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- EGIPT, CROAZIERĂ PE NIL 2021 - 
- 12 zile / 11 nopți,  

26 septembrie / 24 octombrie / 28 noiembrie 

1375 Euro (taxe de aeroport incluse) 

 
ITINERARIU: BUCUREȘTI - CAIRO – ALEXANDRIA – ASWAN – ABU SIMBEL – EDFU – LUXOR – HURGHADA – 
CAIRO - BUCUREȘTI 
 

 
Ziua 1. BUCUREȘTI – CAIRO  

• Prezentare la Aeroportul Otopeni la ora 22.00, pentru întâlnirea cu reprezentatul agenției și îmbarcare pe 
cursa Tarom spre Cairo, RO101 cu decolare din Otopeni după miezul nopții, la ora 00:30, sosire în Cairo la ora 
03:15.  
• Transfer și cazare la hotel de 5* în Cairo. 
 

 
Ziua 2. CAIRO 

• Mic dejun. După o pauză prelungită începem vizitarea orașului Cairo unde vom avea ocazia să descoperim 

Citadela, centrul istoric al orașului, care cuprinde mai multe monumente din diferite perioade istorice. Istoria 

Citadelei începe în anul 1176, când a fost construită o fortificație de către Sultanul Ayyubid Saladin, fortificație 

ce cuprindea palatul regal, turnuri și nu în ultimul rând un zid gros de apărare. Pe parcursul anilor, 

construcțiile au fost avariate, reconstruite și extinse cu noi monumente, dintre care, în sec. XIX Moscheea de 

Alabastru-cel mai frumos edificiu religios al capitalei Egiptului. Aceasta se afla în incinta Citadelei Salah El Din 

(orașul vechi) și este cea mai vizibilă din întreg orașul. Are doua minarete, cel mai înalt fiind de 82m, iar domul 

are o înălțime de 40m.  

• Tot în aceasta zona vizităm una dintre cele mai mari moschei din lume, Moscheea Madrassa, construită de 

către Sultanul Hassan.  

• În continuare, vom merge la Bazarul Khan El Khalili, un labirint de străduțe aglomerate, zgomotoase, pline 

de culoare, un loc unde mirosul mirodeniilor te învăluie și te îmbie și unde poți găsi de la săpun și condimente, 

până la aur și pietre semiprețioase, cămile de jucărie și piramide de alabastru. Aici vom avea un scurt timp 

alocat cumpărăturilor.  

• Seara, croazieră opțională pe Nil cu cina inclusă și program artistic cu muzica live. Cina se va servi în regim 

bufet, având incluse preparate locale și tradiționale. Băuturile nu sunt incluse. Veți avea ocazia să descoperiți 

Cairo noaptea și vă veți puteți bucura de o priveliște superbă asupra celor doua țărmuri ale fluviului.  

• Cazare hotel de 5* în Cairo. 

 

 
 
Ziua 3. CAIRO – ALEXANDRIA 

• Mic dejun. Opțional, excursie de 1 zi la Alexandria. Al doilea oraș că mărime după Cairo, Alexandria este cunoscută 
și sub denumirea prețioasă de ‘’Perla Mediteranei’’. Oraș înfloritor și capitala a Egiptului în perioada greco-romană, 



 
PROGRAM 
PERIOADA 

EGIPT, CROAZIERA PE NIL  
26 septembrie, 24 octombrie, 28 noiembrie 2021 (12 zile/11 nopți) 

   
ITINERARIU BUCUREȘTI - CAIRO – ALEXANDRIA – ASWAN – ABU SIMBEL – EDFU – 

LUXOR – HURGHADA – CAIRO - BUCUREȘTI 

 

    
Telefon +40-(0)21-312.30.45 / 46  R.C.: J40/9951/1998; CUI: RO11149327;  

Licență turism: 1333; Unicredit Bank - Rosetti: 
RO24 BACX 0000 0000 3104 2310- RON 
RO45 BACX 0000 0000 3104 2320 - EUR 

