craciun. Aceasta este organizata
in  piata  centrala  a  orasului  cunoscuta  localnicilor  sub numele  de  Rynek.  Centrul  istoric  este  plin  cu  casute  din  lemn care
comercializeaza cadouri traditionale de Craciun, haine de lana sau bijuterii artizanale dar si delicatese locale pentru gurmanzi.
Toate va asteapta in minunatul decor al centrului istoric, inclus in Patrimoniul Mondial Unesco. Timp liber la dispozitie in Cracovia.
Cazare la hotel Best Western Efekt Express Krakow 4* sau similar Cracovia.

13 Decembrie | Cracovia – Bratislava  
Mic dejun. Excursia continua azi spre capitala Slovaciei, Bratislava, unde ajungem spre seara. Vizitarea Pietei de Craciun din
Bratislava. Pentru  slovaci,  deschiderea  Pietei  de  Craciun  marcheaza  inceputul  oficial  al  sezonului  de  vacante  de  iarna.
Este organizata in piata principala a orasului si gazduieste nu mai putin de 107 standuri amenajete in casute din lemn care ofera
vizitatorilor produse traditionale lucrate manual dar si delicatese culinare locale precum Cigánska pečienka (carne de porc sau
pui prajita, acoperita cu ceapa la gratar si mustar),  Lokše (clatite de cartofi umplute cu untura de gasca, mac sau varza),
Varené vino (vin fiert), Punč (punch cu alcool) si Hriatô (tuica cu jumari prajite). Transfer la hotel. Cazare la hotel Tatra 4* sau
similar Bratislava.  

14 Decembrie | Bratislava – Viena – Bucuresti
Mic dejun. Tur de oras Bratislava in cadrul caruia vom vizita: pe exterior Castelul Bratislava, situat in mijlocul orasului, pe un
deal aflat la 85 m deasupra nivelului Dunarii, o cladire masiva, cu turnuri in cele 4 colturi;  Catedrala Sfantului Martin sau
Biserica Incoronarii, construita intre secolele XIII-XVI si care a servit drept biserica de incoronare a Regatului Ungariei intre
1563 si  1830;  centrul istoric,  cu numeroase palate in stil  baroc;  Poarta Mihail - singura care s-a pastrat din fortificatiile
medievale;  Teatrul,  Primaria si  faleza Dunarii. Plecam apoi spre Viena pentru transfer la aeroport si imbarcare pe zborul
companiei Austrian Airlines OS767 cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 21:10 si aterizare pe aeroportul Henri Coanda Otopeni
la ora 23:50. Sfarsitul pachetului de servicii turistice.

Tarife:                                                       calculate pentru un grup de 30 platitori
 370 Euro adult loc in camera dubla
 299 Euro copil 2-11,99 ani cu doi adulti in camera
 490 Euro adult loc in camera single     

Servicii incluse:
 Bilet de avion Bucuresti – Munchen zbor direct compania Lufthansa
 Bilet de avion Viena – Bucuresti zbor direct compania Austrian Airlines
 Transport cu autocar propriu clasificat 4* pe toata durata programului
 2 nopti cazare cu mic dejun Hotel Duo 4* Praga sau similar
 1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Clarion Congress 4* Olomouc sau similar
 2 nopti cazare cu mic dejun Hotel Best Western Efekt Express Krakow 4* Cracovia sau similar
 1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Tatra 4* Bratislava sau similar
 Tururi de oras la Praga, Brno, Cracovia, Bratislava 
 Vizitarea Pietelor de Craciun din Regensburg, Plzen, Praga, Brno, Olomouc, Cracovia, Bratislava
 Insotitor roman de grup

Servicii neincluse:
 Taxele de aeroport si combustibil: 160 Euro/persoana (pot suferi modificari pana la emiterea biletelor de

avion cu 7-9 zile inainte de plecare, in functie de evolutia pretului petrolului sau in urma majorarii de catre
autoritatile aeroportuare)

 asigurarea medicala, asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul), intrarile la obiectivele turistice
 excursiile optionale 

Transferuri GRATUITE la aeroportul Otopeni din urmatoarele orase: 
• Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia 
• Brasov, Predeal, Sinaia, Campina, Ploiesti

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSFERUL GRATUIT DIN PROVINCIE

 Transferul gratuit se rezerva odata cu pachetul turistic!
 Ulterior aceasta nu mai poate fi confirmat decat in limita locurilor disponibile si cu minim 21 de zile inainte

de plecare.

