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PASTE EGIPT – Darul Nilului & Taramul Faraonilor
Circuit cu Croaziera pe Nil & Sejur Hurghada cu All Inclusive 
Include zbor Cairo – Aswan
NOU! Plecari cu avionul din Bucuresti, Oradea, Cluj-Napoca si Iasi
Transport avion TAROM| 11 zile| de la  1.050 Euro

  
Un stravechi proverb arab spune ca „Omul se teme de timp iar timpul se teme de piramide” astfel nu este
de  mirare  ca  Egiptul  este  cea  mai  veche  destinatie  turistica  din  lume.  Intr-una  dintre  primele  scrieri  de
calatorie, istoricul grec Herodot spunea: „Nicaieri nu sunt atat de multe lucruri minunate si in toata lumea nu
se mai gasesc asa de multe lucruri de nespusa maretie” – afirmatie pe care tinem sa o credem pana in zile
noastre. Simbolurile, formele si misterele Egiptului s-au raspandit ca un virus transmis prin schitele, jurnalele si
artefactele pe care primii calatori temerari le-au luat acasa cu ei starnind fascinatia a generatii  intregi. Cu
morminte  ascunse  de  dunele  desertului,  piramide  emblematice,  temple  colosale  asezate  de-a  lungul
misteriosului Nil dar si plaje idilice cu ape turcoaz si corali colorati, Egiptul cu siguranta va impresiona si va
trezi spiritul aventurier ce salasluieste in fiecare dintre noi!

PROGRAMUL EXCURSIEI 

27 Aprilie BUCURESTI / ORADEA / CLUJ-NAPOCA / IASI – CAIRO
Plecare din Bucuresti  :  Intalnire cu reprezentantul  agentiei  de turism in Aeroportul  Henri

Coanda (Otopeni)  la  ora  22:00  pentru  imbarcare  pe  zborul  TAROM RO101 cu destinatia
Cairo. 

          
Plecare  din  Oradea  :   Prezentare  la Aeroportul  International  Oradea  la  ora  17:45  pentru

imbarcare pe zborul Tarom RO628 cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 19:45 si aterizare
la Bucuresti la ora 21:05. Escala pana la ora 00:30, cand va veti imbarca pe zborul Tarom
RO101 cu destinatia Cairo.

Plecare  din  Cluj-Napoca  :  Prezentare  la Aeroportul  Avram  Iancu  la  ora  17:40  pentru
imbarcare pe zborul Tarom RO648 cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 19:40 si aterizare
la Bucuresti la ora 20:35. Escala pana la ora 00:30, cand va veti imbarca pe zborul Tarom
RO101 cu destinatia Cairo.

Plecare din Iasi  : Prezentare la Aeroportul International Iasi la ora 17:50 pentru imbarcare pe
zborul Tarom RO708 cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 19:50 si aterizare la Bucuresti
la ora 21:00. Escala pana la ora 00:30, cand va veti imbarca pe zborul Tarom RO101 cu
destinatia Cairo.

28 Aprilie CAIRO  
Decolare la ora 00:30 si aterizare in Cairo la ora 02:15. Transfer cu autocarul la Hotel Steigenberger
El Tahrir 4* sau similar. Early check-in.                                       

Mic dejun. Ne aflam in Cairo (El Qahira), capitala Egiptului - cea mai mare aglomerare urbana de pe
continentul  african,  cu  peste  6  milioane  de  locuitori,  unde  ne  va  fascina  cu  siguranta  forfota
metropolitana. Intalnire cu ghidul local care ne va insoti intr-o incursiune in istoria de 7000 ani a
Egiptului intr-un tur de oras Cairo care va incepe cu o vizita la Muzeul de Egiptologie – acesta
adaposteste cea mai bogata colectie de artefacte din perioada faraonica, cea mai pretioasa comoara
a muzeului  fiind  colectia  faraonului  Tutankhamon care cuprinde obiecte de cult,  bjuterii,  statui,
sarcofagul  in  care a fost  inmormantat  faraonul  si  celebra masca mortuara de aur!  Vom face o
incursiune si in partea islamica a orasului  la  citadela Saladdin care se mandreste cu faimoasa
Moschee de Alabastru a lui Mohamad Ali (vizite exterioare) si vom face apoi un popas la Bazar.
Cina si cazare Hotel Steigenberger El Tahrir 4* sau similar Cairo.