Adresă Str. Ghiocei 2, București Sector 2, România  
E-mail office@exact-travel.ro  
Website www.exact.travel  

 

acesta a fost și un renumit centru comercial și cultural. Întemeiată de Alexandru Cel Mare în anul 332 IC, cetatea a 
găzduit celebra bibliotecă, cea mai mare a Antichității, dar și Farul din Alexandria, cea mai înaltă clădire din acea 
epocă (135 m) și cunoscută în istorie ca cea de-a 7 minune a lumii antice. Desi în zilele noastre Alexandria Egiptului 
Antic este doar puțin vizibilă, orașul este încă învăluit în mister. Vom avea posibilitatea să vizităm Coloanele lui 
Pompei și Moscheea Abu Al-Abbas Al-Mursi, Palatul Montaza (muzeu).  
• Seara întoarcere și cazare la hotel de 5* în Cairo. 
 

 
Ziua 4. CAIRO 

• Ziua începe cu vizita exterioară a piramidelor din Giza. Istoria fascinantă a Egiptului Antic ne va face să ne 
întoarcem în timp cu 2750 de ani înainte de Iisus Hristos pentru a explora grandioasele monumente: 
Piramida lui Keops, Khefren, Micherinos sau Sfinxul cu Templul Mortuar. Ziua continuă cu vizita tradițională 
la Palatul Parfumurilor, unde ne vom delecta cu esențele specifice Egiptului Antic (lotus, papirus, secretul 
desertului, etc) și putem achitzitiona minunatele sticluțe, recipiente prețioase de conservare a esențelor.  
• Continuăm programul cu vizitarea atelierului de Papirus, pentru a descoperi cum s-a reușit fabricarea 
acestui antic support de scris. Aici aveți șansă de a achiziționa papirus pictat, tipic artei egiptene antice.  
• După amiază, ne întoarcem din nou în timp, vizitând faimosul Muzeu de Egiptologie, care găzduiește peste 
100.000 de piese expuse și unde avem ocazia să admirăm vestitele comori ale lui Tutankhamoun, 
descoperite în mormântul sau, în 1922.  
• După vizită, ne întoarcem la hotel. Seara, vă puteți bucura de timp liber sau vă propunem o excursie 
opțională, la superbul spectacol de sunet și lumini (laser) la Piramide, durata spectacolului fiind de aprox. o 
oră, iar prezentarea se face în limba engleză.  
• Cazare hotel de 5* în Cairo. 
 

 
Ziua 5. CAIRO - ASWAN  

• Mic dejun. Zbor intern Cairo-Aswan și îmbarcare pe vasul de croazieră. În această zi avem posibilitatea de a 
vizita Marele Barajul din Aswan, ridicat în anul 1960, Templul Philae, dedicat zeiței Isis, situat pe insula Egelica, 
salvat de la inundație cu ajutorul UNESCO, prin participarea a peste 50 de tari. Prin construirea barajului de la 
Aswan, a luat naștere Lacul Nasser, situat la granița dintre Egipt și Sudan.  
• Programul continua cu Obeliscul Neterminat, cel mai mare obelisc construit vreodată în Egipt. Despre el se 
știe că are 37m și se estimează că ar avea o greutate de 1000 – 1200 tone.  
• De asemenea, putem vizita Grădina Botanică din Aswan unde pot fi admirate diverse specii de plante 
originare din Africa, Asia, dar și din Europa. Grădina se află pe o insulă locuită până în 1899 de către locuitorii 
din Nubia și care este unică în tot nordul Africii, găzduind peste 400 de specii de plante subtropicale și exotice.  
• Seara ne îmbarcăm pe vasul de croazieră de 5*. 
 

