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Pe urmele lui Cristofor Columb 
 

CROAZIERĂ DE CRĂCIUN &
REVELION ÎN MAREA CARAIBILOR 

Pointe a Pitre, Guadeloupe – Oranjestad, Aruba – 
Willemstad, Curaçao – Kralendijk, Bonaire – St. George, Grenada – Fort de France,

Martinica – Kingstown, St. Vincent & Grenadine – 
– Scarborough, Trinidad & Tobago – Bridgetown, Barbados – Castries, St. Lucia

Vi  s-au  părut  plictisitoare  cărțile  de  geografie
care descriau  și  datau  amănunțit  expedițiile  lui
Cristofor Columb? Vă oferim ocazia să-i călcați
pe urme și să vă bucurați  de locurile minunate
descoperite de acesta. Veți vedea că povestea din
cărți  prinde  viață,  capătă  farmec  și  se  poate
concretiza într-o minunată vacanţă plină de soare
şi culoare, în care veți deveni exploratori ai unei
zone  superbe,  mereu  atrăgătoare  pentru  turiştii
dornici de exotism. Vă invităm într-o fascinantă
croazieră în Marea Caraibilor! Fiecare insulă pe
care veţi păşi vă va dezvălui culori spectaculoase
şi  ritmuri  de  neuitat,  iar  în  croazieră  vă  veți
bucura de facilitățile vasului de lux, vă veţi relaxa şi veţi simţi cu adevărat ce înseamnă o vacanţă de vis.
Călătorie plăcută!

