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Pe urmele padişahilor şi a Seherezadei

 T O T A L    I R A N

Tabriz – Zanjan – Hamedan – Kangavar – Kermanshah – Susa –
Ahwaz – Bishapur – Shiraz – Persepolis – Pasargad – Yazd –

Esfahan – Kashan – Teheran 

Ocazie unică de întoarcere în timp printr-un singur cuvânt: PERSIA, cu istoria sa de peste 4000 de ani, una
dintre cele mai vechi şi bogate culturi din lume, cu legendele şi poveştile Seherezadei care ne-au încântat
copilăria,  cu  oameni  ospitalieri,  oraşe  pline  de  istorie,  unele  aflate  pe  celebrul  “drum  al  mătăsii”,  cu
monumente  şi  vestigii  care  vă  vor  transpune în  trecut,  imaginându-vă puternicele  regate  ale  mezilor  şi
perşilor, pe Alexandru cel Mare, puternicele  triburi  arabe sau hoardele mongole ale lui Gingis Han sau
Timur Lenk. Iranul este ţara uneia dintre cele mai vechi şi bogate culturi din lume, unde a profeţit Zoroastru,
unde au creat Omar Khayam şi Havez, Avicenna şi Musaai-Khwarizmi.

Perioada:  20.09 – 03.10.2021

Ziua 1 / 20.09.2021:  Bucureşti – Istanbul – Tabriz
Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 08:00 (în faţa ghişeului de îmbarcare al
companiei Turkish Airlines). Plecare spre Istanbul cu compania Turkish Airlines, zbor TK 1044 (09:55 /
11:20), de unde se va pleca spre Tabriz cu zborul TK 882 (21:35 / 01:45).
Ziua 2 / 21.09.2021:  Tabriz
Sosire la ora 01:45 la Tabriz. Transfer pentru cazare la Hotel Pars Elgoli 5* (sau similar 5*). Mic dejun.
Vom porni în turul panoramic al oraşului care va include Moscheea Albastră, construită în anul 1465, la
ordinul lui Shah Jahan, conducătorul dinastiei Kara Koyunlu, care a fost grav avariată de cutremurul din
anul 1779 şi a cărei  reconstrucţie  a început în anul 1973, din ordinul lui  Reza Memaran Benam şi sub
supravegherea Ministerului Iranian al Culturii. Vom vedea în continuare Primăria, în interiorul căreia vom
admira o colecţie impresionantă de covoare, după care vom explora bazarul. Ne vom îndrepta apoi spre
Kanduvan, un impresionant sat troglodit situat în nord-estul Iranului, populat de oameni care trăiesc de mai
bine de 700 de ani aici, în locuinţe săpate în stânca bizarelor formaţiuni conice de la baza muntelui Sahand,
mici peşteri făcute de mâinile strămoşilor lor şi transformate în locuinţe propice traiului. Formele de relief
ciudate de la Kandovan au apărut datorită activității vulcanice, succedată de eroziunea produsă de apă și
vânt. Întoarcere la Tabriz pentru cină şi cazare la Hotel Pars Elgoli 5* (sau similar 5*).
Ziua 3 / 22.09.2021:  Tabriz – Zanjan
Mic dejun. Plecare spre Zanjan unde vom vizita Mausoleul Soltanieh, având primul dom cu pereți dubli din
Iran,  care  cântărește  200 t  și  care  se  înalță  la  49  m,  fiind  înconjurat  de  opt  minarete,  corespunzătoare
colțurilor clădirii octogonale a mausoleului construit în sec. al XIV-lea, mausoleu construit iniţial pentru a
găzdui  rămăşiţele  celui  de-al  treilea  imam şiit,  ulterior  devenit  mausoleul  lui  Oljeitu,  un conducător  al
dinastiei Ilkhanide, succesoarea Imperiului Mongol. Alături de Catedrala Santa Maria din Florența și Hagia
Sofia din Istanbul, Soltaniyeh se numără printre cele mai înalte monumente istorice religioase din lume. În
continuare vom vizita edificiul istoric al lui Rakhtshooy Khaneh, care se traduce prin spălătorie, construit la
sfârșitul sec. al XIX-lea. Acest loc a fost folosit pentru spălarea hainelor de către femeile din oraș, găzduind
în prezent Muzeul Antropologic Zanjan. Cină şi cazare la Hotel Grand Zanjan 4* (sau similar 4*).
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Ziua 4 / 23.09.2021:  Zanjan – Hamedan
Mic dejun. În această zi ne vom îndrepta spre Hamedan, una dintre cele mai vechi aşezări urbane locuite
continuu, centru de civilizaţie şi capitala mai multor dinastii care au condus Iranul de-a lungul  secolelor.
Vom  vizita  mormântul  reginei  Ester  (soţia  lui  Xerxes)  şi  a  lui  Mordechai,  Mausoleul  marelui  filozof
