
                                                                                  

PIATA DE CRACIUN LONDRA
Transport Avion British Arways, 4 zile | de la 199 Euro

LONDRA gazduieste in mod surprinzator, unele dintre cele mai frumoase Piete de Craciun din Europa. 
Cea mai mare si mai frumoasa este Winter Wonderland din Hyde Park – considerata una dintre cele mai spectaculoase

destinatii cu ocazia sarbatorilor de iarna. Aici se afla nu mai putin de 200 de casute din lemn decorate in spiritul Craciunului,
de unde va puteti procura cele mai inspirate cadouri de Craciun pentru cei dragi. 

In Winter Wonderland regasiti traditionala piata de Craciun Germana in Satul Bavarez, alaturi de Piata Ingerilor – un
adevarat muzeu in aer liber al dulciurilor de toate culorile si formele.  Va mai puteti bucura de un urias patinoar in aer liber,

dar si de un urias parc de distractii cu nu mai putin de 100 de posibilitati de a te distra si amuza. 
Bine ati venit in Winter Wonderland din Londra!

28 Noiembrie | BUCURESTI – LONDRA
Intalnire cu insotitorul de grup la ora 05:55 la aeroportul Henri Coanda (Otopeni) pentru imbarcare pe zborul
British Airways BA885 cu destinatia Londra. Decolare la ora 07:55, sosire la Londra la ora 09:35. Suntem in
Londra - cel mai mare oras european si cel mai divers din punct de vedere etnic. Orasul este capitala Marii
Britanii si un centru financiar mondial important. Londra este ca un magnet pentru actori, artisti si designeri,
dar si  un oras care stabileste tendintele in arta,  arhitectura,  moda, design si  tehnologie. Tur panoramic
Londra: Palatul Parlamentului si Big Ben, London Eye, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Bursa din Londra,
Banca Angliei. Transfer la hotel si check-in. Seara, timp liber la dispozitie. Cazare hotel Ibis London Wembley
3* sau similar Londra.

29 Noiembrie | LONDRA – PIATA DE CRACIUN WINTER WONDERLAND HYDE PARK

Mic dejun.  Tur de oras Londra cu ghid local: Palatul Parlamentului si Big Ben, London Eye, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Bursa din Londra, Banca Angliei. Continuam vizitele pietonale impreuna cu insotitorul
de grup: Palatul Buckingham cea mai cunoscuta resedinta din Londra, resedinta Reginei. Daca observati ca
flutura  steagul  la  palat  si  patru  santinele  il  pazesc  inseamna ca  regina  este  acasa.  Sau  sunt  doar  doua
santinele? Ah, ce pacat, probabil regina este plecata cu treburi. Dar nu-i nimic, va intalniti cu alta ocazie; Dupa
amiaza, va invitam sa vizitati impreuna cu insotitorul de grup  Piata de Craciun Winter Wonderland din
Hyde Park. Aici se afla nu mai putin de 200 de casute din lemn decorate in spiritul Craciunului si de unde va
puteti procura cele mai inspirate cadouri de Craciun pentru cei dragi. In Winter Wonderland regasiti traditionala
piata de Craciun Germana in Satul Bavarez, alaturi  de Piata Ingerilor – un adevarat muzeu in aer liber al
dulciurilor de toate culorile si formele.  Va mai puteti bucura de un urias patinoar in aer liber, dar si de un urias
parc de distractii  cu nu mai putin de 100 de posibilitati  de a te distra si amuza.  Cazare hotel Ibis London
Wembley 3* sau similar Londra.

30 Noiembrie | BRITISH MUSEUM – LONDON EYE – PIETELE DE CRACIUN DIN LONDRA



                                                                                  

Mic dejun. Ziua de astazi este dedicata vizitarii unuia dintre cele mai importante muzee ale Londrei. Daca  doriti
sa descifrati misterele antichitatii va sugeram o vizita la British Museum. De asemenea, nu trebuie sa ratati o
vedere panoramica asupra metropolei din  London Eye – simbolul  modern al orasului si de ce nu, poate o
croaziera pe raul Tamisa. Nici o vizita la Londra nu se poate incheia fara un popas de cumparaturi pe Oxford
Street si o vizita la celebrul magazin „Harrods” minunat impodobit in spiritul sarbatorilor de Craciun.
In a doua parte a zilei, vizitam alte doua  piete de Craciun din Londra. Christmas by the River de la London
Bridge, ce se intinde maiestuos de-a lungul „Drumului Reginei” de la Galeria Hay’s si London Bridge pana la
teatrul in aer liber The Scoope cu vederea catre simbolurile orasului precum Tower Bridge, Turnul Londrei si
Primaria. Vom vizita apoi Piata de Craciun Tate Modern, organizata in fata faimoasei Galerii de Arta.Cazare
hotel Ibis London Wembley 3* sau similar Londra. 

01 Decembrie  | LONDRA - BUCURESTI
Mic dejun.  Timp liber la dispozitie sau plimbari  pietonale cu insotitorul de grup:  Abatia Westminster,  un
model de arhitectura medievala la scara uriasa, locul ceremoniilor regale; Turnul Londrei cu un trecut glorios,
insa  mai  mult  cunoscut  ca  loc  de  detentie;  Tower  Bridge  unul  dintre  celebrele  simboluri  ale  orasului,
Catedrala St. Paul prima catedrala protestanta din Anglia, cu cel mai mare clopot mobil din Europa. Transfer
la aeroportul Heatrow pentru imbarcare pe zborul British Airways BA884 cu destinatia Bucuresti. Decolare la
ora 17:45, sosire la Bucuresti pe aeroportul Otopeni la ora 23:00. Sfarsitul pachetului de servicii.

Date plecare: 28 Noiembrie

Oferta Speciala                              calculate pentru un grup de 25 platitori
 199 Euro adult loc in camera dubla
 185 Euro adult a 3-a persoana in camera dubla cu pat suplimentar          
 130 Euro copil 2-11,99 ani cu doi adulti in camera
 259  Euro adult loc in camera single         

Servicii incluse:
 Zboruri directe Bucuresti – Londra – Bucuresti, Compania British Airways
 Cazare 3 nopti cazare cu mic dejun la hotel Ibis London Wembley 3* sau similar Londra
 Tur de oras Londra cu autocar si ghid local
 Tururi si vizite pietonale cu insotitorul de grup
 Vizitarea cu insotitorul de grup a Pietelor de Craciun din Londra (deplasari pietonale):

o Winter Wonderland din Hyde Park
o Christmas by the River de la London Bridge
o Piata de Craciun Tate Modern

 Transferuri Aeroport  - Hotel - Aeroport 
 Insotitor de grup 

Servicii neincluse:
 Taxele  de  aeroport  si  combustibil:  176  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, biletele pentru transportul public
 Taxa de oras (daca se aplica, se va plati individual la receptia hotelului)

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 Organizator 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 doar 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.  Tour Operatorul 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 Tour Operatorul recurge la companiile de transport care
efectueaza transport regulat de persoane pe rutele de transfer, contravaloarea biletului de transport este asigurata integral
de catre Tour Operator, iar pasagerii vor fi anuntati in mod corespunzator. 
 Daca Tour Operatorul 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. 
 Tour Operatorul 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 European, 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 cu pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporar, 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 poate 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

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/


                                                                                  
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 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
a 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, Tur Operatorul  aloca un numar
limitat de locuri la reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, Organizatorul 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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