 
Ziua 6. ASWAN - ABU SIMBEL, pe vas de croazieră 

• Mic dejun. Opțional, excursie la cel mai important templu din Egipt - Abu Simbel - ridicat în timpul dinastiei 
19, de către Ramses al ÎI-lea. Abu Simbel este inclus în Patrimoniul UNESCO și se face remarcat, în primul rand, 
prin masivele statui de piatră nisipoasă ale lui Ramses și ale soției sale Nefertari. Este un templu unic datorită 
modului în care soarele pătrunde în interiorul camerei sacre, doar doua zile din an: 21 februarie - Ziua 
Faraonului și 22 octombrie - Ziua Încoronării sale.  
• După-amiază vasul pleacă spre Kom Ombo, se vizitează Templul lui Sobek și Horus. Kom Ombo în alfabetul 
antic hieroglific, înseamnă “pământul auriu” - motivul denumirii fiind legat de faptul că la o distanta de 70 km 
de la malul vestic al Nilului se află o mină de aur.  
• Vasul continua navigarea către Edfu.  
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• Seara, cină și “Galabia Party” pe vas. Vom avea ocazia să descoperim muzica și costumele tradiționale 
egiptene. 
 

 
Ziua 7. EDFU – LUXOR, pe vas de croazieră  

• Dimineața devreme se vizitează templul lui Horus Behdet, în traducere “Horus cel luptător”. Pe peretele 
acestui important templu este inscripționată legenda care vorbește despre lupta dintre zeul Horus și Zeul Set 
(unchiul lui Horus), motivul luptei dintre cei doi fiind răzbunarea lui Horus pe Set, cel care l-a omorât pe Osiris, 
tatăl lui Horus. Trebuie menționat că de la această legendă a pornit religia antica egipteană. Transferul la 
templu se face cu trăsuri cu cai.  
• Ne întoarcem pe vasul de croazieră pentru mic dejun. Mai departe, navigăm către Luxor. În drumul nostru 
spre Luxor, trecem prin ecluza de la Esna –motiv pentru noi de mândrie națională, aceasta fiind opera a 
constructorilor romani. După sosirea la Luxor, seara, vom avea parte de o experiență unică atunci când vom 
merge pe malul estic al Nilului, și vom vizita Templul Luxor, cu frumoasele lui coloane, camera nașterii lui 
Amenofis III, povestea bătăliilor lui Ramses sau aleea cu sfincși ce lega Templul Luxor de Karnak. 
• În continuare, vizităm complexul de Temple Karnak, dedicat Zeului Amon-Ra. Numele antic al cetății era 
Ipetisut ("cel mai ales dintre locuri"), aceasta reflectând superioritatea templului prin înalta sa vibrație. 
Dimensiunile sale sunt impresionante: Catedrala St. Paul din Londra sau celebra Notre Dame din Paris ar fi 
pierdute între pereții lui. 
 

 
Ziua 8. LUXOR – HURGHADA 

• După micul dejun ne continuăm vizita în Valea Regilor unde vom avea acces la 3 morminte ale faimoșilor 
regi din perioada Egiptului Antic. Valea Regilor a fost folosita că necropola timp de 500 de ani, intre dinastiile 
18 și 20, cu aproxmativ 1500 de ani înainte de Iisus Hristos. Au fost descoperite 63 de morminte regale, 
ultimul și cel mai faimos mormânt descoperit aparținând Faraonului Tutankhamoun (dinastia 18). Mormântul 
a fost descoperit intact, iar toate comorile sunt expuse azi la Muzeul de Egiptologie din Cairo.  
• Continuăm vizita la Templul Reginei Hatshepsut - prima femeie faraon – temple unic prin tehnica de 
construcție (intrare inclusa) și apoi situl arheologic străjuit de “Coloșii lui Memnon”.  
• Seara, transfer către Hurghada (aprox. 208 km), superba stațiune de la Marea Roșie.  
• Cazare la hotel de 5* în zona Hurghada, All Inclusive. 
 