29 Aprilie CAIRO – PLATOUL GIZA
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Mic dejun.  Excursie cu ghid local la Platoul Giza si marile Piramide. Ne vom indrepta  spre
platoul Giza pentru a vizita Piramidele si Sfinxul (vizite exterioare) – binecunoscutele embleme
ale Egiptului. Piramida lui Keops, ce mai mare dintre cele trei, este singura minune a lumii antice
care sfideaza inca trecerea timpului,  ea fiind de asemenea si cea mai mare piramida construita
vreodata!  Protector  al  piramidelor,  Sfinxul  – creatura enigmatica  cu trup de leu si  chip  de om
cunoscut primilor arabi sub numele de Tatal Groazei, asteapta sa ne impresioneze, el fiind cel mai
vechi monument de sculptura din Egiptul Antic. Dupa-amiaza timp liber la dispozitie. Cina si cazare
Hotel Steigenberger El Tahrir 4* sau similar Cairo.

30 Aprilie CAIRO - ASWAN
Mic dejun. Transfer la Aeroportul din Cairo pentru imbarcare pe zborul catre Aswan. Sosire la Aswan
si transfer la vasul de croaziera pe Nil. Formalitati de cazare pe vasul de 5*. Servirea pranzului.
Dupa amiaza, vom vizita  giganticul baraj din Aswan, obiectiv strategic in Egipt, o constructie
uriasa facuta pentru a controla inundatiile cauzate de revarsarea Nilului, a asigura apa pentru irigatii
si pentru a genera electricitate. A fost construit intre anii 1960-1970 si a avut un impact important
asupra  industriei  si  culturii  Egiptului.  Vom  continua  turul  de  astazi  cu  vizitarea  Obeliscului
neterminat si a Templului Philae dedicat zeitei ISIS. Intoarcere la vas. Cina si cazare pe vasul de
croaziera de 5*.

01 Mai ABU SIMBEL - KOM OMBO
Mic dejun. Optional, va propunem o  excursie la Abu Simbel (plecare dimineata devreme, mic
dejun la pachet). Complexul arheologic este format din doua temple taiate direct in piatra in timpul
domniei faraonului Ramses al-II-lea. Complexul, remarcabil prin masivele statui de piatra ale lui
Ramses si ale sotiei sale, Nefertari, a fost construit in secolul XIII i.Hh. pentru a intimida rivalii
nubieni  si  pentru  a  comemora  celebra  batalie  de  la  Kadesh.  Templele  au  fost  amenintate  de
cresterea nivelului apelor Nilului in urma constructiei barajului de la Aswan in anii 1960, dar, printr-
un  model  de  cooperare  internationala  a  UNESCO,  siturile  arheologice  au  fost  cercetate,
dezmembrate si asamblate in acelasi mod, dar cu 65 si 200 de metri mai sus si in spatele locatiei
originale,  locatie  acoperita  de apele  lacului  Nasser.  Servirea  pranzului la  bordul  vasului.  Dupa
pranz vom naviga catre Kom Ombo unde vom vizita neobisnuitul templu dublu dedicat zeilor Sobek
si Horus, o constructie atipica deoarece totul este simetric de-a lungul axei centrale. Vom admira
apoi minunatele privelisti ale Nilului in timp ce vom naviga catre Edfu. Cina si cazare pe vasul de
croaziera de 5*.    

02 Mai EDFU - LUXOR - TEMPLUL KARNAK – TEMPLUL LUXOR
Mic dejun. In cursul diminetii vom vizita uriasul templu dedicat zeului Horus din Edfu, unul dintre
cele mai bine pastrate temple din Egipt. Intoarcere la vas pentru servirea pranzului. Vom naviga
catre Luxor. Dupa-amiaza, vom face o incursiune pe malul Estic al Nilului unde ne vom plimba pe
jos de-a lungul aleii Sfincsilor si vom vizita  Templul Karnak – cel mai mare complex religios din
Egipt dedicat zeului Amon-Ra - si Templul Luxor. Cina si cazare pe vasul de croaziera de 5*.

