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  SUA – COASTA DE VEST   
- Metropole și Frumuseți Naturale - 

16 – 29 august 2023 (14 zile) 

4895 Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
Vă invităm să descoperiti alături de Exact Travel locuri minunate de pe Coasta de Vest a Statelor Unite:  
• Mari metropole: Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, San Diego 
• Orășele pitorești: Olympia, Salem,Carmel, Monterey, Santa Barbara, Santa Monica. 
• Frumuseți ale naturii: cascada Snoqualmie, Monumentul Vulcanic Național Mount St. Helens, Cheile Fluviului 

Columbia, Coasta Pacificului în Oregon și California, Parcul Național Yosemite, Golful La Jolla. 
 

----------------------------------------------------------------------  ITINERAR  ---------------------------------------------------------------- 

M 16.08. BUCUREȘTI – PARIS – SEATTLE 

 

 

J 17.08. SEATTLE 

V 18.08. SEATTLE – OLYMPIA – MOUNT ST HELENS – PORTLAND  

S 19.08. PORTLAND 

D 20.08. PORTLAND, opțional Coasta Pacificului 

L 21.08 PORTLAND – CHEILE FLUVIULUI COLUMBIA – SAN 
FRANCISCO 

M 22.08. SAN FRANCISCO 

M 23.08. SAN FRANCISCO, opțional Parcul  Național Yosemite 

J 24.08. SAN FRANCISCO – STANFORD – CARMEL – MONTEREY  

V 25.08. MONTEREY – CASTELUL HEARST – LOS ANGELES 

S 26.08. LOS ANGELES 

D 27.08. LOS ANGELES, opțional la SAN DIEGO 

L 28.08. LOS ANGELES – AMSTERDAM 

M 29.08. AMSTERDAM – BUCUREȘTI 

 

--------------------------------------------------------------  PROGRAM DETALIAT  -------------------------------------------------------- 

Ziua 1 (miercuri, 16.08.2023) BUCUREȘTI – PARIS – SEATTLE   
• Ne întâlnim la ora 04:00  în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Paris cu zborul AF1089 (06:00 – 08:10). 
• Escală la Paris  și plecare spre New York cu zborul AF338 (13:10 – 14:30). 
• Sosire în Seattle, cel mai mare oraș din Statul Washington și cel mai nordic mare oraș din Statele Unite.  
• Cazare în Seattle la hotel de 4* (La Quinta Inn & Suites Seattle Downtown sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (joi, 17.08.2023)  SEATTLE 
• Însoțiți de ghidul local vom face un tur de oraș, pe parcursul căruia vom vedea cele mai interesante obiective: Pike 

Place Market, una dintre cele mai vechi piețe agro-alimentare, Pioneer Square, inima orașului vechi, cartierul 
Capitol Hill, Universitatea Statului Washington, Ecluzele Ballard, Farul de la West Point, punctul de belvedere 
Magnolia, turnul Space Needle (184 m înălțime) și parcul înconjurător. 

• La finalul turului vom face o excursie la cascada Snoqualmie Falls (82 m), situată la est de Seattle. 
• Cazare în Seattle la hotel de 4* (La Quinta Inn & Suites Seattle Downtown sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/seattle-washington/la-quinta-seattle-downtown/overview
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/seattle-washington/la-quinta-seattle-downtown/overview
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Ziua 3 (vineri, 18.08.2023 ). SEATTLE – OLYMPIA – MOUNT ST.HELENS – PORTLAND   
• Vom părăsi Seattle, cel mai mare oraș din Statul Washington, îndreptându-ne spre Portland, cel mai mare oraș din 

Statul Oregon. 
•  Ne vom opri în Olympia, capitala Statului Washington și vom vizita centrul orașului, unde vom vedea clădirea 

vechiului Capitoliu, construită la sfârșitul sec. 19, Curtea Supremă, Capitoliul actual, construit în perioada 1922-
1928, Biserica Episcopală St.John.  