 TRANSFERUL DIN PROVINCIE la punctele de imbarcare sau la aeroport este oferit de Tur Operator cu titlu GRATUIT. Prin urmare
acesta nu poate face subiectul unor eventuale despagubiri. Daca pasagerul renunta la transfer, nu se pot face restituri intrucat
acesta este GRATUIT. De asemenea, daca pasagerul renunta la transferul de DUS, transferul de retur se anuleaza automat.
Acesta va putea fi asigurat doara daca vor mai fi locuri disponibile la acel moment in mijlocul de transport.
 Prezentarea la transfer se face cu minim 15 minute inainte de ora de plecare comunicata.
 Pasagerii care beneficiaza de TRANSFER GRATUIT au obligatia de a comunica agentiei revanzatoare sau tour operatorului un
numar de telefon mobil la care sa poata fi contactati de soferi in cazul unor modificari neprevazute care pot aparea in ziua
transferului. Touroperatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventuale neprezentari la transfer ale pasagerilor care au drept
consecinta pierderea avionului.  In acest caz, costurile suplimentare generate de un nou bilet  de avion sau modificarea celui
existent vor fi suportate de pasager.
 Transferurile gratuite sunt asigurate de Tour Operator cu mijloace auto din flota proprie ( autoturisme pentru 1-4 pasageri,
microbuze de 6, 8 respectiv 15 locuri, midiautocar de 26 de locuri) si/sau cu mijloace auto ale companiilor de transport partenere
pe rute regulate de transport pasageri. In situatia in care Touroperatorul recurge la companiile de transport care efectueaza



                                                                                  
transport  regulat  de  persoane  pe  rutele  de  transfer,  contravaloarea  biletului  de  transport  este  asigurata  integral  de  catre
Touroperator iar pasagerii vor fi anuntati in mod corespunzator. 
 Daca Touroperatorul are de asigurat in aceeasi zi transferuri gratuite pe aceeasi ruta si din aceleasi orase pentru 2 sau mai
multe excursii cu plecare sau sosire in aceeasi zi, se va organiza un singur transfer cumulat pentru toti pasagerii din excursiile
respective. In acest caz, pot aparea timpi de asteptare de 1 pana la 3 ore. In acest caz, pasagerii vor fi anuntati si trebuie sa
confirme daca doresc sa beneficieze de transferul cumulat sau nu. 
 Touroperatorul nu isi asuma raspunderea in situatia putin probabila a aparitiei unor evenimente neprevazute (blocarea traficului
rutier, inzapezirea drumurilor, inundatii, accidente rutiere, etc) care pot duce la intarzierea transferului si pierderea zborului. 
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in mijlocul de transport pe tot parcursul transferului. In mijlocul de transport nu este
permis fumatul, consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare. 
 Transferurile din provincie se asigura in conformitate cu reglementarile legale in vigoare cu privire la transportul de persoane si
cu respectarea timpilor de condus ai soferilor. Din acest considerent, soferii vor face pauzele de odihna impuse de lege in vederea
asigurarii unui transport in conditii de siguranta