Avicena, cel care a scris peste 450 de lucrări, majoritatea în domeniul filozofiei şi a medicinei, Mausoleul lui
Baba Taher, unul dintre cei mai respectaţi  poeţi ai literaturii  persane, Ganjnameh  - inscripţie datând din
perioada lui Darius şi a lui Xerxes şi Domul Alaviyan. Cină şi cazare la Hotel Babataher 4* (sau similar 4*).
Ziua 5 / 24.09.2021:  Hamedan – Kangavar – Kermanshah
Mic dejun. Vom pleca spre Kangavar, unde vom vizita Templul Anahita şi Bisotun, care din anul 2006 este
trecut pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Vom vedea basorelieful realizat la comanda lui Darius I
odată cu urcarea sa pe tronul persan în anul 521 î.Hr., în josul căruia se află o inscripţie cuneiformă scrisă în
3 limbi ce relatează lupta dusă de Darius I cu guvernatorii care au vrut să ia o parte din imperiul creat de
Cyrus. Traseul va continua spre Kermanshah unde vom vizita Tagh e Bostan, monument renumit sculptat în
piatră, cu basoreliefuri şi inscripţii din perioada regilor sassanizi. Vizita va continua cu Tekieh Moaven Ol
Molk, monument istoric care datează din anul 1894 şi cu bazarul unde se pot admira şi cumpăra produsele
locale. Cină şi cazare la Hotel Parsian 4* (sau similar 4*).
Ziua 6 / 25.09.2021:  Kermanshah – Susa – Ahwaz
Mic dejun. Itinerariul zilei ne va purta spre Susa, oraş fondat în jurul anului 4.200 î.Hr.. Fostă capitală a
imperiului  elamit,  oraşul  a  avut  un  rol  major  în  istoria  Orientului  Mijlociu,  fiind  menţionată  în  Biblia
ebraică,  Tanah.  Este  de  asemenea  locul  în  care  a  fost  descoperită  singura  reprezentare  a  Codului  lui
Hamurabi,  cea  mai  veche  culegere  de  legi  a  omenirii,  găzduită  acum de  Muzeul  Luvru,  din  Paris.  În
literatura  istorică,  Susa apare în  înregistrări  sumeriene  foarte  timpurii:  de exemplu descris  ca un loc al
ascultătorilor zeiţei Inanna, divinitatea principală din Uruk sau în opera „Enmerkar şi Domnul Arattei”. Vom
vizita Palatul Apadana şi Mormântul Proorocului Daniil, după care ne vom îndrepta spre Chogha Zanbil,
unde se află cel mai mare zigurat, cel mai vechi monument de mari dimensiuni cunoscut în Iran, la fel de
impozant ca piramidele din Egipt. Acesta a fost ridicat de Untash  - gal, rege al Elamului, în jurul anului
1250 î.Hr., monument trecut pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Vom pleca apoi spre Ahwaz pentru
cină şi cazare la Hotel Pars 5* (sau similar 5*).
Ziua 7 / 26.09.2021:  Ahwaz – Bishapur – Shiraz
Mic dejun. Plecare spre Bishapur, oraş fondat de regele sassariz Shapur I, în anul 266 d.Hr.. După ce vom
vizita Bishapurul, ne vom îndrepta spre Shiraz, capitala provinciei Fars (de unde provine şi numele limbii
persane,  farsi  persană),  fosta  capitală  a  Persiei.  Shiraz  este  oraşul  monumentelor  istorice,  al  poeţilor  şi
filozofilor, al războinicilor şi regilor, al livezilor, portocalilor, trandafirilor, narciselor şi al pomilor în floare.
Cină şi cazare la Hotel Chamran 5* (sau similar 5*).
Ziua 8 / 27.09.2021:  Shiraz
Mic dejun. În această zi vom explora orașul Shiraz, vom vedea Poarta Coranului, Mormântul poetului Hafez,
cel mai mare maestru al poeziei lirice persane, colos literar al sec. al XIV-lea, Mormântul lui Saadi, un mare
poet persan, ale cărui cărţi sunt încă citite în Iran şi India, Moscheea Nasir al Mulk, construită în perioada
anilor  1876 - 1888, exteriorul  acesteia  fiind relativ  tradiţional,  însă în  interior  totul  pare a prinde viaţă
datorită jocului de culori şi de lumini dat de vitralii. În fiecare zi, de la primele raze ale soarelui, totul se
transformă într-un amestec de modele şi culori fermecătoare pe podeaua moscheii. În plus, pe pereţi şi pe
tavan, moscheea este ornată cu mozaicuri, arcade şi cupole colorate. Datorită faptului că majoritatea dintre
acestea sunt trandafirii, lăcaşul de cult a mai fost numit şi Moscheea Roz. Turul va continua cu moscheea de
diamant, Shah Cherargh (acces permis doar în curtea interioară), Hammamul Vakil şi Bazarul oraşului. Cină