• În continuare ne vom îndrepta spre Monumentul Vulcanic Național Mount St.Helens și ne vom opri la Observatorul 
Johnston Ridge  (1327 m altitudine), care oferă o vedere excepțională asupra muntelui și a zonei în care s-a produs erupția 
explozivă din 27 martie 1980, considerată adesea cea mai distructivă din istoria Statelor Unite. 

• Cazare în Portland la hotel de 4* (Courtyard Portland City  Center by Marriott sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (sâmbătă, 19.08.2023) PORTLAND 
• În această zi vom vizita orașul Portland. Dimineață vom face un tur ghidat, pe traseul Waterfront Park, de-a lungul Râului 

Willamette, Pioneer Square, piață publică numită și Salonul Portlandului, Tribunalul, Primăria, parcul South Park Blocks, 
cartierele Nob Hill și Pearl District, grădina Lan Su Chinese Garden, în stilul grădinilor chinezești tradiționale din Suzhou, 
oraș înfrățit cu Portland. 

• După-amiază vom continua explorarea orașului cu vizite la conacul Pittock Mansion, construit  în perioada 1909-1914 și 
în Parcul Washington, unde se află Grădina Japoneză și renumita International Rose Test Garden, cu peste 10000 tufe de 
trandafiri din aproximativ 650 varietăți, ce înfloresc din aprilie până în octombrie (noi varietăți de trandafiri, trimise de pe 
tot globul, sunt evaluate din diverse puncte de vedere: rezistență la boli, inflorescență, culoare, parfum). 

• Cazare în Portland la hotel de 4* (Courtyard Portland City  Center by Marriott sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (duminică, 20.08.2023)  PORTLAND, excursie opțională pe Coasta Pacificului 
• Timp liber pentru explorarea individuală a orașului Portland. 
•  Opțional, excursie pe Coasta Pacificului. Prima vizită o veți face în Salem, capitala Statului Oregon, iar apoi veți pleca spre 

Pacific City, de unde veți începe explorarea coastei oceanului cu pitorescul drum Three Capes Scenic Drive (Cap Kiwanda – 
Cap Lookout – Cap Mears). Veți continua traseul de-a lungul țărmului cu opriri în alte câteva locuri spectaculoase: 
Rockaway Beach, Arch Cape, Hatstack Rock și Cannon Beach, de unde veți reveni în Portland. (Cost suplimentar: 150 €/ 
persoană) 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane la tariful indicat și include transport și 
însoțitor român de grup. Se achită la înscriere. 
• Cazare în Portland la hotel de 4* (Courtyard Portland City  Center by Marriott sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (luni, 21.08.2023)  PORTLAND – CHEILE FLUVIULUI COLUMBIA – SAN FRANCISCO  
• Dimineața vom pleca într-o excursie în Cheile Fluviului Columbia, cel mai mare din regiunea de nord-vest, cu o 

lungime de 2000 km și care reprezintă cea mai mare parte a frontierei dintre statele Washington și Oregon.  
• Vom începe excursia pe malul sudic, din Oregon, prin Crown Point State Scenic Corridor unde vom admira 

spectaculoasele cascade Latourell, Wahkeena, Multnomah și Horsetail. 
• După traversarea podului Hood River Bridge, inaugurat în 1924, care asigură legătura între orașele Hood River 

(Oregon) și White Salmon (Washington), ne vom deplasa pe malul nordic al fluviului Columbia, de pe care vom 
vedea cascadele Dog Creek Falls și Upper Rock Creek Falls, stânca Beacon Rock și vom admira panorama văii 
fluviului de la punctul de belvedere Cape Horn. 