DOCUMENTE DE CALATORIE

 Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie,  CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de
deterioare a elementelor de siguranta. 
 Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European cu
cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate. Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza cartii
de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si  Spatiul  Economic Eurpoean, va rugam sa consultati  site-ul Politiei  de
Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions. 
 Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state: Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90
zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia
romana. Cartile de identitate romanesti emise inainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in Norvegia)
 Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza de
intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a consulta lista
statelor  pentru  care  nu  este  necesara  viza  de  intrare  accesati  site-ul  Politiei  de  Frontiera  www.politiadefrontiera.ro sau  al
Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.
 Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data
terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de aceea
va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs. de
turism.
 In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii
unei noi carti de identitate.
 Copiii care nu au carte de identitate, vor trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti. In acest caz, parintii care au copiii
trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul.
 Agentia organizatoare (Tour Operatorul) nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul
turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite parasirea
teritoriului  unei  tari  de  catre  autoritatile  de  frontiera  din  statul  respectiv.  In  aceste  cazuri,  turistului  nu  i  se  mai  restituie
contravalorea excursiei.

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI

 Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu
normele de clasificare din Romania. 
 Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile specifice care pot aparea
intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor
oferi hoteluri similare ca locatie/confort. 
 Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in
functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se
rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera,
hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va
informeze cu exactitate asupra lor.
 Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera
single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie persoana
in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour Operatorul va gasi, in timp util, a doua
persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se poate
retrage, sau va achita suplimentul de camera single pentru a putea participa la excursie. Tour Operatorul nu este raspunzator de
achitarea suplimentului de camera single.
 Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a
afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate. 

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSPORTUL CU AUTOCARUL 

FOARTE IMPORTANT !!!!      DOCUMENTE NECESARE PENTRU MINORI  
• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.

Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces.
Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a acestui certificat. 

• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care
i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca  nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt
parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.

• Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie
autentificata la notariat precum si cazier juridic pentru persoana care ii insoteste.

ATENTIE! 
Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va 
asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la 
nr. de telefon 021.9590. 

http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions
http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions
http://www.politiadefrontiera.ro/


                                                                                  
 Turistii au obligatia sa se prezinte la locul de imbarcare cu minim 20 minute inainte de ora inscrisa pe voucher pentru plecare
sau transfer. Locurile in autocar au fost prealocate la momentul rezervarii, pasagerii au obligatia sa ocupe doar locul inscris pe
prezentul voucher.
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in autocar pe tot parcursul excursiei. In autocar nu este permis fumatul, consumul
de bauturi alcoolice si produse alimentare. Buzunarul de plasa din fata scaunului dumneavoastra este destinat pastrarii de pliante,
brosuri sau harti. Va rugam sa nu pastrati aici sticle de plastic sau obiecte voluminoase. Sticlele de plastic, bagajele de mana sau
alte obiecte voluminoase se depoziteaza in spatiul special amenajat, deasupra scaunelor. 

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA ZBORUL CU AVIONUL:
 Compania/companiile  aeriene  care  opereaza  zborurile  din  pachetul  de  servicii  pot  aduce  diferite  modificari  zborurilor
contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus
sau  dupa  momentul  plecarii  pentru  zborul/zborurile  de  intors.  Agentia  organizatoare  va  informa pasagerii  directi  respectiv
agentiile revanzatoare asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele
inconveniente aparute. 
 Alocarea locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru
destinatiile  europene,  de  regula,  limita  de  bagaje  de  cala  este  de  20 kilograme si  06  kilograme pentru  bagajul  de  mana,
dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. Mai multe informatii gasiti pe site-ul
companiei aeriene sau in agentia de turism. 
 Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu avionul.
Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor cu sarcina
avansata (ultimele 2-3 luni). 
 Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de nu
permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza. 
 Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi vor
recupera bagajele din locul special  amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati  ca aveti  probleme in gasirea
bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de reclamatii
existent la terminal.

PROMOTII EARLY BOOKING SI OFERTE SPECIALE:
 In cazul unor promotii early booking sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, Organizatorul aloca un numar limitat
de locuri la reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, Tur Operatorul poate decide sa opreasca
campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil.
 Rezervarile facute cu promotii de tip early booking nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de anulare a unor rezervari din
categoria promotiilor early booking, penalizarile sunt de 100%. 

TURIST: Am luat la cunostinta si sunt de acord cu programul turistic si cu cele mentionate mai sus:___________________
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