şi cazare la Hotel Chamran 5* (sau similar 5*).
Ziua 9 / 28.09.2021:  Shiraz – Persepolis – Pasargad – Yazd
Mic dejun. Plecare spre Persepolis, centrul marelui imperiu persan, capitala oficială a ahemenizilor, piesa de
rezistenţă a artei ahemenizilor. Oraşul a fost numit de către vechii perşi - Parsa, denumirea de Persepolis
venind pe  filieră  greacă,  fiind  compus  din  "perses"  şi  "polis"  (oraşul  perşilor).  Acesta  se  remarcă  prin
palatele  construite pe rând sau adăugirile făcute de Xerxes I,  Artaxerxes,  Xerxes  II,  Darius  II,  Cirus  II,
Artaxerxes  II şi III, Darius III, întregul proces durând aprox. 150 de ani. Amplasarea construcţiilor aici se
datorează şi vecinătăţii cu Râul Pulvar. Oraşul a fost însă distrus aproape în totalitate în anul 330 î.Hr. de
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Alexandru cel Mare. Persepolis este cel mai renumit obiectiv turistic din Iran, ruinele rămase păstrând şi
astăzi grandoarea acelor vremuri, acestea fiind declarate, pe o rază de 60 km, Patrimoniu Mondial UNESCO.
Ziua va continua cu vizitarea necropolei Naqsh e Rustam, care datează din jurul anului 1000 î.Hr., unde sunt
înmormântaţi Darius cel Mare şi succesorii săi, mormintele lor fiind tăiate în stâncă şi amplasate la înălţime.
Traseul zilei va continua spre Pasargad, prima capitală a triburilor iraniene şi a imperiului ahemenid, după
care ne vom îndrepta spre Yazd. Cină şi cazare la Hotel Safaiyeh 4* (sau similar 4*).
Ziua 10 / 29.09.2021:  Yazd – Esfahan
Mic dejun. În prima parte a zilei vom vizita oraşul Yazd, situat în deşert, unde există o minoritate care încă
păstrează cultul lui Zoroastru. Arhitectura oraşului este unică prin mulţimea de graţioase badgir  (turnuri
captatoare de vânt) care se întâlnesc în Iranul central şi sudic, motiv pentru care se află pe lista Patrimoniului
Mondial UNESCO. Vom vizita Templul Zoroastrian Ateshkade, numit şi Templul Focului, deoarece Religia
lui Zoroastru pune mare accent  pe măreţia  focului,  în templele  zoroastriene arzând permanent  o flacără
sacră.  În  continuare  vom  vedea  Turnul  Tăcerii,  locul  unde  erau  aruncate  oasele  morţilor,  Piaţa  Amir
Chakmaq unde vom admira clădirea ridicată în memoria imamului Hossein, cel ucis la Kerbala de suniți şi
unde a început adevărata ură între şiiţi şi suniți şi vom încheia turul cu o oprire în bazarul oraşului. Vom
pleca apoi spre Esfahan pentru cină şi cazare la Hotel Kowsar 5* (sau similar 5*).
Ziua 11 / 30.09.2021:  Esfahan
Mic dejun. Zi dedicată vizitării Esfahanului, supranumit “Perla Orientului”, datorită grandorii monumentelor
sale şi profundei semnificaţii istorice. Vom face un tur de oraş care va include Piaţa Naghsh-e-Jahan (sau
Imam Square), una dintre cele mai mari din lume, un exemplu de arhitectură iraniană şi islamică. Această
piaţă care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO este înconjurată de construcţii din epoca Safavid,
precum Moscheea Sheikh Lotf Allaf, construită de către arhitectul şef Shaykh Bahai, în timpul regelui Shah
Abbas I, cu scopul de a folosi curţii regale, din acest motiv moscheea nu are minarete, fiind de dimensiuni
mai mici. Vom continua cu Palatul Ali Qapu (Palatul Regal), care are o înălţime de 48 m şi 7 etaje, construit
în urma unui decret dat de  regele  Shah Abbas cel Mare în sec. al XVII-lea. Palatul este bogat în picturi
murale naturaliste realizate de Reza Abbassi, cu motive florale, animale şi păsări. Vom vizita apoi Catedrala
Vank, situată în cartierul armenesc Jolfa al Esfahanului. Aici creştinii armeni, fugiţi de persecuţiile turceşti
din  Armenia  şi  Azerbaijan,  atraşi  de  domnia  înţeleaptă  a  lui  Shah Abbas,  au  construit  în  anul  1606 o
mănăstire în interiorul căreia au făcut o bisericuţă numită “Tămăduitoarea tuturor”, iar pe locul acesteia s-a
înălţat,  după  50  de  ani,  biserica  Vank,  considerată  a  fi  cel  mai  important  monument  creştin  din  Iran,
cunoscută  şi  ca "Biserica  Sfintelor  Surori".  Începută  în  anul  1655  şi  terminată  în  anul  1664  sub