Perioada:  22.12.2021 – 09.01.2022

Ziua 1 / 22.12.2021:  Bucureşti – Paris – Pointe a Pitre (Guadeloupe)
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). După
preluarea bagajelor, vom fi transferați la aeroportul Orly de unde se va pleca spre Pointe a Pitre, capitala
insulei Guadeloupe (teritoriu francez „de peste mări”) cu zborul AF 766 (15:40 / 19:35). Transfer pentru
cazare la Hotelul Creole Beach ou Auberge de la Ville Tour 4* (sau similar 4*).  
Ziua 2 / 23.12.2021:  Pointe a Pitre – îmbarcare pe vasul de croazieră Costa Diadema 
Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale până la ora transferului în port pentru îmbarcarea pe
vasul de croazieră  Costa Diadema,  al  companiei  Costa Crociere.  Plecare  din port  la ora 23:00 într-o
croazieră fascinantă,  unde timp de două săptămâni,  veți fi captivaţi  de frumuseţea peisajelor oferite de
Marea Caraibilor și de apele când albastre, când turcoaz şi vă veți răsfăţa la bordul vasului, bucurându-vă
de numeroasele facilităţi oferite. Cină şi cazare la bord. 
Ziua 3 / 24.12.2021:  Navigare
Timp liber  pentru relaxare  la  bordul  vasului  de lux,  prilej  de a  vă familiariza  cu zonele de răsfăț  ale
acestuia: piscine, solarium, centru SPA cu saloane de masaj, jacuzzi, saună și tratamente, cinema, cazino,
restaurante, artere comerciale și numeroase baruri. Seara după cină, veți putea asista la spectacole de teatru,
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veți putea asculta muzică live sau veți putea dansa la discotecă. Cazare cu pensiune completă la bordul
vasului.
Ziua 4 / 25.12.2021:  Oranjestad (Aruba)
Vasul va ajunge la ora 08:00  în portul Oranjestad, capitala insulei Aruba, o insulă superbă situată lângă
coasta Venezuelei. Aruba este un paradis perfect care se poate mândri cu unele dintre cele mai bune plaje
din toată  zona Caraibilor.  Deşi s-a separat  de Olanda în anul  1986, şeful  statului  din Aruba este  încă
monarhul olandez. Aruba nu înseamnă doar plajă, apă şi soare, deoarece în Parcul Național se pot admira
păsări  flamingo,  se  pot  explora  peşteri  cu  picturi  rupestre  antice,  se  poate  admira  flora  deșertică  şi
fenomene naturale uimitoare. O altă imagine iconică pentru Aruba este şi cea a Capelei Alto Vista de pe
coasta de nord, pictată în galben aprins, care are un altar vechi de 100 de ani din stejar. Un alt obiectiv pe
care orice turist pasionat de istorie îşi dorește să îl aibă în portofoliu este Fortul Zoutman, cea mai veche
clădire din Aruba, care datează din anul 1796 și care adăposteşte Muzeul de Istorie. Opţional, veți putea
participa la excursiile organizate de compania de croazieră. Persoanele care nu doresc să coboare de pe vas
se pot bucura de toate facilităţile oferite de navă. În jurul orei 20:00 vasul de croazieră va părăsi portul.
Cazare cu pensiune completă la bord.
Ziua 5 / 26.12.2021:  Willemstad (Curaçao)
Vasul va ajunge la ora  08:00 la Willemstad, capitala insulei Curaçao, cea mai mare insulă din Antilele
Olandeze,  dar  și  cea  mai  populată  din  grupul  celor  trei  insule  „ABC”:  Aruba,  Bonaire  și  Curaçao.
Cu ocazia  excursiilor  opționale  ce  pot  fi  achiziționate  de  pe  vas  veți  putea  observa  un  amestec  de
naţionalităţi,  majoritatea fiind constituită din descendenții  africani.  Influenţele africane sunt evidente în
limba papiamentu, utilizată cu secole în urmă pentru a crea legături între sclavi şi proprietari. Ritualurile
Tambu păstrează  de  asemenea  pregnante  influenţele  africane  alcătuite  din  ritmurile  cu care  sclavii  îşi
exprimau durerea şi furia, prin cântec, muzică şi dans, mâncare, religie şi spiritualitate. Willemstad a fost
între anii 1684 şi 1861 o cetate fortificată cu importanţă strategică și unul dintre cele mai importante centre
comerciale din Caraibe. Orașul vechi, înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 1997, se
remarcă prin casele în stil olandez vopsite în culori  pastelate  şi o mulţime de alte stiluri  arhitecturale,
inclusiv case cunucu (după colibele de lut în stil african) şi case ţărăneşti acoperite cu stuf. Persoanele care
nu doresc să coboare de pe vas se pot bucura de toate facilităţile oferite de luxoasa navă. Vasul de croazieră
va părăsi portul la ora 20:00. Cazare cu pensiune completă la bord.
Ziua 6 / 27.12.2021:  Kralendijk (Bonaire)
La ora 07:00 vasul va ancora în Kralendijk, capitala insulei Bonaire. Insula este un mic paradis ce aparţine