 
Ziua 9. HURGHADA 

• Mic dejun. Timp liber pentru relaxare. Opțional, vă propunem o croazieră pe Marea Roșie (aproximativ 7 ore) 
cu masa de prânz inclusa pe vas. Pe durata croazierei aveți posibilitate să faceți baie la Insula Giftun (timp la 
dispoziție aprox 1 ora), precum și snorkeling în largul Marii Roșii, unde se pot admira diverse specii de pesti 
colorați și corali de o frumusețe remarcabilă.  
• Cazare și cina la hotel de 5*. 
Atenție: echipamentul pentru snorkeling se vă oferi pe vas, dar vă recomandăm să veniți cu echipamentul 
personal dacă aveți (ochelari de snorkeling și tub). 
 

 
 
 
Ziua 10. HURGHADA  

• Mic dejun. Timp liber sau excursii opționale. Jeep Safari este o alegere potrivită pentru a treia zi în Hurgada. 
Veți fi preluați de la hotel cu mașini jeep 4 x 4 în jurul orei 13:00, durata excursiei este de aproximativ 6 ore. 
Aventura în desert începe cu o plimbare cu ATV-urile. Ne vom deplasa într-o tabăra de beduini pentru a 
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descoperi viață și tradițiile acestora. Vom avea ocazia să admirăm uimitorul apus de soare în desert și vom 
face o scurta oprire la mini gradină zoologică, pentru a vedea animalele din desert. Seara o vom încheia cu cina 
și program artistic cu dansuri orientale și folclorice. După încheierea programului artistic ne întoarcem la hotel.  
Atenție! Pentru aceasta excursie se recomanda o ținută sport (pantaloni lungi, bluza cu mânecă lunga, eșarfă, 
pălărie de soare, ochelari și încălțăminte sport închisă).  
• Cazare la hotel de 5*. 
 

 
Ziua 11. HURGHADA – CAIRO 

• Mic dejun și transfer de la hotel către Aeroportul din Hurghada de unde ne vom îmbarca pe zborul 
Hurghada – Cairo. 
Transfer de la aeroport la hotel 5* în Cairo. 
 
 

Ziua 12.  CAIRO – BUCUREȘTI 
• Transfer de la hotel la aeroport pentru îmbarcarea pe zborul Tarom RO102, cu decolare la 04:00 AM. Sosire 
la București la ora locală 06:50. 
 

 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

26 septembrie 2021 
24 octombrie 2021 
28 noiembrie 2021 1.375 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin. 
** Înscrierea pe acest program se poate face cu până la 14 zile înainte de plecare. 

 
PROGRAMUL INCLUDE:  
• 11 nopți cazare în hoteluri 5* și vas de croaziera 5* DELUXE  (5 nopți Cairo în hotel 5*, mic dejun , 3 nopți 
Croaziera pe vas 5* DELUXE cu pensiune completă & 3 nopți Hurghada hotel de 5* cu All Inclusive); 
• Vizite:  
- Cairo – vizitarea piramidelor din exterior și Muzeul de Egiptologie (intrare inclusa în muzeu), tur de oraș în 
care se vizitează Citadela, Moscheea Sultan Hassan și Bazarul Khan El Khalili;  
- Aswan – vizite incluse la: Obeliscul Neterminat, Templul Philae, Marele Baraj, Gradina Botanica ; 
- Croaziera cu vizite la: Templul lui Sobeck/ Kom Ombo, Templul lui Horus/ Edfu, Malul de Est (Templul Luxor 
&Templul Karnak) și Malul de Vest: Valea Regilor, Templul Hatshepsut (intrare inclusă) și coloșii lui Memnon;  
• Transferuri, autocar cu A/C scaune rabatabile, sistem audio-video;  
• Bilet de avion zbor extern Otopeni – Cairo – Otopeni cu Tarom (cursa directa); 
• Bilet de avion zbor intern Cairo – Aswan; 
• Bilet de avion zbor intern Hurghada – Cairo; 
• Taxe de aeroport; 
• Bacșiș; 
• Ghid local pe toată durata excursiei; 
• Însoțitor de grup vorbitor de limba română; 
• BONUS! Asigurare Medicală și STORNO indiferent de vârstă (Asigurare medicală și storno Travel Protection);  
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• BONUS! Transfer intern de grup diverse orașe ale țării către Aeroportul Otopeni. Solicitarea de transfer 
trebuie menționată în momentul efectuării rezervării, cu precizarea orașului de îmbarcare a turiștilor! 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Taxa de viză – 25 USD (se achită la fața locului la sosire pe aeroportul din Cairo) 
x Băuturi la mese (excepție în Hurghada unde este All Inclusive); 
x Cheltuieli personale; 
x Intrarea în cameră Mumiilor la Muzeul de Egiptologie; Intrarea în incinta piramidei și intrarea în Mormântul 
lui Tuthankamon; 
x Late check-out la hotelul din Hurghada (se poate confirma în limita disponibilităților) 
x Alte obiective turistice decât cele menționate; 
x Excursii opționale. 
 
