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Vacanță de 5* cu sombrero și mariachi

SEJUR ÎN MEXIC – CANCUN

Cancun – Chichen Itza
Vă invităm să petreceți imediat după anul nou pe ritmuri alegre, cu sombreros şi mariachi, prilej de a admira
piramide  şi  monumente  străvechi,  de  a  asculta  povești  despre  comorile  fabuloase  care  i-au  atras  pe
conquistadorii conduşi de Hernan Cortes şi nu în ultimul rând, de a vă bucura de plajele însorite, înconjurate
de  vegetaţie  luxuriantă  şi  mângâiate  de  apele  turcoaz  ale  Mării  Caraibilor.  Veţi  descoperi  o  stațiune
impresionantă din cea mai nordică țară vorbitoare de limbă spaniolă din America Latină, veţi fi încântaţi de
spectacolul vieţii pline de pitoresc şi culoare, cu muzică ritmată care se aude aproape de peste tot. Adăugați
la toate acestea aroma mâncărurilor picante şi a băuturilor exotice și veţi obţine un „cocktail mexican” care
vă va face să vă amintiţi mult timp de această vacanţă.

Perioada:  14.01 – 22.01.2021

Ziua 1 / 14.01.2021:  Bucureşti – Paris – Cancun
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 / 08:25), de unde se
va pleca spre Cancun cu zborul AF 650 (10:55 / 16:15). Întâlnire cu reprezentantul local şi transfer pentru
cazare şi masă în regim All Inclusive la Hotel Fiesta Americana Condesa Cancun 5* (sau similar 5*).
Ziua 2 / 15.01.2021:  Cancun
Mic dejun. Zi liberă în Cancun, poarta de intrare în Peninsula Yucatan, oraşul de unde începe celebra Rivieră
Maya! Ne vom putea relaxa și bucura de plajele cu nisip alb şi de marea cu nuanţe de turcoaz ale celebrei
staţiuni.  Posibilitate  de  excursii  opţionale  în  parcul  tematic  Xcaret,  un  sanctuar  natural  în  care  istoria
Mexicului se combină cu tradiții distractive și splendoarea culturii Maya, unde veți avea parte de experiențe
magice și veți descoperi râuri subterane, fauna junglei Maya și numeroase show-uri. Cazare şi masă în regim
All Inclusive la Hotel Fiesta Americana Condesa Cancun 5* (sau similar 5*).
Ziua 3 / 16.01.2021:  Cancun – Chichen Itza – Cancun 
Mic dejun. Excursie la Chichen Itza, renumit sit arheologic care este divizat în trei părţi principale: partea de
nord, construită în stil arhitectural toltec, partea centrală, care pare a fi cea mai recent construită şi partea de
sud,  cunoscută  sub  numele  de  Old  Chichen. Situl  vă va  dezvălui  cunoştinţele  avansate  în  domeniul
arhitecturii şi astronomiei ale civilizaţiei Maya. Acesta este compus dintr-o serie de clădiri, dintre care cea
mai importantă este piramida Kukulcan, cu tronul de piatră din interior realizat în formă de jaguar cu ochii de
jad,  numită  şi  “Castelul”,  urmată de Templul  Războinicilor,  Observatorul,  Piaţa  celor  1.000 de coloane,
Cenote - locul unde erau aruncate victimele sacrificate zeului Chac, toate acestea fiind principale atracţii ale
Chichen Itzei. După vizitarea sitului, vă veți bucura de un dejun delicios la un restaurant local, după care vă
veți întoarce la Cancun, nu înainte de a vă opri la una dintre faimoasele cenote, pentru o bălăceală inedită.
Cazare şi masă în regim All Inclusive la Hotel Fiesta Americana Condesa Cancun 5* (sau similar 5*).
Ziua 4 / 17.01.2021:  Cancun
Mic dejun. Zi liberă sau excursie opțională la Tulum, celebrul sit situat pe stâncile abrupte deasupra mării,
ale cărui ruine mayașe în contrast cu albastrul turcoaz al apei creează un tablou dramatic. Veți vizita acest sit
arheologic, care până în anul 1960 avea acces doar dinspre mare, după care veți avea prilejul de a vă bucura
de o baie în apele turcoaz ale mării Caraibilor, într-un peisaj mirific. Cazare şi masă în regim All Inclusive la
Hotel Fiesta Americana Condesa Cancun 5* (sau similar 5*).