de Antilele Olandeze (împreună cu Aruba şi Curaçao), numele său provenind din cuvântul  „Bonay” - o
variantă băştinaşă care în traducere ar însemna  „aer plăcut”. Bonaire este cea mai  „eco-friendly” insulă,
având ca prioritate protejarea infrastructurii fragile a coralului. Parcul marin întemeiat în anul 1979 a ajutat
la  păstrarea  plajelor  sălbatice  şi  a  apelor  sigure.  Dejun de  Crăciun  la  bordul  vasului.  Crăciun  fericit!
Opţional, veți putea participa la excursiile achiziționate de pe vasul de croazieră, prilej cu care veți putea
admira stolurile de păsări flamingo în Laguna Goto Meer, precum şi cabanele cu stucaturi care au fost
odată locuite de muncitorii în saline, până la abolirea sclaviei în anul 1863. Cei care nu doresc să coboare
de pe vas se pot bucura de toate facilitățile oferite de luxoasa navă.  La ora 14:00 vasul va ridica ancora.
Cazare cu pensiune completă la bord.
Ziua 7 / 28.12.2021:  St. George (Grenada)
La ora 13:00 vasul va ancora în St. George, capitala insulei Grenada, unde va rămâne până la ora 20:00.
Grenada, considerată savoarea Caraibilor este a doua dintre cele mai mici țări din emisfera vestică, după
Saint  Kitts  și  Nevis.  Faimoasă  pentru  condimentele  sale  precum  nucșoara,  Grenada  și  insulele  sale
Carriacou și Petit Martinique vă invită la explorare culinară, degustare de rom în distilerii premiate sau
degustare de ciocolată organică rafinată în fabricile unde este produsă. Vă veți putea scufunda în apele
turcoaz pentru a descoperi primul parc de sculptură subacvatică din lume sau veți putea admira peisajul
luxuriant într-un tur cu mașinile de teren. Beneficiind de un climat cald tot timpul anului, insula a devenit o
oprire clasică pentru vasele de croazieră. Excursiile opționale le veți putea achiziționa de pe vas sau vă veți
putea relaxa la bordul acestuia, la piscine și restaurante. Vasul se va îndrepta spre următorul port la ora
20:00. Pensiune completă și cazare la bord.
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Ziua 8 / 29.12.2021:  Fort de France (Martinica)
Vasul va ancora în Insula Martinica la ora 08:00.  Insula este situată în arhipelagul  Antilelor Mici, între
Insula  Dominica la  nord  și  Insula  St.  Lucia  la  sud.  Relieful  este  accidentat,  insula  fiind  de  origine
vulcanică. Partea din nordul insulei este o zonă umedă cu o vegetație luxuriantă și cu un relief abrupt,
Muntele Pelee, cu o altitudine de 1.397 m, fiind situat în mijlocul acestei zone. Acesta este un vulcan activ,
ultima erupție având loc în anul 1902. Posibilități de excursii opționale organizate de vas, ca de exemplu
turul panoramic al oraşului Fort de France, cu principalele sale atracții: Biblioteca Schoelcher, construită în
stil baroc, Catedrala Saint-Louis, cu impresionantul său turn cu clopot, înalt de 59 m, Fortul Saint-Louis și
unul dintre cele mai frumoase golfuri din lume sau o excursie la Saint-Pierre, supranumit “Micul Pompei al
Caraibilor”, după erupția vulcanului Mount Pelee în anul 1902, când a fost distrus în totalitate, unde se
vizitează Muzeul Vulcanologic. Navigarea se va relua la ora 20:00. Cazare cu pensiune completă la bord.  
Ziua 9 / 30.12.2021:  Pointe a Pitre (Guadeloupe)
La ora 08:00 vasul va ancora în portul capitalei  Guadeloupei,  unde va rămâne până seara târziu, la ora
23:00. Insula a fost descoperită de către europeni în cea de-a doua expediție a lui Cristofor Columb în anul
1493 și botezată Santa Maria de Guadalupe de Extremadura, după Fecioara Maria, venerată la o mănăstire
regală spaniolă din Guadeloupe. Văzută de sus, Guadeloupe arată ca aripile de smarald ale unui fluture.
Situată în semiluna inferioară a arhipelagului din Caraibe, între insulele Montserrat și Dominica, aceasta
este formată din două insule gemene, Grande-Terre și Basse-Terre și un mic grup de insulițe satelit. Insula
va putea fi explorată în cadrul excursiilor opționale, achiziționate de pe vas. Pe lângă plajele spectaculoase
cu nisip alb, în Guadeloupe puteți admira cascade, vă veți putea plimba prin păduri tropicale montane sau
veți  putea  afla  numeroase  informații  interesante  vizitând  instituțiile  culturale  dedicate  popoarelor  pre-
hispanice ale insulelor și comerțului cu sclavi. Vasul va părăsi portul la ora 23:00. Cazare cu pensiune
completă la bord. 
Ziua 10 / 31.12.2021:  Navigare
Zi de navigare pe apele superb colorate ale Mării Caraibilor, în care ne vom bucura de soare și de o gamă
