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Incursiune pe      

Coasta de Vest  

     SUA 

 
 

 

  

 

REVELION ÎN LAS VEGAS 
 

Las Vegas – Valley of Fire – Grand Canyon – Palm Springs – San Diego – 

La Jolla – Los Angeles – Pasadena – Santa Monica 
 

Vă invităm într-o scurtă incursiune pe Coasta de Vest a SUA care se bucură de o climă blândă și de apele 

Pacificului care o scaldă, de un deșert spectaculos care găzduiește cel mai viu și colorat oraș al Americii de 

Nord, Las Vegasul, orașul luminilor, al tentațiilor și al extazului, orașul care nu doarme niciodată, orașul 

spectacolelor care oferă un divertisment fără egal, unde vom petrece Revelionul. Las Vegasul vă va uimi 

prin cazinourile și hotelurile care vă pot purta într-o călătorie de la Luxor la New York, de la Paris la 

Veneția și chiar în Stratosferă. Veți putea explora ”Valea de Foc,, cu peisajele sale în nuanțe de la 

portocaliu la roșu aprins, impresionantul Grand Canyon, una dintre minunile naturale ale lumii și veți 

surprinde imaginea Pacificului în La Jolla și Santa Monica. Coasta de Vest înseamnă și Los Angeles, “the 

City of Glamour”, una dintre cele mai dinamice și strălucitoare metropole ale lumii, oraș al fanteziei și al 

visurilor, al modei avangardiste și nu în ultimul rând al starurilor de la Hollywood. Dacă mai adăugam ca 

argumente pentru a nu refuza această invitație faimosul cartier cu somptuoasele vile ale vedetelor din 

Beverly Hills și renumitele plaje din Santa Monica, suntem convinși că ne veți fi alături în această vacanță 

americană. 
 

 

 

 

AVANTAJE  
 

✓ zbor cu o singură escală, cu compania KLM & Air 

France 

✓ 7 nopţi cazare în hoteluri de 4* și 3* 

✓ Revelion în Las Vegas 

✓ vizite în Palm Springs, San Diego, La Jolla, Los 

Angeles, Pasadena, Santa Monica 

✓ conducător român de grup  
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Perioada:  30.12.2021 – 07.01.2022 
 

Ziua 1 / 30.12.2021:  București – Amsterdam – Las Vegas 

Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 03:30 (în faţa ghişeului de îmbarcare 

al companiei KLM). Plecare spre Amsterdam cu compania KLM, zbor KL 1372 (06:00 / 08:00), de unde se 

va pleca cu zborul KL 635 (12:35 / 14:10) spre Las Vegas sau “Sin City”, oraşul păcatelor cum i se mai 

spune capitalei mondiale a distracţiei. După sosirea în oraşul luminilor, transfer pentru cazare la Hotel 

Tropicana Las Vegas a DoubleTree by Hilton Hotel & Resort 4* (sau similar 4*). 

Ziua 2 / 31.12.2021:  Las Vegas – Valley of Fire – Las Vegas 

Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru vizite individuale sau excursie opțională, care vă va oferi ocazia 

să explorați Valley of Fire - Valea de Foc. Acest parc natural situat în Deşertul Mojave a fost denumit aşa 

datorită nuanțelor de portocaliu şi roşu ale formaţiunilor erodate în diverse forme, care alcătuiesc relieful 

deosebit de ciudat al zonei. Printre cele mai renumite priveliști din Valea de Foc se numără Atlatl Rock, 

Elephant Rock, Rainbow Vista și dunele de nisip pietrificat din Canionul Focului. Peisajele din Valea de 

Foc au devenit faimoase și datorită numeroaselor scene din producţiile cinematografice ale genului western 

care au fost filmate aici. Cazare în Las Vegas la Hotel Tropicana Las Vegas a DoubleTree by Hilton Hotel 

& Resort 4* (sau similar 4*). Seara veţi putea celebra trecerea dintre ani, admirând focurile de artificii 

organizate în centrul orașului, simțind de aproape atmosfera unică prin care americanii celebrează trecerea 

dintre ani. Opţional, veţi putea participa la o cină specială de Revelion cu muzică live (detaliile 

organizatorice vor fi stabilite ulterior, în funcție de evoluția pandemică). La Mulţi Ani 2022!   