EXCURSII OPȚIONALE - prețuri informative:  
• Croaziera pe Nil cu cină și program artistic pe vas- 40€/pers, include transfer privat, ghid de limba engleza; 
durata excursiei 3 ore; În timpul cinei nu sunt incluse băuturile. 
• Spectacol Sound & Light Show la Piramide - 40 €/pers, include transfer privat, ghid de limba engleză și taxa 
de intrare la show; durata excursiei 1 oră; 
• Abu Simbel - 85€/pers, include transfer privat, ghid de limba română și taxa de intrare la temple; durata 
excursiei 10 ore; 
• Satul de nubieni - 40€/pers, include transfer privat, ghid de limba română; durată aproximativ 1 oră; 
• Excursie cu submarinul (Hurghada)- 65€/adult; 35€/copil sub 11.99 ani, include transfer privat, durata 
excursiei 2 ½ ore; 
• Safari (Hurghada) - 65€/adult; 35€/copil sub 11.99 ani, include transfer cu mașini Land cruiser 4x4, cină în 
stil beduin, spectacol (dans oriental și folcloric), plimbare cu ATV-uri, vizita la mini Gradina Zoologică, ghid 
local; durata excursiei 6 ore. 
• Croaziera către Paradise Island (Hurghada) - 65€/adult; 35€/copil sub 11.99 ani, croaziera pe Marea Roșie 
care include transfer privat, masa de prânz pe vas, instructor de snorkeling și ghid local; durata excursiei 7 
ore; 
• Excursie de 1 zi la Alexandria – 90 €/adult, 45 €/copil include transfer privat, ghid de limba română; durata 
excursiei aproximativ 10 ore. 
 
Note: *Grupul minim pentru efectuarea excursiilor opționale este de 20 de persoane 
** Tarifele excursiilor opționale sunt orientative; clienții nu sunt obligați să le cumpere de la partenerul 
agenției noastre (sunt doar recomandate ca servicii sigure); Plângerile și soluționarea acestora se fac la față 
locului! 
 
CONDIȚII DE REALIZARE A GRUPULUI 
• GRUP MINIMUM 30 PERSOANE. Pentru un grup mai mic de 30 pax prețul se recalculează sau excursia se 
reprogramează. Recalcularea prețului se va face până cu 14 de zile înaintea plecării. De asemenea, în cazul unui grup mai 
mic, agenția își rezerva dreptul de a schimba compania aeriană sau hotelurile, cu păstrarea standardelor și cu informarea 
prealabilă a turiștilor înscriși. Locurile confirmate suplimentar față de grupul maxim rezervat pot fi la un tarif mai mare (în 
funcție de disponibilitățile la avion și cazare) și se supun unor reguli diferite de decomandare. 
• Eventuale evoluții ale prețului. Prețurile agreate la încheierea contractului pot să crească sau să scadă în funcție de 
anumiți factori obiectivi. Creșterile de preț sunt influențate de creșteri ale cursului de schimb, creșteri ale prețului 
petrolului, creșterea taxelor de survol, etc. În cazul unei creșteri de preț mai mare de 8%, clientul poate rezilia contractul 
fără a plăti penalizări de retragere. 
 