variată  de  servicii  la  bordul  vasului  de  croazieră.  Pensiune  completă  și  cazare  la  bord.  Petrecere  de
Revelion la bordul vasului. La mulți ani 2022!
Ziua 11 / 01.01.2022:  Kingstown (Saint Vincent & Grenadine)
La ora 08:00 vasul va ajunge în Kingstown, capitala și principalul port al țării Sf. Vincent și Grenadine.
Kingstown este situat pe Insula Sf. Vicent, numită  Hairouna - “Pământul celor binecuvântați” de către
nativii  caraibieni.  Începând din anul  1719,  coloniștii  francezi  au obținut  controlul  asupra insulei  și  au
început cultivarea de cafea, tutun, indigo, bumbac și trestie de zahăr. Insula va putea fi explorată în cadrul
excursiilor opționale, achiziționate de pe vas, care oferă, printre altele:  tur al orașului, vizite la Grădina
Botanică, fondată în anul 1765, una dintre cele mai vechi din emisfera nordică și la Grădinile Montreal,
situate la aproximativ 1000 m altitudine, proiectate de peisagistul Timothy Vaughan, respectiv o excursie
pe coasta de vest a insulei, la Cascada Dark View și Golful Wallilabou, unde au fost filmate secvențe din
„Pirații din Caraibe”. La ora 18:00 se va relua navigarea. Cazare cu pensiune completă la bord.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dominica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antilele_Mici
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Ziua 12 / 02.01.2022:  Scarborough (Trinidad & Tobago)
Sosire la ora 08:00 în portul Scarborough, principalul oraș din Insula Tobago, parte a Republicii Trinidad
& Tobago. Insula  a fost  sub dominaţie  spaniolă,  engleză,  franceză şi  olandeză de mai multe ori  decât
oricare altă insulă din Caraibe, iar Insula Trinidad a fost iniţial colonie spaniolă după sosirea lui Cristofor
Columb, ulterior trecând sub dominaţie engleză. În anul 1889 cele 2 insule s-au unit, formând o ţară, care a
reuşit să-şi obţină independența în anul 1962. Ca urmare a acestei  istorii  a rezultat  comunitatea multi-
culturală  prezentă astăzi pe aceste insule, dominante fiind 2 grupe: negrii,  urmaşi ai  sclavilor aduși să
lucreze pe plantațiile de bumbac și zahăr și indienii, ai căror strămoși au fost muncitorii care au emigrat din
subcontinentul indian ca lucrători pe plantații. Scarborough, are aprox. 20.000 de locuitori, fiind situată pe
pantele unui deal, un mozaic de acoperișuri roșii și străzi înguste, înfloritoare și pline de viață. Veți găsi
aici un centru administrativ, cu magazine tipice din Caraibe și obiective de interes istoric: în partea de sus a
dealului se află Fortul George (construit de britanici la sfârșitul anilor 1700), cu o închisoare, cazarmă,
multe tunuri și un muzeu al istoriei Tobago. Complexul istoric reprezintă mândria orașului și merită vizitat.
Fostul spital militar este acum Centrul Național de Arte Frumoase și găzduiește o colecție de pictură și
artizanat  din  Tobago.  Veți  putea  opta  pentru  una  dintre  excursiile  organizate  de  vasul  de  croazieră.
Navigarea se va relua la ora 18:00. Pensiune completă și cazare la bord.
Ziua 13 / 03.01.2022:  St. George (Grenada)
La ora 08:00 vasul va ancora pentru a doua oară în St. George, capitala insulei Grenada, unde va rămâne
până la ora 18:00. Veți avea nenumărate opțiuni de petrecere a timpului liber la bordul vasului, beneficiind
de toate facilitățile acestuia sau puteți alege una dintre excursiile opționale organizate la bordul acestuia.
Plecarea spre următorul port va fi la ora 18:00. Pensiune completă și cazare la bord.
Ziua 14 / 04.01.2022:  Bridgetown (Barbados)
Sosire la ora 08:00 la  Bridgetown, capitala şi cel mai mare oraş din Barbados, cea mai estică insulă a
arhipelagului Antilele Mici din Oceanul Atlantic. Spre deosebire de celelalte insule vecine, Barbados nu
este de origine vulcanică, ci o ieșire la suprafața mării a unor munți calcaroși, submarini. Punctul cel mai
înalt al insulei este Mount Hillaby cu o înălțime de 336 m. De Barbados aparține și insulița din apropiere,
Culpepper Island. În trecut, toată insula era acoperită de păduri tropicale, însă în prezent mai sunt doar
câteva regiuni împădurite în Turner's Hall Wood, restul fiind în mare parte destinat culturilor agricole de
trestie de zahăr. Excursiile achiziționate la bordul vasului vă vor oferi ocazia să vizitați oraşul Bridgetown
și împrejurimile  sale. Bridgetown, întemeiat de englezi  în anul 1628, când de pe insulă dispăruse deja
populaţia  Arawak,  este  actualmente  un  centru  financiar  şi  turistic  important,  vasele  de  croazieră  care