supravegherea arhiepiscopului David, în timpul lui Shah Abbas, ea reflectă specificul arhitecturii iraniene,
având un interior spectaculos, decorat cu picturi şi miniaturi ce reprezintă imagini biblice ale îngerilor şi
apostolilor. Ne vom bucura de asemenea şi de o oprire la Bazarul Gheisarieh. Cină şi cazare la Hotel Kowsar
5* (sau similar 5*).
Ziua 12 / 01.10.2021:  Esfahan – Kashan – Teheran
Mic dejun. Dimineața vom admira Podul Siosepol, cel mai faimos dintre podurile din Esfahan, construit pe
pontoane şi comandat în anul 1602 de către  regele  Shah Abbas I, compus dintr-o serie de 33 de arcade şi
Podul Khaju, construit de către regele persan Shah Abbas al II-lea, servind atât ca pod, cât şi ca stăvilar, ce
leagă cartierul Khaju de cartierul Zoroastrian peste Râul Zayandeh. Plecare spre Kashan, oraş-oază situat la
marginea deşertului Kavir, pe una dintre cele mai importante rute ale caravanelor. Şahul Abbas I era atât de
îndrăgostit de Kashan încât a insistat să fie înmormântat acolo, nu la Esfahan. Astăzi, Kashan este un centru
important pentru producţia de textile şi covoare. Aici vom vizita Casa Tabatabai, construită în anul 1840,
aflată  în  proprietatea  uneia  dintre  cele  mai  influente  familii  iraniene.  Aceasta  are  toate  elementele
arhitecturale  ale  unei  reşedinţe  tradiţionale  din  Kashan,  inclusiv  elemente  persane  ca  “biruni”  sau
“andaruni”. “Biruni” este partea publică a casei, pe când “andaruni” este un sector privat al reşedinţei, în
care, pe lângă femeile casei, mai aveau dreptul să intre doar proprietarul casei şi fiii săi. Vom părăsi Kashan,
nu înainte de a face o scurtă oprire la Grădina Fin, care a fost proiectată pentru regele  Shah Abbas I ca o
viziune tipic persană a paradisului, un ansamblu geometric unde şirurile de copaci, iarba verde şi sursele de
apă se combină pentru a-ţi induce ideea de belşug şi pace. Călătoria noastră va continua spre Teheran, unde
vom vizita  Mausoleul  Khomeini,  care adăposteşte  mormântul  lui  Ruhollah Khomeini  Moosavi  şi  al  lui
Ahmad Khomeini, al doilea fiu al său. Cină şi cazare la Hotel Espinas 5* (sau similar 5*).
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Ziua 13 / 02.10.2021:  Teheran
Mic dejun. Zi dedicată vizitării Teheranului, capitala Iranului, unul dintre cele mai frumoase oraşe ale ţării,
dar şi cel mai mare centru industrial. Aşezat la răscrucea unor drumuri comerciale care legau ţărmurile Mării
Mediterane  cu  ale  Indiei  sau  ale  Mării  Caspice  cu  ale  Golfului  Persic,  străbătute  de  europeni  sau  de
negustorii  arabi,  Teheranul  a  devenit  şi  un cunoscut centru comercial,  renumite  fiind în lumea întreagă
celebrele covoare şi bijuteriile persane. Ziua va debuta cu vizitarea Muzeului Naţional al Bijuteriilor, unde
vom putea admira printre altele, cel mai mare diamant netăiat din lume, Darya-Ye Nur şi “Globe of jewels”,
globul pământesc cu o greutate de 34 kg, construit din aprox. 52 mii de pietre preţioase. Vom vizita de
asemenea Palatul Golestan, fostul  Palat  Regal Qajar, unul dintre cele mai vechi monumente istorice din
Teheran, patrimoniu mondial, format din 17 clădiri, muzee şi săli, dintre care cea mai spectaculoasă este
terasa în mijlocul căreia se află Tronul de Marmură, lucrat din celebra marmură de culoare galbenă din
provincia  Yazd.  În  continuarea  zilei  vom vizita  Palatul  Shah  Saad  Aabad,  construit  de  către  Dinastia
Pahlavi, devenit muzeu după Revoluţia Iraniană şi în prezent reşedinţa oficială a preşedintelui Iranului, după
care vom vizita Bazarul Tajrish, unde vom găsi textile, covoare, bijuterii etc.. Cină şi cazare la Hotel Espinas
5* (sau similar 4*).
Ziua 14 / 03.10.2021:  Teheran – Istanbul – Bucureşti
Mic dejun. Dimineața timp liber pentru activități individuale și ultimele cumpărături. Transfer la aeroport
pentru plecarea spre Istanbul cu compania Turkish Airlines, zbor TK 871 (14:20 / 17:20), de unde vom pleca
spre Bucureşti cu zborul TK 1045 (18:50 / 20:10).