03 Mai LUXOR VALEA REGILOR – TEMPLUL REGINEI HATCHEPSUT – HURGHADA 
Mic dejun. In cursul diminetii vom traversa pe malul vestic al Nilului pentru a vizita Valea Regilor
unde au fost ingropate generatii de faraoni si nobili in criptele taiate in stanci si pazite de Colosii lui
Memnon, doua statui gigantice. Mormantul lui Tutankhamon este singurul care a fost descoperit
intact. Vom mai vizita  Templul Reginei Hatchepsut, singura femeie faraon din istoria Egiptului.
Transfer cu autocarul catre Hurghada.  ”Al-Ghardaka” in limba araba,  Hurghada este statiunea
turistica cu care a inceput industria din domeniu in Egipt. La inceput un umil satuc de pescari de pe
malul Marii Rosii, a devenit in ultimele doua decade o infloritoare destinatie de vacanta, cu plaje
frumoase intesate de hoteluri si soare care straluceste tot timpul anului, cu apa limpede precum
cristalul numai buna de scufundari, iar noaptea prinde viata in restaurantele si barurile sale precum
si in numeroasele centre comerciale. Transfer la hotel si cazare in sistem ALL INCLUSIVE. Timp
liber la dispozitie  in Hurghada. Cazare Hotel  Stella di  Mare Gardens & Spa 5* sau similar  zona
Hurghada.  

04 – 05 Mai HURGHADA – SEJUR ALL INCLUSIVE LA MAREA ROSIE
Cazare  cu  ALL  INCLUSIVE.  Timp  liber  la  dispozitie  pentru  plaja,  cumparaturi  sau  excursii
optionale. Va sugeram o Croaziera pe Marea Rosie cu posibilitatea de a face snorkeling si a admira
renumitele  recife  de  corali.  Cazare  Hotel  Stella  di  Mare  Gardens  &  Spa  5*  sau  similar  zona
Hurghada.

06 Mai HURGHADA - CAIRO
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Mic dejun. Eliberarea camerelor de hotel. Ne luam la revedere de la Marea Rosie imbarcandu-ne in
autocarul care ne va purta spre nord, avand ca tinta finala orasul Cairo. Vom ajunge spre seara, in
timp pentru cazare si servirea cinei la hotel. Cazare Hotel Steigenberger El Tahrir 4* sau similar
Cairo.  

07 Mai CAIRO – BUCURESTI / ORADEA / CLUJ-NAPOCA / IASI
Mic dejun la pachet. Dimineata devreme transfer la aeroportul din Cairo pentru imbarcare pe zborul
companiei TAROM cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 03:00 cu zborul RO102 si aterizare pe
Aeroportul Henri Coanda Otopeni la ora 06:50. 
             Plecare din Oradea: escala pana la ora 07:40, cand va veti imbarca pe zborul Companiei
TAROM RO621, care aterizeaza pe Aeroportul International Oradea la ora 09:05.
             Plecare din Cluj-Napoca: escala pana la ora 07:35, cand va veti imbarca pe zborul
Companiei TAROM RO641, care aterizeaza pe Aeroportul Aurel Vlaicu la ora 08:30.
             Plecare din Iasi: escala pana la ora 08:00, cand va veti imbarca pe zborul Companiei
TAROM RO701, care aterizeaza pe Aeroportul International Iasi la ora 09:05.

Sfarsitul pachetului se servicii.

Tarife:                                                                    calculate pentru un grup de 24 platitori

 1.050 Euro adult loc in camera dubla                 
   399 Euro copil 2-4,99 ani in camera cu 2 adulti
   679 Euro copil 5-11,99 ani in camera cu 2 adulti                 
 1.229 Euro adult loc in camera single   

NOTA: Pentru plecarile din tara se adauga la tarifele de mai sus urmatoarele suplimente:
 Plecare din Oradea sau Iasi: + 60 euro/persoana
 Plecare din Cluj-Napoca: + 66 euro/persoana

  

NOTA: Conform noilor reglementari, nu se mai pot rezerva camera triple / duble cu pat suplimentar
cu ocupare 3 adulti.