acostează aici aducând numeroși turişti dornici să descopere frumuseţile Indiilor de Vest. Centrul vechi,
care  păstrează  urme  ale  vechii  civilizații  Arawak  este  plin  de  case  viu  colorate,  care  împreună  cu
Garnizoana oraşului au fost incluse în anul 2011 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Strada Broad
este principala destinaţie a turiştilor dornici de cumpărături sau de momente de relaxare la restaurantele cu
meniuri caraibiene. Vasul va pleca din port la ora 18:00. Pensiune completă și cazare la bord.
Ziua 15 / 05.01.2022:  Castries (Saint Lucia)
La ora 08:00 vasul va ancora în portul Castries, capitala insulei Saint Lucia, unde va rămâne până la ora
18:00.  Plajele  fine,  luxuriantele  păduri  tropicale,  cele două conuri vulcanice de pe coasta de sud-est  a
insulei,  Gros Piton, cu o înălțime de 797 metri și Petit Piton, de 750 metri sunt principalele puncte de
interes din St. Lucia. Climatul tropical atrage în timpul sezonului uscat numeroși turiști pe insula care a fost
descoperită de Cristofor Columb în cea de-a patra călătorie a sa spre Lumea Nouă. Insulei i s-a dat numele
Sfintei sărbătorite în ziua când a fost descoperită. În anul 1814 devine colonie britanică, iar în anul 1979 își
proclamă independența în cadrul Commonwealth-ului, fiind al 40-lea stat-membru. Pentru a vizita insula și
capitala sa, vă veți putea înscrie în excursiile organizate de pe vas. Printre obiectivele de interes se numără
Catedrala  Imaculatei  Concepţii,  Piaţa Derek Walcott,  numită  după poetul din St. Lucia care a câştigat
Premiul  Nobel  în anul  1992, Mome Fortune (Dealul  Norocului),  de unde veți  putea admira panorama
splendidă a golfului. Vasul va pleca din port la ora 18:00. Pensiune completă și cazare la bord.
Ziua 16 / 06.01.2022:  Fort de France (Martinica)
În această zi vasul va reveni în Martinica, ancorând la ora 08:00 în portul din capitala Fort de France, unde
va rămâne până la ora 18:00. Cu plaje minunate de nisip alb şi o cultură cu „aromă” franțuzească, Insula
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Martinica se află într-o zonă semitropicală,  având Caraibile  la vest  şi Atlanticul la est,  fiind numită şi
„Insula florilor”, datorită vegetaţiei  luxuriante,  care ne va învălui cu miresme de hibiscus și poinsettia,
oferindu-ne prilejul de a savura nuci de cocos și cele mai bune mango, la umbra palmierilor. Martinica stă
sub semnul veseliei şi al bunei dispoziţii, muzica antileză, un element important al culturii locale, fiind
nelipsită. Numeroase opțiuni de vizitare a insulei vă vor fi oferite de vasul de croazieră. Vasul va părăsi
portul la ora 20:00. Pensiune completă și cazare la bord. 
Ziua 17 / 07.01.2022:  Pointe a Pitre (Guadeloupe)
Vasul va ancora la ora 08:00 în Guadeloupe, iar după debarcare, vom fi transferați la Hotelul Creole Beach
ou Auberge de la Ville Tour 4* (sau similar 4*). Cazare și timp liber pentru plajă și activități individuale.
Ziua 18 / 08.01.2022:  Pointe a Pitre (Guadeloupe) – Paris  
Mic dejun. În jurul orei 12:00 vom face check out-ul și vom porni într-o excursie în care ne vom bucura de
natura și atracțiile din Basse Terre, partea de sud a insulei, o zonă muntoasă și umedă, care contrastează
cu Grande Terre, cealaltă parte a insulei. Vom începe cu un tur panoramic al orașului Pointe a Pitre care
va cuprinde  zona portului, clădirea Primăriei, Piața Victoriei și Biserica Sf. Petru și Pavel. Ne vom
opri apoi la  Templul Hindu de la Changy, cel mai important loc de cult din insulă. Ghidul local ne va
vorbi despre ceremoniile și valorile hindu. Ne vom îndrepta în continuarea zilei către  Parcul Național,
unde într-o drumeție ușoară, înconjurați de vegetația luxuriantă a pădurii tropicale, vom avea ocazia să
admirăm Cascada Carbet, o cădere de apă spectaculoasă de 110 m. Vom ajunge apoi în Piața din Basse
Terre, unde vom fi vrăjiți de amestecul de mirosuri, arome și culoare locală. Vom traversa celebra Allee
Dumanoir, 1 km de drum flancat de 400 de palmieri regali,  declarat monument istoric și vom încheia
excursia cu o vizită  la o distilerie  de rom. Seara,  transfer către aeroport  pentru plecarea spre Paris cu
compania Air France, zbor AF 797 (22:00 / 11:00). 
Ziua 19 / 09.01.2022:  Paris – București
Sosire la ora 11:00 pe aeroportul Orly din Paris, de unde după preluarea bagajelor, vom fi transferați la
aeroportul Charles de Gaulle, pentru plecarea spre Bucureşti cu zborul AF 1088 (18:55 / 22:50).