mailto:travel_top@yahoo.com


Agentia de Turism TOP TRAVEL, e-mail: travel_top@yahoo.com, Tel.: 0742 180 614

Ziua 5 / 18.01.2021:  Cancun
Mic dejun.  Zi  liberă  pentru  plajă  sau  pentru cumpărături  la  mall-urile  din  Cancun.  Veți  putea  opta  de
asemenea pentru o excursie la Insula Femeilor - Isla Mujeres, o insulă aflată la o distanță de 45 minute cu
șalupa, față de Cancun. De remarcat este plaja, care pe insula de 8 km lungime, are 11 km, așa cum numai în
reclame le-ați mai văzut, cu nisip alb, mare verde și palmieri care se unduiesc „fotogenic” în bătaia brizei, iar
Playa Norte este una dintre cele mai frumoase plaje, care nu poate fi comparată cu nici-o plajă din Cancun.
Deși mică, insula mai are câteva atracții de oferit, precum o tiroliană peste Marea Caraibilor și niște ferme de
țestoase. Cazare şi masă în regim All Inclusive la Hotel Fiesta Americana Condesa Cancun 5* (sau similar
5*). 
Ziua 6 / 19.01.2021:  Cancun
Mic dejun. Zi liberă pentru a vă bucura de plajele cu nisip alb şi de marea cu nuanţe de turcoaz ale celebrei
staţiuni. Posibilitatea de excursie opțională la acvariul natural de la Xe-Ha, unul dintre cele mai mari minuni
naturale ale lumii, care oferă una dintre cele mai bune experiențe din inima Rivierei Maya. La Xe-Ha se
poate practica inclusiv snorkeling, existând în această zonă o mare diversitate de specii marine. Cazare şi
masă în regim All Inclusive la Hotel Fiesta Americana Condesa Cancun 5* (sau similar 5*).
Ziua 7 / 20.01.2021:  Cancun
Mic dejun. Pentru ultima zi în acest paradis caraibian vă recomandăm să vă bucurați de facilitățile hotelului
și nu uitați de suveniruri pentru cei dragi! Cazare şi masă în regim All Inclusive la Hotel Fiesta Americana
Condesa Cancun 5* (sau similar 5*).
Ziua 8 / 21.01.2021:  Cancun – Paris
Mic dejun. Până la ora 12:00, când se vor elibera camerele, vă veți putea bucura de timp liber pentru plajă,
plimbare sau cumpărături (există posibilitatea de a rezerva camera pentru “late check-out”, contra cost, cu
minim o lună înainte de începerea circuitului). Transfer la aeroportul din Cancun pentru plecarea spre Paris
cu compania Air France, zbor AF 651 (18:35 / 10:10).
Ziua 9 / 22.01.2021:  Paris – Bucureşti
Sosire la Paris la ora 10:10, de unde se va pleca spre Bucureşti cu zborul AF 1588 (13:35 / 17:30).
 
TARIF:  1290 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 490 EURO
                      (tarif valabil pentru un grup minim de 15 turişti; pt. 10-14 turişti, tariful se va majora cu 80 euro/pers.)

TARIFUL INCLUDE:
- transport intercontinental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Paris – Cancun și retur cu compania Air France 
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti 
- 7 nopţi cazare în hotel de 5* cu mese în regim All Inclusive
- excursie din Cancun la Chichen Itza cu dejun inclus 
- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program
- taxele de intrare la obiectivele menţionate în program 
- ghizi locali
- conducător român de grup
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism
- BONUS: PACHET TURIST TRAVEL MONDIAL, care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a programului, care
acoperă o sumă maximă de 150.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o sumă maximă de 5.000 ron/
pers.  pentru tratamente  medicale de urgență  în  cazul  acutizării  unei  boli  cronice și  Asigurarea STORNO de călătorie,  care
acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la
8.500 ron/călătorie (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează
anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-19

TARIFUL NU INCLUDE:
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale: aprox. 495 euro/pers. , care se plătesc
odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion)
- taxe de ieşire de pe aeroporturi şi taxe de oraş şi hoteliere (în cazul în care se aplică) 
- bacşişuri: 15 euro/pers. pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pentru bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire);
bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale etc.
- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind
informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul
local:
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 excursie la Tulum: aprox. 70 usd/pers.

ACTE NECESARE:
- pașaportul electronic sau pașaportul simplu valabil cel puțin 6 luni de la data încheierii  călătoriei;  nu se acceptă pașaportul
temporar

 CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor 
- diferenţa de 50 % se achită cu min. 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

OBSERVAŢII:
-  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 asistenţă 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 în funcţie de disponibilităţi 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 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 Organizatoare; 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 au nevoie de paşaport individual 
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de siguranţă
şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei
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- 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 plăţi
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice »
 
NOTĂ: 
- în Mexic nu există camere de hotel cu 3 paturi; pentru solicitările de triple se oferă de obicei camere cu 2 paturi matrimoniale
- este interzisă introducerea de alimente de orice fel în Mexic
- în Mexic curentul este 110 V, iar pt. a folosi prizele se folosesc ştecherele cu 2 lamele late
- în Mexic se foloseşte cu precădere pentru schimb sau cumpărături dolarul american
- pe zborurile intercontinentale Air France/KLM, se admite un singur bagaj la cală, în greutate maximă de 23 kg
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