 

CONDIȚII DE REZERVARE: 
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În cazul pachetelor din oferta generala - OG, plata se va face după cum urmează: 
• 40% - se plătește în 3 zile după confirmarea serviciilor și emiterea facturii; 
• 40% - se plătește cu 30 zile înaintea datei de plecare; 
• 20% - se plătește cu 14 zile înaintea datei de plecare; 
• În cazul rezervărilor last minute – LM, confirmarea serviciilor se va face doar în baza plății integrale a 
serviciilor; În cazul rezervărilor cu alte tipuri de reduceri se aplica modalitatea de plată din oferta generala 
Plata se poate face în lei sau în valută la cursul de schimb anunțat de Exim Bank din ziua plății. 
 
PENALIZĂRILE care se aplică în cazul în care turistul renunță la pachetul de servicii sunt următoarele: 
• 20% din prețul final - renunțarea se face începând de la confirmarea serviciilor până cel puțin cu 50 zile 
înainte de începerea sejururlui; 
• 50% din prețul final - renunțarea se face în intervalul 49zile – 31zile înainte de data începerii sejurului; 
80% din prețul final - renunțarea se face în intervalul 30zile – 15zile înainte de data începerii sejurului; 
• 100% din prețul final - renunțarea se face cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare în sejur sau 
neprezentare; 
 
ATENȚIE! INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA CONDIȚIILE SPECIALE DE INTRARE ÎN EGIPT ÎN PERIOADA 
PANDEMIEI: 
• ATENȚIE! Măsuri aplicabile începând cu data de 1 Septembrie 2020 pentru călătoria în Egipt: 
• Vă rugam să completați formularul localizator ce vă fi disponibil în momentul transmiterii informațiilor finale 
de călătorie! Formularul trebuie completat de către fiecare persoana în parte. 
• În cazul turiștilor minori, formularul poate fi completat de către tutore, care va fi responsabil pentru 
veridicitatea informațiilor furnizate. 
• Toți pasagerii curselor aeriene care intră în Egipt, prin orice aeroport, trebuie să prezinte la punctele de 
trecere a frontierei, în mod obligatoriu, un test molecular negativ (tip PCR) pentru infecția cu SARS-CoV-2, 
efectuat cu cel mult 72 de ore anterior prezentării la frontiera egipteană. 
• IMPORTANT! Copiii sub 6 ani sunt scutiți de la efectuarea testului pentru COVID 19! 
• Testele trebuie efectuate în laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie să fie emise în limba engleza și 
să conțină numele și prenumele persoanei testate, precum și seria și numărul pașaportului călătorului!  
• Certificatul emis în urma efectuării testului pentru COVID-19 vă fi acceptat DOAR daca îndeplinește 
condițiile de mai jos: 

-   Conține data și ora efectuării testului. Atenție! Aceasta este data de la care se vor contoriza cele 72 
de ore. 
- Trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat și autorizat și să conțină stampila laboratorului. 
Atenție! Certificatul nu trebuie să prezinte urme de răzuire, ștergere sau adăugare; 
- Să fie indicat tipul probei recoltate pentru analiza;- Să fie menționat că testul este unul de tip RT –
PCR. 

 
DATE GENERALE DESPRE DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIE: 
• Egipt – țară situată în Africa! Cetățenii români călătoresc cu pașaportul turistic! 
• Pentru circuite sau sejururi, cetățenii români trebuie să obțină viză pentru intrarea în Egipt. Viza se poate obține de la 
Ambasada Egiptului din București sau direct pe aeroport la sosire în Egipt. 
• Excepție face zona Sinai – Sharm El Sheikh, Dahab, pentru care nu este obligatorie obținerea vizei decât în cazul în care 
se achiziționează excursii opționale că de exemplu: 1 zi Cairo, Israel sau Iordania. În aceste cazuri viza se poate obține la 
fața locului cu ajutorul reprezentantului nostru. 