TARIF:  1790 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 440 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 – Istanbul – Tabriz şi Teheran – Istanbul – Bucureşti cu compania
Turkish Airlines
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti
- 13 nopţi cazare în hoteluri de 4* şi 5*
- mesele menţionate în program: 13 mic dejunuri şi 13 cine 
- transferurile, tururile, excursiile menţionate în program
- taxele de intrare la obiective conform program
- ghizi locali
- conducător român de grup
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism

TARIFUL NU INCLUDE:
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale: aprox. 325 euro/pers., care se  achită
odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion)  
- taxă de viză şi procesare acte: 60 euro/pers. (se achită odată cu excursia)
- taxe de ieşire de pe aeroporturi, numai dacă se aplică 
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc.
- bacşişuri: 60 euro/pers.  pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pentru bagajişti (care se achită conducătorului de grup cel târziu la
sosirea în Iran)
- RECOMANDAT:  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

ACTE NECESARE:
- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei (fără ștampilă de intrare / ieşire în / din Israel); doar copie scanată
color
- 1 foto tip paşaport, pe fond alb (în cazul în care purtaţi ochelari, pozele trebuie făcute fără ochelari)
- cazier judiciar
- asigurare medicală de călătorie
- certificat medical de la medicul de familie sau de la orice clinică, pe care să scrie « apt pentru călătorie » sau « clinic sănătos »
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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 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 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 care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual 
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau 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 plăţi
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice »
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