• Transfer la aeroport pentru zborul spre San Francisco, capitala financiară a Coastei de Vest, fondată în 1776. 
• Cazare în San Francisco la hotel de 4* (Stanford Court San Francisco sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/pdxpc-courtyard-portland-city-center/overview/?scid=fbf951ed-68ca-4005-b8fb-f067582aacef&gclid=EAIaIQobChMIqrbxlez6-gIVCPd3Ch1o2A8sEAAYASAAEgJ3ifD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.marriott.com/en-us/hotels/pdxpc-courtyard-portland-city-center/overview/?scid=fbf951ed-68ca-4005-b8fb-f067582aacef&gclid=EAIaIQobChMIqrbxlez6-gIVCPd3Ch1o2A8sEAAYASAAEgJ3ifD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.marriott.com/en-us/hotels/pdxpc-courtyard-portland-city-center/overview/?scid=fbf951ed-68ca-4005-b8fb-f067582aacef&gclid=EAIaIQobChMIqrbxlez6-gIVCPd3Ch1o2A8sEAAYASAAEgJ3ifD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.stanfordcourt.com/?gclid=EAIaIQobChMI5NKD1_D6-gIVh-R3Ch2xwA-lEAAYASAAEgJxHPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Ziua 7 (marți, 22.08.2023)  SAN FRANCISCO 
• În cursul dimineții vom face un tur panoramic ghidat, care va include cartierul financiar, cartierul chinezesc 

Chinatown, cel mai vechi de acest gen din America de Nord, Union Square, cartierul Nob Hill, cu Catedrala 
Episcopală Grace, Centrul Civic cu impresionantele edificii ale Primăriei și Muzeului de Artă Asiatică, Piaţa Alamo, 
cu încântătoarele case victoriene „Painted Ladies”, Parcul Golden Gate, în care se află, printre altele, Muzeul de 
Young, cu turnul său de observație, care oferă o uimitoare panoramă a orașului, celebrul pod Golden Gate, 
inaugurat în anul 1937, strada Lombard, considerată cea mai întortocheată stradă din lume, din cauza celor 8 curbe 
în ac de păr pe care le face pe panta cu înclinare de 27 de grade, Fisherman's Wharf - Debarcaderul Pescarilor, de 
unde vom avea o vedere panoramică a celebrei închisori Alcatraz, în care au fost închiși unii dintre cei mai cunoscuţi 
infractori ai Americii. 

• După-amiază liberă pentru activități individuale. 
• Cazare în San Francisco la hotel de 4* (Stanford Court San Francisco sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (miercuri, 23.08.2023) SAN FRANCISCO,  excursie opțională în Parcul Național Yosemite 
• Timp liber la dispoziție pentru vizite individuale în San Francisco. 
• Opțional, excursie în Parcul Național YosemiteUNESCO, una dintre cele mai cunoscute minuni naturale din California, care 

impresionează prin monoliți de granit, văi adânci, cascade tumultoase și arbori sequoia uriași. (Cost suplimentar: 165 €/ 
persoană). 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane la tariful indicat și include transport și 
însoțitor român de grup și intrarea în parc. Se achită la înscriere. 
• Cazare în San Francisco la hotel de 4* (Stanford Court San Francisco sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (joi, 24.08.2023) SAN FRANCISCO – STANFORD – CARMEL – MONTEREY  
• Vom pleca spre sudul Californiei, traversând faimoasa Silicon Valley, centrul global al înaltei tehnologii și inovării, 

unde se află campusul renumitei universități private Stanford, fondată în anul 1885, unde vom vedea Biserica 
Memorială, Turnul Hoover și Grădina de Sculpturi Rodin. Vom continua cu o scurtă vizită în San Jose, centrul 
cultural, financiar și politic al Silicon Valley și cel mai mare oraș din California de Nord. 

• Ne vom îndrepta spre Monterey, prima capitală a Californiei, vechi orăşel pescăresc cu peste 40 de clădiri 
construite înainte de anul 1850. După o scurtă vizită vom continua cu 17 Mile Drive, un drum pitoresc de aprox. 27 
km de-a lungul coastei Oceanului Pacific, presărat cu puncte de atracție și priveliști spectaculoase: Bird Rock Vista 
Point, Fanshell Beach, chiparosul singuratic Lone Cypress, Pescadero Point și Pebble Beach.  