 
Taxa de viză: 
• Pașapoarte normale de călătorie - condiții pașaport: valabilitate minim 6 luni de la data de ieșire din Egipt și min ½ 
pagina goală unde să încapă viza de Egipt). • Cost viză: 25 USD/persoană, indiferent de vârstă; 
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• Pașapoartele diplomatice/ de serviciu - turiștii trebuie să obțină viza necesară deplasării personal de la Ambasada din 
București! 
• Pentru sejururile în Egipt este obligatorie viză, care se obține la sosire pe aeroport. 
• Asigura-te că ai actele de identitate valabile pentru țoață familia sau grupul de prieteni! Conform legislației în vigoare, 
infanții și copii până la 14 ani călătoresc DOAR CU PAȘAPORT!!! 
• Tinerii căsătoriți - documentele individuale de călătorie nu trebuie să fie cele anulate urmare a căsătoriei civile! 
• Minorii care călătoresc fară părinți trebuie să aibe un set de documente pentru a trece frontiera. 

- Daca minorul călătorește cu un singur părinte, acesta trebuie să prezinte la frontiera acceptul notarial al 
părintelui care nu este present în deplasare; 
Daca minorul călătorește cu un singur părinte, iar celalalt este decedat, trebuie să fie prezentat la organele de 
frontiera certificatul de deces. 

- Daca minorul călătorește cu un singur părinte, aceștia fiind în divorț, trebuie să prezente la frontiera acceptul 
notarial al celui de-al doilea părinte. Sau daca divorțul s-a terminat, documente doveditoare – hotărâre 
judecătorească definitivă de încredințare și copie după actul de divorț. 

- Daca minorul călătorește fără nici un părinte, adultul care-l primește în grija trebuie prezinte acordul ambilor 
părinți autentificat la notariat și cazierul juridic. 
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro. 

• Agenția de turism organizatoare nu este răspunzătoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul să 
părăsească teritoriul României sau să nu-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de 
toate documentele necesare deplasării. 

 
 
INFORMAȚII UTILE: 
SPECIFICE CĂLĂTORIILOR ÎN EGIPT: 
• Apa de la robinet nu este potabilă, este recomandată apa îmbuteliată (pentru băut, spălat pe dinți, spălatul 
fructelor); 
• Pe parcursul sejururului pot apărea deranjamente stomacale; nu vă impacientați, puteți folosi 
medicamentele locale care sunt eficiente în astfel de situații; 
• În altă ordine de idei, vă recomandam să vă luați la sosirea pe aeroportul din Egipt, o sticla cu tărie, care este 
posibil să vă țină departe de asemenea neplăceri; 
• Recomandăm îmbrăcămintea din fibre naturale (bumbac, în, etc), în culori deschise; 
• Este indicat să aveți la dispoziție pălării de soare, ochelari și încălțăminte ușoară și închisă (nu sandale mai 
ales pentru vizitele în desert); 
• ATENȚIE! În aceasta perioadă se permite accesul a 10-15 vizitatori în cadrul oricărui obiectiv turistic - 
piramide sau sit arheologic mortuar (în funcție de dimensiuni). 