TARIF I:  4340 EURO / loc în cameră dublă și cabină cu balcon cu All Inclusive 
(în tarif este inclus pachetul de băuturi ultra all inclusive “Brindiamo”, mic-dejun gratuit în cameră,
room  service  gratuit  24/24,  10%  discount  la  achiziționarea  următoarei  croaziere  tot  în  fomula
premium, alegerea camerei, a serviciului de cină și acces nelimitat la SPA)

TARIF II:  3660 EURO / loc în cameră dublă și cabină cu balcon 
(numărul cabinei este atribuit de companie, fără să puteți face o alegere; ora și masa la care veți lua cina în
restaurant sunt alese de companie; nu se acumulează puncte de loialitate)

TARIF III:  3240 EURO / loc în cameră dublă și cabină cu fereastră
(numărul cabinei este atribuit de companie, fără să puteți face o alegere; ora și masa la care veți lua cina în 
restaurant sunt alese de companie; nu se acumulează puncte de loialitate)

TARIF IV:  2910 EURO / loc în cameră dublă și cabină interioară
(numărul cabinei este atribuit de companie, fără să puteți face o alegere; ora și masa la care veți lua cina în
restaurant sunt alese de companie; nu se acumulează puncte de loialitate)

Suplimentul de single se calculează la cerere în funcție de disponibilitatea cabinelor de pe 
vasul de croazieră
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       (tarife valabile pentru un grup de minim 10 turiști; pentru un grup mai mic de turiști, tariful se va recalcula)

TARIFUL INCLUDE:
- transport intercontinental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Paris – Pointe a Pitre şi retur cu compania Air France
- transfer privat între aeroporturile din Paris la dus și la întors
- 3 transferuri private: aeroport Guadeloupe – hotel Guadeloupe, hotel Guadeloupe – port Guadeloupe, port Guadeloupe – hotel
Guadeloupe, hotel Guadeloupe – aeroport Guadeloupe
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti 
- 2 nopți de cazare cu mic dejun în Guadeloupe la hotel de 4*
- 15 nopţi cazare cu pensiune completă (conform program), pe vasul de croazieră Costa Diadema al Companiei Costa Crociere
(pensiunea completă cuprinde meniuri variate de-a lungul zilei: ceai și cafea pe punte pentru cei matinali, mic dejun, dejun,
ceaiul de după-amiază, snack-uri, cină & surpriza de la miezul nopții)
- petrecerea de bun venit oferită de căpitan și seară de gală cu o cină specială
- petrecere la bordul vasului în noaptea de Revelion (detaliile vor fi definitivate ulterior de către linia de croazieră)
- meniu special conceput pentru copii
- acces la piscine, saună & jacuzzi
- acces la teatru, lounge-uri elegante, club și bibliotecă
- programul zilnic cu evenimentele la bord și un sumar al știrilor principale
- excursie în partea de sud a insulei Guadeloupe în ultima zi
- vizită la o distilerie de rom în ultima zi
- tururile şi excursiile menţionate în program
- conducător român de grup
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism
- 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
- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de 15 participanţi, tarifele acestora fiind informative; în funcţie de 
timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerii externi