Servicii incluse:
 Bilet de avion Bucuresti – Cairo - Bucuresti, compania Tarom
 Bilet de avion Cairo – Aswan, compania locala
 4 nopti cazare cu mic dejun si 3 cine la Hotel Steigenberger El Tahrir 4* Cairo sau similar
 3 nopti cazare cu PENSIUNE COMPLETA pe vasul de croaziera M/S Sarah 5* sau similar         
 3 nopti cazare cu ALL INCLUSIVE la Hotel Stella di Mare Gardens & Spa 5* sau similar zona

Hurghada
 Transferuri aeroport – hotel – aeroport in Cairo 
 Tur de oras panoramic cu ghid local in Cairo: Citadela Saladdin, Moscheea de Alabastru a lui

Mohamad Ali, Bazarul egiptean (fara intrari)
 Vizita la Muzeul de Egiptologie
 Excursie cu ghid local la Platoul Giza si Marile Piramide.
 Croaziera pe Nil cu vas de croaziera 5* M/S Sarah sau similar cu urmatoarele excursii  si

vizite incluse:
o Excursie la Marele Baraj de la Aswan, Obeliscul neterminat si templul Philae
o Vizitarea Templelor dedicate Zeilor Sobek si Horus din Kom Ombo si Edfu
o Excursie pe Valea Regilor si vizitarea Templelor lui Hatchepsut, Karnak si Luxor 

 Transport cu autocar local cu respectarea cerintelor de distantare fizica (ocupare
maxim 50% a mijlocului de transport), pe toata durata programului

 Biletele de intrare la obiectivele turistice din programul de croaziera
     • Insotitor de grup din partea agentiei

Servicii neincluse:
 Taxele de aeroport si combustibil: 240 Euro/persoana (pot suferi modificari pana la 

emiterea biletelor de avion cu 15 zile inainte de plecare, in functie de evolutia pretului 
petrolului sau in urma majorarii de catre autoritatile aeroportuare)
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 Asigurarea medicala (obligatorie), asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul)
 Bauturile la mesele din program
 Taxa de viza pentru Egipt: aprox. 25 USD (viza se obtine la sosire pe aeroportul din Cairo) 
 Intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele mentionate in program:

 Intrarea la Marea Piramida a lui Keops: 24 USD/persoana
 Intrarea in Camera Mumiilor la Muzeul de Egiptologie: 12 USD/persoana

 Excursiile optionale 
 Bacsis recomandat pentru soferi si ghizi locali: 5 USD/persoana/zi (este o practica uzuala in 

Egipt)
 Testare COVID-19 RT-PCR: 250 RON/persoana si include: programare cu prioritate la un centru

acreditat de Ministerul Sanatatii cu care agentia noastra are contract incheiat, test RT-PCR, eliberarea
rezultatului in 48h in limba engleza (in cazul in care la data calatoriei se va solicita prezentarea unui
test Covid-19 de tip RT-PCR efectuat inainte de plecarea din tara);

Excursiile optionale: (tarife calculate pentru minim 20 platitori)
 Excursie la Abu Simbel: 95 USD/persoana Include: transport cu autocar, ghid local, bilet intrare

templu, insotitor de grup
NOTA: tarifele excursiilor optionale sunt valabile la data publicarii programului. Tarifele finale vor fi comunicate
inainte de plecare.

Important! 
 Incepand cu 01 Septembrie 2020 toti pasagerii curselor aeriene care intra in Egipt, prin orice aeroport,

trebuie sa prezinte un test molecular negativ (PCR) pentru infectia COVID-19 efectuat cu maxim 72 de
ore inainte de calatorie. Este necesar ca testul sa fie de tipul RT-PCR, efectuat de catre un laborator
specializat, autentificat prin stampila, fara a fi aplicate pe document corectii si/sau modificari. In mod
obligatoriu, testul tip PCR prezentat autoritatilor egiptene trebuie sa contina data si ora recoltarii probei
biologice, sa fie tradus in limba engleza sau araba si sa fie printat. Nu se accepta rezultatul testului in
format electronic! Copiii  sub varsta  de 6 ani sunt exceptati  de la prezentarea unui test tip PCR la
intrarea pe teritoriul Egiptului.

 Pentru calatoria in Egipt este necesar PASAPORTUL simplu sau electronic valabil minim 6 luni de la
data terminarii calatoriei!

 Programul Croazierei pe Nil poate suferi modificari in functiile de conditiile specifice de navigabilitate

Transferuri GRATUITE la aeroportul Otopeni din urmatoarele orase: 
• Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia 
• Iasi, Targu Frumos, Roman, Bacau, Onesti, Adjud, Focsani, Buzau, Urziceni
• Brasov, Predeal, Sinaia, Campina, Ploiesti
• Sibiu, Rm. Valcea, Pitesti       

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 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
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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 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). 

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. 
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                                                                                  Agentia de  turism TOP TRAVEL
                                                                                                    e-mail: travel_top@yahoo.com

                                                                                           Tel.: 0742 180 614
 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, 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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