Ziua 3 / 01.01.2022:  Las Vegas 

Mic dejun. În prima zi a noului an veți putea explora după bunul plac hotelurile şi cazinourile de pe 

celebrul Strip Boulevard. Veți descoperi orașul a cărei construcţie a început în anul 1905, localitatea 

obținând titlul de oraş în anul 1911. Datorită ritmului susţinut de extindere, Las Vegas a devenit cel mai 

mare oraş din Statele Unite fondat în sec. al XX-lea, comparativ cu Chicago, care este considerat cel mai 

mare oraş fondat în sec. al XIX-lea. Las Vegas este în prezent pe locul 28 din oraşele din Statele Unite 

după numărul de locuitori, iar ca o curiozitate, în Las Vegas există cel mai mare număr de biserici pe cap 

de locuitor raportat la oraşele SUA. Hotelurile din Las Vegas oferă numeroase atracții deosebit de 

interesante, dintre care multe sunt gratuite, iar interioarele hotelurilor sunt cu adevărat spectaculoase și 

merită explorate la pas. De exemplu, proiectanții și decoratorii hotelurilor Paris și Venetian s-au străduit 

să creeze o ambianță cât mai apropiată de cea a acestor destinații europene foarte apreciate de americani. 

La hotelul Bellagio nu trebuie ratate încântătoarele Fântâni muzicale din fața acestuia, Grădinile Botanice 

din spațiile interioare și cea mai înaltă fântână de ciocolată din lume (peste 8 m), proiectată de Jean-

Philippe Maury. În vecinătatea hotelului Flamingo a fost amenajată o adevărată oază pentru flamingo, 

pelicani, broaște țestoase etc.. În interiorul Forum Shops de la Caesars Palace este prezentat din oră în oră, 

începând cu ora 11 până la ora 22, spectacolul Căderea Atlantisului, iar în fața hotelului Mirage, Vulcanul 

erupe la ora 20, 21, 22 și 23. Acestea sunt numai câteva sugestii de petrecere a unei zile în Las Vegas! 

Seara, veţi putea descoperi viaţa de noapte a oraşului, vechiul Las Vegas cu celebra stradă Fremont, cu 

unicul său spectacol de lumină şi sunet, sau Capela Row, singura capelă din lume “drive through”. Cazare 

în Las Vegas la Hotel Tropicana Las Vegas a DoubleTree by Hilton Hotel & Resort 4* (sau similar 4*). 

Ziua 4 / 02.01.2022:  Las Vegas – Grand Canyon – Las Vegas 

Mic dejun. În această zi vă sugerăm o excursie opțională la renumitul Grand Canyon. Marele Canion, 

considerat a fi una dintre cele şapte minuni naturale ale lumii, care este de fapt rezultatul eroziunii 
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exercitate de Fluviul Colorado timp de două milioane de ani, partea sa inferioară de astăzi fiind de fapt 

albia majoră a fluviului. Monumentalul Grand Canyon face parte aproape integral din Parcul Naţional 

Grand Canyon, unul dintre primele parcuri naţionale ale SUA. Deşi descoperit în anul 1540, Grand 

Canyon a fost destinaţia unei expediţii ştiinţifice în anul 1860 conduse de John Wesley Powell. Zona a fost 

locuită de nativi americani (indieni): anasazi, hualapai, paiutes, havasupai, sinagua şi dineh. Pe traseul spre 

West Rim - versantul de vest al canionului, se traversează impresionantul pod O’Callaghan-Tillman, 

inaugurat în anul 2010, cel de-al doilea ca înălțime din Statele Unite (270 m), de pe care veți putea vedea 

faimosul baraj Hoover, construit între anii 1931 și 1936. Trecând prin păduri de copaci din familia yucca, 

numiți de coloniștii mormoni Joshua trees, veți ajunge în teritoriile tribului Hualapai, unde au fost 

amenajate trei puncte de vizitare, la care se ajunge cu autobuzele-navetă. Primul dintre ele este Hualapai 

Ranch, ce reproduce atmosfera Vestului Sălbatic din sec. al XIX-lea, după care va urma Eagle Point, unde 

a fost inaugurat în anul 2007 faimosul Skywalk, platforma cu podea de sticlă care oferă o priveliște de 

neuitat asupra văii fluviului Colorado. Cel de-al treilea punct de interes este Guano Point, după unele 

păreri cel mai impresionant din această zonă a Marelui Canion. Întoarcere în Las Vegas pentru cazare la 

Hotel Tropicana Las Vegas a DoubleTree by Hilton Hotel & Resort 4* (sau similar 4*). 