TARIFUL NU INCLUDE:
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intecontinentale și transferurile din program: 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, în cazul în care se aplică
- taxe şi servicii portuare: 200 euro/pers., care se plătesc odată cu excursia  
- 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 
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi, etc.
- bacșisuri: 15 euro/pers. pentru ghizi și șoferi, mai puțin pentru bagajiști pentru serviciile la sol (se vor achita conducătorului de
grup cel târziu la sosire); bacșisurile nu se referă și la excursiile opționale
- taxe pentru servicii la bord: 10 euro/zi/pers.  (vor fi achitate direct de către turişti  la sfârşitul croazierei  odată cu celelalte
cheltuieli opţionale de pe vas) 

NOTĂ:
- alocarea cabinelor se va face în ordinea efectuării înscrierilor şi în limita disponibilităţii de către compania de croaziere
- taxele de port se pot modifica de către autoritatea portuară
- pentru mai multe informaţii legate de flota Costa Crociere, descrierea cabinelor, facilitaţilor, etc., vă rugăm să consultaţi site-ul
oficial al companiei

IMPORTANT     !!!   
Documente necesare: paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei (nu se acceptă paşaport temporar)
O persoană sub 21 de ani nu poate să rezerve o cabină în croazieră sau să ocupe singură o cabină, cu excepţia cazului în care este
însoţită de un părinte, tutore sau o persoană care a împlinit deja vârsta de 21 de ani.
Orice minor sub 18 ani care nu călătoreşte în compania părinţilor săi, trebuie să prezinte, în momentul îmbarcării, o scrisoare
notarială (în limba engleză) prin care părinţii îşi dau acordul cu privire la călătoria minorului şi autorizează persoana care îl
însoţeşte pe minor să semneze în cazul aplicării tratamentului de urgenţă recomandat de doctorul de la bordul vasului sau în
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cazul practicării anumitor activităţi sportive la bord; în plus, persoana respectivă trebuie să aibe şi cazier judiciar la ieşirea din
România.
Părinţii sau tutorii legali care călătoresc cu un minor cu un nume diferit decât al acestora, sunt obligaţi să prezinte un document
oficial (certificat de naştere / de divorţ etc.), pentru a dovedi că sunt părinţii sau tutorii copiilor în cauză.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea
locurilor 
- termen final de plată: 02 decembrie 2021
- 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

CONDIŢII DE ANULARE:
Pentru anulare între 01 Septembrie 2021 - 02 Decembrie 2021, se va percepe o penalizare de 50% din valoarea totală
Pentru anulare între 03 Decembrie 2021 - 01 Ianuarie 2022, se va percepe o penalizare de 75% din valoarea totală 
Pentru anulare începând cu 02 Ianuarie 2022 - 03 Februarie 2022 sau no-show, se va percepe o penalizare de 100% 

NOTĂ:
Având în vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementări de călătorie să se modifice până la data plecării sau
după începerea călătoriei, independent de voința agenției organizatoare (cum ar fi: controlul stării de sănătate, obligativitatea de
autoizolare după întoarcerea în România, măsuri suplimentare de igienă și formalități vamale). Agenția Organizatoare nu poate
fi făcută răspunzătoare, aplicându-se termenii și condițiile contractuale standard.