• Următoarea vizită o vom face în încântătorul Carmel, oraș care a scos în afara legii reclamele luminoase, 
semafoarele, ceasurile din parcare, plantele decorative artificiale. Vom parcurge pitoreasca Carmel Beach Scenic 
Drive și ne vom opri la Carmel Point, pentru a admira casa cu aspect de vas ce taie valurile oceanului, proiectată 
de renumitul arhitect Frank Lloyd Wright pentru doamna Clinton Walker. Vom vizita Misiunea Carmel (Mission San 
Carlos Borromeo del Río Carmelo), fondată în 1770, una dintre cele mai autentic restaurate din California, declarată 
obiectiv istoric național. 

• Cazare în zona Carmel/Monterey la hotel de 3* (Mariposa Inn & Suites sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (vineri, 25.08.2023) MONTEREY – CASTELUL HEARST – LOS ANGELES 
• Vom continua călătoria de-a lungul Coastei Pacificului, spre sudul Californiei, până la Castelul Hearst din San Simeon, 

reședința magnatului presei William Randolph Hearst, construită între anii 1919 - 1947, renumită pentru opulența 
sa. Castelul a fost proiectat în stilul Renașterii Mediteraneene, fiind inspirat de Biserica Santa Maria la Mayor din 
Ronda, Spania și are 115 camere, dintre care 38 de dormitoare, peste 40 de băi, un teatru, un salon de 
înfrumusețare, o piscină interioară și una exterioară.  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.stanfordcourt.com/?gclid=EAIaIQobChMI5NKD1_D6-gIVh-R3Ch2xwA-lEAAYASAAEgJxHPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.stanfordcourt.com/?gclid=EAIaIQobChMI5NKD1_D6-gIVh-R3Ch2xwA-lEAAYASAAEgJxHPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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• Traseul zilei va continua prin orășelul Santa Maria, cunoscut pentru producția de vinuri și pentru grătarul în stil 
Santa Maria, patentat în 1978 de Camera de Comerț din Valea Santa Maria și prin orașul-stațiune Santa Barbara, 
numită și Riviera Americană, cu frumoase clădiri în diverse stiluri – Mediteranean, Colonial Spaniol, Misionar. 

• Cazare în Los Angeles la hotel de 4* (Millenium Biltmore Hotel sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11 (sâmbătă, 26.08.2023) LOS ANGELES 
• Dimineața, în turul ghidat de oraș, ne vom îndrepta spre Hollywood, unde ne vom plimba pe vestita Walk of Fame 

(Aleea Celebrităților), pe care strălucesc ‘stelele’ vedetelor care s-au remarcat de-a lungul timpului în filmografia 
de la Hollywood, iar în fața Teatrului Chinezesc vom vedea amprente ale palmelor și autografe ale aproape 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 vilele vedetelor de cinema și renumita arteră 
comercială de lux Rodeo Drive. Vom continua vizitele în Santa Monica, 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. 

• După-amiază vom face un tur în Downtown, unde vom vedea Primăria, clădire în stil Art Deco, Walt Disney Concert 
Hall, clădire cu arhitectură avangardistă, proiectată de renumitul arhitect Frank Gehry, celelalte trei clădiri care 
formează Centrul Muzical din Los Angeles, Catedrala Catolică modernă, terminată în 2002. 

• Vom continua cu cea mai veche parte a orașului, unde vom vedea biserica catolică Nuestra Señora la Reina de los 
Ángeles (1814) și Olvera Street, pe care se află cea mai veche casă din Los Angeles, Avila Adobe (1818).  