Ziua 5 / 03.01.2022:  Las Vegas – Palm Springs 

Mic dejun. Plecare spre Palm Springs, oraș-stațiune renumit pentru izvoarele sale termale, situat în valea 

Coachella, la poalele muntelui San Jacinto. Datorită climei sale uscate și calde, benefică pentru suferinzii 

de boli pulmonare, Palm Springs s-a dezvoltat începând din prima jumătate a sec. al XX-lea, mai multe 

hoteluri datând din această perioadă, iar în anii 1930 a devenit destinația preferată a starurilor de la 

Hollywood. De altfel de-a lungul Aleii Starurilor - Walk of Stars există peste 400 de stele destinate 

celebrităților hollywoodiene. Palm Springs este renumit și pentru excelentele terenuri de golf, fiind numit și 

capitala mondială a golfului. În centrul orașului vom putea vizita Village Green Heritage Center, care 

include prima casă construită în 1884 de un pionier al Vestului, John McCallum, Miss Cornelia White’s 

House - casă datând din anul 1894, Magazinul General Ruddy’s și Muzeul Cultural Agua Caliente, dedicat 

indigenilor Cahuilla. O altă atracție este reprezentată de telecabina rotitoare Palm Springs Aerial Tramway, 

care urcă în 10 minute, de-a lungul canionului Chino, până la 2596 m (plata se va face la fața locului). 

Cazare în Palm Springs la Hotel Palm Mountain Resort & Spa 3* (sau similar 3*). 

Ziua 6 / 04.01.2022:  Palm Springs – San Diego – La Jolla – Los Angeles 

Mic dejun. Dimineața ne vom îndrepta spre San Diego, al doilea oraș din statul California, aflat pe un loc 

fruntaș în clasamentul orașelor în care este cel mai bine să locuiești. Vom parcurge bulevardul Harbour 

Drive, de-a lungul căruia sunt ancorate vase-muzeu, dintre care cel mai vechi este corabia Star of India, iar 

cel mai impozant este portavionul USS Midway. Vom străbate apoi cartierul Gaslamp Quarter, cu 

frumoase clădiri construite în sec. XIX și XX, vom traversa podul spre Insula Coronado, unde vom vedea 

hotelul istoric “Del Coronado”, cea mai mare clădire din SUA construită în întregime din lemn, inaugurată 

în anul 1888, unde au fost turnate scene din filmul „Unora le place jazz-ul”, cu Marilyn Monroe în rolul 

principal. Vom reveni în San Diego unde ne vom îndrepta spre Parcul Balboa, creat în anii 1915-1916 

pentru Expoziția Panama-California, devenit apoi atracție turistică și loc de distracție, datorită clădirilor 

istorice, teatrelor, muzeelor și încântătoarelor spații verzi. În continuarea zilei ne vom deplasa spre Los 

Angeles, pe traseu, dacă timpul permite, vom face o scurtă oprire în La Jolla, pentru a vedea focile și leii 

de mare ce își petrec iarna aici. Cazare în zona Los Angeles la Hotel Miyako 3* (sau similar 3*).  
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Ziua 7 / 05.01.2022:  Los Angeles – Pasadena – Santa Monica – Los Angeles 

Mic dejun. Plecare spre Pasadena, situată în Valea San Gabriel, la nord-vest de Los Angeles, unde vom 

vedea Primăria, bulevardul pe care se desfășoară de Anul Nou, Parada Trandafirilor, străduțele din partea 

veche a orașului, conacul Wrigley, casa Gamble, proiectată în anul 1908 pentru David și Mary Gamble, de 

la compania Procter & Gamble și stadionul Rose Bowl. De aici ne vom îndrepta spre Los Angeles sau pe 

scurt L.A., numele iniţial fiind El Pueblo de Nuestra Senora Reina de los Angeles, oraş format ca un puzzle 

zonal, fiecare zonă având specificul său cultural. Oraşul modei, al Hollywoodului şi al viselor, al cărui 

spirit a devenit o filozofie de viață prin vestitul slogan „visează orice, totul este posibil”, a fost întemeiat în 

anul 1781, devenind cel mai mare oraş din Statul California şi al doilea ca mărime din punct de vedere al 

populaţiei din Statele Unite, fiind întrecut doar de New York. Vom ajunge la Hollywood, unde ne vom 

plimba pe vestita Alee a Celebrității (The Walk of Fame), pe care strălucesc „stelele” vedetelor care s-au 

remarcat de-a lungul timpului în industria cinematografică de la Hollywood, iar în fața Mann’s Chinese 

Theater - Teatrul Chinezesc, vom vedea amprente ale palmelor și autografe ale aprox. 200 de vedete. În 

imediata vecinătate se află Teatrul Dolby, unde are loc ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Vom 

continua cu un tur panoramic în Beverly Hills, renumit pentru somptuasele vile ale vedetelor de cinema și 

renumita arteră comercială de lux Rodeo Drive. Ultima vizită o vom face în Santa Monica, care se află în 

topul primelor 10 oraşe de plajă din lume, renumită pentru frumoasa sa plajă scăldată de apele Pacificului, 

digul pe care se află parcul de distracții Pacific Park și zona pietonală Third Street Promenade. Cazare în 

zona Los Angeles la Hotel Miyako 3* (sau similar 3*). 