OBSERVAȚII: 
- conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează
obiectivele turistice 
- agenția nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 
- agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților 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; agenția nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiștilor ca
urmare a întârzierii acestora 
- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfășoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situații de
urgență, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informații referitoare la excursiile opționale și la itinerar cu observația că
nu are calificarea și atestarea legală de ghid turistic 
- cazarea turiștilor, precum și eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei țări 
- clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din țările vizitate și ca atare respectă
standardele locale 
- distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se
rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de conducătorul de grup 
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu țin de agenție, va fi înlocuit cu un altul de aceeași categorie,  așa cum este
precizat în program 
- agenția își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de
compania aeriană 
- agenția poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunțurilor promoțiilor tip early booking sau a ofertelor speciale,
pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunțate, agenția va opri
promoția fără un anunț prealabil 
- în derularea excursiei pot apărea situații de forță majoră precum întârzieri în traficul aerian, schimbări de aeroporturi din rațiuni
politice, greve, condiții meteo nefavorabile, etc.; în aceste cazuri agenția se obligă să depună eforturi pentru depășirea situațiilor
ivite; totodată, agenția nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 
- așezarea turiștilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor  
- agenția nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 
- conform legilor internaționale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.; altfel,
conducătorii de grup vor oferi explicații turiștilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi angajați contra cost doar
cu acordul turiștilor interesați de ghidajul acestora 
- excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele și
pentru agenție; tarifele excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziționate de la recepția
hotelurilor, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziție un mijloc de transport care îi va duce
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și îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei și după caz un ghid local; în tariful excursiilor opționale nu sunt incluse
intrările la obiectivele turistice vizitate 
- agenția nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de cauză) 
-  în  cazul  în  care  turistul  întârzie  sau  renunță  la  programul  stabilit,  nu  poate  avea  nici  o  pretenție  privind  rambursarea
eventualelor despăgubiri 
- agenția nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă
și evenimente politice neprevăzute, greve etc. 
-  vă rugăm să vă asigurați  că documentele de călătorie,  PAȘAPORTUL, nu prezintă  urme de deterioare  a  elementelor  de
siguranță și 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 și în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice »

Costa Diadema

O nouă bijuterie strălucește pe mare!
Descoperiți tot ceea ce are mai bun de oferit Italia la bordul noii
“Regine a Mării  Mediterane”: de la bucătăria mediteraneeană la
ospitalitatea caldă, de la designul atent creionat la divertismentul
intrigant. 
“Regina Mediteranei” a fost lansată pe 31 Octombrie 2014, nava
simbolizând o armonioasă îmbinare între stilul Italian, varietatea
culturală, gastronomie și divertisment.
Costa Diadema este în prezent cel mai mare vas din flota Costa
Cruises  care  flutură  steagul  Italiei  și  este  considerată  emblema
companiei.

Costa Diadema oferă posibilitatea de a trăi experiențe unice în ceea ce privește navigarea pe mări și oceane prin
prisma terasei de pe puntea 5, terasă cu o lungime de peste 500 de metri dotată cu numeroase baruri și restaurante,
care te vor face să te simți ca și când ai fi pe Riviera italienească într-o zi de vară. Vasul a fost construit în anul 2014,
cu un tonaj de 132.500 tone, având o capacitate maximă de pasageri, de 4947 locuri și un număr de 1253 membri
echipaj.

Cabine:

1862 de cabine totale, împărțite în 13 categorii  începând cu cele
interioare  cu  paturi  matrimoniale  sau  twin  și  terminând  cu
apartamentele.

Compartimentarea cabinelor este concepută astfel: 130 în
zona de wellness, 756 cu balcon privat, 64 de apartamente,
toate cu balcon privat, 11 apartamente în zona de wellness.

Toate cabinele, de la cele interioare la cele exterioare cu balcon,
sunt dotate cu telefon, seif, minibar și uscător de păr.
În fiecare cabină există și un televizor cu ecran plat, canale TV în
mai multe limbi, numai BBC-ul și informațiile despre navă fiind în
engleză.
Taxele  privind  Internetul  prin  Wi-Fi  și  produsele  din  mini-bar

(inclusiv apa îmbuteliată) se cumulează pe cardul fiecărei camere.