• Cazare în Los Angeles la hotel de 4* (Millenium Biltmore Hotel sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12 (duminică, 27.08.2023) LOS ANGELES,  excursie opțională la SAN DIEGO 
• Timp liber pentru explorarea zonei Los Angeles. 
•  Opțional excursie la San Diego, al doilea oraș din Statul California, aflat pe un loc fruntaș în clasamentul orașelor în care 

este cel mai bine să locuiești. La San Diego veți parcurge bulevardul Harbor Drive, de-a lungul căruia sunt ancorate vase-
muzeu, dintre care cel mai vechi este corabia Star of India, iar cel mai impozant portavionul USS Midway. Veți traversa 
cartierul Gaslamp Quarter, cu frumoase clădiri construite în sec.19-20, apoi podul spre Insula Coronado, unde veți 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. Revenind în San Diego 
vă veți îndrepta spre Parcul Balboa, creat în 1915-1916 pentru Expoziția Panama-California, devenit apoi atracție turistică 
și loc de distracție. Pe drumul de întoarcere în  Los Angeles, dacă timpul permite, veți face o scurtă oprire în La Jolla, pentru 
a vedea focile și leii de mare ce își petrec iarna aici. (Cost suplimentar: 145 €/ persoană) 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane la tariful indicat și include transport, 
însoțitor român de grup și ghid local. Se achită la înscriere. 
• Cazare în Los Angeles la hotel de 4* (Millenium Biltmore Hotel sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 13. (luni, 28.08.2023) LOS ANGELES – AMSTERDAM 
• Timp liber la dispoziție pentru activități individuale. 
• Transfer la aeroport pentru zborul KL604 spre Amsterdam (16:55 – 12:20). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 14. (marți, 29.08.2023) AMSTERDAM – BUCUREȘTI 
• Sosire la Amsterdam și plecare spre București cu zborul KL1375 (13:35 – 17:20). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

16 – 29 august 2023  4895 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minimum 25 persoane.  
**Supliment cameră single 1670 € /persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Zboruri transcontinentale București – Seattle și Los Angeles – București; 
✓ Zbor local Portland – San Francisco; 
✓ Taxe de aeroport; 
✓ Transport cu microbuz/autocar conform program; 
✓ Cazare 12 nopți cu mic dejun în  hoteluri de 4* & 3*;  
✓ Taxele de intrare la obiectivele turistice conform program; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză pe toată durata programului; 
✓ Tururi cu ghizi locali în Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles. 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi (50 $/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Excursiile opționale: 

• Coasta Pacificului (cost suplimentar: 150 €/persoană). 
• Parcul Național Yosemite (cost suplimentar: 165 €/persoană). 
• San Diego (cost suplimentar: 145 €/persoană). 

x Asigurare medicală și storno (recomandat) 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita 
cu minim 30 de zile înainte de data plecării. 
•  Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul întoarcerii în țară. Nu se acceptă 
pașapoarte temporare. Documentele necesare obținerii vizei vor fi ulterior transmise de către agenție. 
OBSERVAȚII:  

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 25 persoane. În cazul în care nu se 
întrunește numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această 
condiție este acceptată de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și 
nu constituie motiv de anulare. Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal 
cu numarul minim de participanți pentru întregul program, dacă nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția 
poate majora prețul sau anula opționalul.  

• În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate 
din valoarea totală a excursiei: 
✓  nu există penalizări din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai mult de 60 de zile până la plecare 
✓  penalizare 10% din prețul excursiei dacă anularea se face între 60-46 de zile până la plecare 

mailto:office@exact-travel.ro
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✓  penalizare 30% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 45-31 de zile până la plecare 
✓  penalizare 100% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 30 de zile până la plecare sau 
✓  pentru neprezentare la plecare (no-show) 

• Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu excepția programelor cu croazieră, sau programe confirmate cu 
propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paște, Crăciun, Revelion, Early Booking etc).  

• Rezervările  pentru pachetele de Crăciun /Revelion/ Paște/ Early Booking anulate, sunt supuse unor condiții speciale 
de penalizare:  

✓ 50 % dacă retragerea se face  până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 80 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 
✓ 40 % dacă retragerea se face cu 60 zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 59 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croazieră este cea oficial atribuită de organele de resort din țările 
respective.  