Ziua 8 / 06.01.2022:  Los Angeles – Paris  

Mic dejun. Tur panoramic în Downtown, cartierul central din Los Angeles, cu ameţitorii zgârie-nori, 

precum Wilshire Grand Center și U.S. Bank Tower, dar care include și cea mai veche parte a orașului, cu 

Union Station, gara principală, cu biserica catolică Nuestra Senora la Reina de los Angeles şi cu Olvera 

Street, pe care se află cea mai veche casă, Avila Adobe. De asemenea vom vedea numeroase clădiri din 

sec. XX și XXI, cu arhitectură deosebită, precum Primăria, clădire în stil Art Deco, sau Catedrala Catolică 

Our Lady of the Angels. Vom vedea de asemenea clădirea ultramodernă cu o arhitectură avangardistă, 

Disney Hall, care găzduiește în prezent, printre altele, orchestra filarmonicii din L.A. care, împreună cu alte 

trei edificii construite între anii 1962 și 1967 - Pavilionul Dorothy Chandler, Forumul Mark Taper și 

Teatrul Ahmanson - formează Centrul Muzical din Los Angeles. Transfer la aeroport pentru plecarea spre 

Paris cu zborul AF 065 (15:25 / 11:15).  

Ziua 9 / 07.01.2022:  Paris – București 

Sosire la Paris la ora 11:15, de unde se va pleca spre București cu zborul AF 1588 (14:00 / 17:55).  

 

TARIF:  680 EURO + 1890 USD / loc în cameră dublă; Supliment single: 1199 USD 
                       (tarif valabil pentru un grup minim de 25 turişti; pt. un grup de 20-24 turişti, tariful se va majora cu 150 euro/pers.)  

 

TARIFUL INCLUDE: 

- transport intercontinental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Amsterdam – Las Vegas cu compania KLM și Los Angeles – Paris 

– Bucureşti cu compania Air France  

- 7 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 4* & 3*  

- vizite în Las Vegas, Palm Springs, San Diego, Los Angeles, Pasadena, Hollywood, Santa Monica cu însoțitor român 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 

- taxe de intrare la obiectivele menţionate în program 

- ghizi locali 

- conducător român de grup 
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- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate și 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 și hoteliere (în cazul în care se aplică)  

- taxă de viză pentru SUA (160 usd/pers. - tariful poate fi modificat de către Consulat) 

- taxe de intrare la obiectivele menţionate în program ca fiind opţionale 

- 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: 

• Valley of Fire: aprox. 125 usd/pers. 

• Grand Canyon (transferuri și ghid însoțitor): aprox. 135 usd/pers.  

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- bacşişuri obligatorii în SUA: 10 usd/pers./zi pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pentru bagajişti (se vor achita conducătorului de 

grup cel târziu la sosire)  

- 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:  

SUA: pașaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii din călătorie / extras de cont personal cu minim 2000 usd / 1 fotografie 

color 5/5 cm, pe fond alb / adeverinţă de la locul de muncă cu precizarea funcţiei şi a salariului sau talon de pensie, după caz / 

copii ale actelor de proprietate (casă, maşină, teren etc.) / în cazul patronilor de firmă, copie după actele societăţii şi ultimul 

bilanţ contabil / copie carte de identitate / pentru copii, copie certificat de naştere / pentru persoanele căsătorite, copie a 

certificatului de căsătorie / prezenţa personală la Consulatul SUA, în vederea susţinerii unui interviu (la data şi ora comunicate 

de agenţie) 

 

Agenţia îşi rezervă dreptul de a face o selecţie preliminară a persoanelor care se înscriu în acest program în funcţie de 

actele prezentate. Termen limită pentru transmiterea documentelor: 7 săptămâni înaintea plecării 

 

NOTĂ: ÎN CAZUL NEOBŢINERII VIZEI se aplică penalizările stipulate în „condiţiile de retragere” aferente zilei în care se 

susţine interviul. De asemenea, taxele de viză şi programare (achitate direct de turist la bancă) nu se rambursează. 

CONDIŢIE SPECIALĂ ÎN CAZUL RETRAGERII DUPĂ OBŢINEREA VIZEI: penalizare integrală  

 

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 

 

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 TUR 

OPERATOARE nu poate fi făcută răspunzătoare, aplicându-se termenii și condițiile contractuale standard. 
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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 

- 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 
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- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

mailto:travel_top@yahoo.com