 
INFORMAȚII GENERALE: 
• Trebuie să te prezinți în Aeroportul Otopeni la check-în cu 2h30min înainte de ora îmbarcării! Prezentarea 
biletului de avion este obligatorie! Bagajele permise pentru călătorie – bagaj de cală 23 kg și max. 8kg bagaj de 
mana pentru fiecare pasager. 
• Corectitudinea numelor și a datelor personale ale călătorilor, intră în responsabilitatea agenției 
intermediare/ a agentului care a efectuat înscrierea, orice modificare se taxează cu 25€/modificare/rezervare; 
• Camerele sunt distribuite de recepție, iar cazarea în prima zi și predarea în ultima zi se vă face în funcție de 
politica orară a fiecărui hotel și în funcție de disponibilitățile de moment (în general cazarea se face după ora 
14:00, iar predarea camerei până în ora 12:00); 
• Tipul de camera se solicita de la înscriere. Atenție! Patul dublu (matrimonial) poate fi în unele hoteluri 
format din două paturi de o persoana alipite. Al treilea pat poate fi în funcție de dotarea fiecărui hotel: pat de 
o persoana, pat pliant sau o canapea. 
• Există hoteluri unde copilul până la 12 ani este acceptat să doarmă în pat cu părinți și astfel are gratuitate la 
cazare sau o reducere foarte mare. 
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• Unii hotelierii solicita garanții și plati suplimentare pentru utilizarea facilitaților din camera (ex.mini 
bar/frigider, seif, aer condiționat) daca nu este menționat altfel. Recomandam turiștilor, că în momentul 
cazării în hotel, să solicite la recepție detalii despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 și 5 
stele se solicita garanție numerar sau card, ce se restituie/deblochează la predarea camerei. Aceste sume se 
blochează pentru garantarea plății facilităților hotelului; 
• Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate 
ale țarilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, care diferă de la o țară la alta; 
• Ținută decentă este obligatorie pentru orice cină servită la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces 
cu pantalon lung și încălțăminte închisă (nu în pantalon scurt și papuci sau sandale), iar doamnele în ținută 
decentă. 
• Important! Pe destinațiile externe, mesele festive oferite cu ocazia unor evenimente sau sărbători (Paște, 
Crăciun, Revelion) sunt diferite față de cele tradiționale românești, atât ca meniu, cât și ca durata și 
divertisment. 
• ATENȚIE! Persoanele cu dizabilități trebuie să anunțe gradul de invaliditate, cu toate amănuntele necesare, din 
momentul înscrierii și confirmării rezervării. Nu ne asumam eventualele servicii speciale ce nu pot fi oferite de terti, în 
cazul în care nu au fost semnalate în rezervări și în contractul de prestări servicii. 
• Servicii ghid/ conducător de grup: Conducător de grup pe perioada circuitului, vorbitor de limba română. El vă 
supraveghea că toate serviciile să fie conforme cu programul prezentat la înscriere. În cazulin care există elemente 
neconforme față de programul cumpărat, conducătorul de grup trebuie să depună toate eforturile pentru a remedia 
problemele la fata locului. Grupurile sunt însoțite și de un ghid local care este o persoană autorizată din partea agenției 
locale partenere fără de care nu se pot face excursiile sau tururile incluse în program. 
Mijloace de transport 
• ATENȚIE! Biletele de avion sunt nerambursabile și nu permit modificări după emiterea lor. 
• În cazul pachetelor de servicii care cuprind și transportul cu avionul (zbor regulat sau zbor charter), agenția de turism 
organizatoare nu este răspunzătoare de eventualele modificări ale orelor de plecare și de sosire. Daca transportatorul 
este vinovat de aceste decalaje vă acorda asistenta turiștilor conform Regulamentului EC 261 din 2004 al Parlamentului 
European. Prima zi și ultima zi din sejur nu sunt considerate zile de turistice fiind zile de transport. Orele de plecare și 
sosire sunt informative, ele pot fi modificate de transportator cu un aviz prealabil. 
• Așezarea în microbuz/autocar, de la destinație se face de către conducătorul de grup pe baza listei cu ordinea înscrierii 
la circuit, începând cu rândul doi de scaune. Pentru siguranță pasagerilor pe perioada excursiei, primul rând de scaune 
este rezervat însoțitorului de grup și ghidului local. 
 