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii 
la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Agenția noastră depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta camere 
duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători decât în limita 
disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 

• În situații de excepție (evenimente, congrese, conferințe, târguri etc.) agenția poate opera modificări în structura 
programului, fără a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   

• Compania aeriană și orele de zbor menționate în program sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate. Agenția nu 
este responsabilă în cazul în care programul turistic nu poate fi realizat, parțial sau total, din cauza modificării 
orarului de zbor, întârzierii sau anulării curselor aeriene. Siguranța bagajelor pe durata transportului aerian cade în 
sarcina companiei aeriene.  

• Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de 
avion.                                                   

• Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condițiilor de 
trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se 
face răspunzătoare pentru nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic 
(ambuteiaje, închiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a 
indisciplinei anumitor turiști (întârzieri, atitudini ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 

• Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, turiștii au obligația să trimită toate 
documentele solicitate agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza din 
cauza timpului scurt până la plecare. În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a turiștilor 
pentru interviu, aceștia au obligația de a se prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul 
autorităților consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la 
orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei, li se va returna întreaga sumă achitată în avans, 
mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene pentru anularea excursiei, costurile 
variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de Ambasade pentru procesarea vizelor nu se 
ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și nu trimite documentele la timp / 
nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar turistul are obligația de 
a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

• Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal 
pe care fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul dejun și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește 
ori în restaurantul bufet, ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la 
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începutul până la sfârșitul croazierei. Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul 
vasului. Seara, fiecare cabină primește un buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, 
spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din punct de vedere al confortului unele față de altele, cu toate acestea 
diferența de preț este dată de poziționarea acestora pe vas, cele aflate pe punțile superioare fiind de regulă mai 
scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regulă cabine interioare / exterioare sau cu balcon, din categoria 
celor garantate (fără posibilitatea alegerii poziției pe o anumită punte) și se nominalizeaza cu cel mult o săptămână 
înainte de plecare. Agenția nu se face responsabilă în cazul în care apar nemulțumiri legate de acest aspect. De 
asemenea, linia de croazieră poate face un upgrade la una sau mai multe cabine (un schimb dintr-o categorie 
inferioară la o categorie superioară) fără o informare în prealabil și în mod aleatoriu iar agenția nu  poate fi trasă la 
răspundere. În porturile în care oprește vasul, turiștii au posibilitatea să cumpere excursii de la biroul de turism 
aflat la bord sau să își facă propriul program, însotitorul roman neavand obligativitatea de a-i însoți. 

• 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; 

• Copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți b) însoțiți de unul dintre părinți care să aibe acordul 
notarial al  părintelui care nu călătorește ( sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de 
deces ); c) însoțiți de un adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți. Copiii 
care nu au carte de identitate, vor clălători obligatoriu cu pașaportul. 

• Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt 
deteriorate (în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte 
de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara 
Uniunii Europene și pentru acele state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face 
pe baza pașaportului valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Pentru țările în care cetățenii români au 
nevoie de viză de intrare, este necesar pașaportul valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Anumite 
state nu permit accesul cu pașaport temporar sau nu aplică vize pe pașaport temporar, de aceea vă rugăm să 
consultați serviciul consular al țării în care intenționați să faceți deplasarea sau vă consultași în această privință cu 
agenția de turism. Atenție, persoanele recent căsătorite au obligația de a-și schimba Cartea de Identitate anulată 
de autorități (perforată/ tăiată).  

• Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesară viza de intrare sau informații suplimentare legate de 
călătoria cetățenilor români în străinătate, accesați site-ul Poliției de Frontieră www.politiadefrontiera.ro sau al 
Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions . 

• Pentru a evita eventuale situații de confuzii sau neînțelegeri, turiștii au obligația ca la înscriere să citească Condițiile 
Generale de Participare. 

• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours; 
 
 

 
 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions

