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CROAZIERĂ ÎN NORDUL EUROPEI: 

FIORDURI NORVEGIENE, CERCUL POLAR, CAP NORD 

- cu vasul Jewel of the Seas - 

10 - 23 iulie 2023 (14 zile) 

2090 Euro (taxe de aeroport incluse) 

Descoperiti alături de Exact Travel locuri de vis din nordul Europei: 

 Țărmul Vestic al Norvegiei, cu faimoasele sale fiorduri, cascade și orașe pitorești, situate la sud și la nord de 
Cercul Arctic (Cercul Polar de Nord) = 66°33′49.1″ N. 

 Honnigsvag, cel mai nordic port de pe traseu (70°58'55.52" N), de unde puteți ajunge la North Cape (Cap Nord),  

extremitatea nordică a Europei (71° 10′ 21″ N). 

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

L 10.07. BUCUREȘTI - AMSTERDAM 

 

 

M 11.07. AMSTERDAM 

M 12.07. Navigare 

J 13.07. GEIRANGER  (10:00 - 19:00)  

V 14.07. MOLDE (7:00 - 16:00) 

S 15.07. Navigare 

D 16.07. HONNINGSVAG (8:00 - 18:00) 

L 17.07. TROMSO (7:00 - 17:00) 

M 18.07. Navigare 

M 19.07. FLAM (8:00 - 18:00) 

J 20.07 STAVANGER (8:00 - 19:00) 

V 21.07 KRISTIANSAND (7:00 - 18:00) 

S 22.07 Navigare 

D 23.07. AMSTERDAM – BUCUREȘTI 
 

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

Ziua 1 (luni, 10.07.2023) BUCUREȘTI – AMSTERDAM 
• Ne întâlnim la ora 05:00 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentatul Exact Travel Club și plecăm spre 

Amsterdam cu zborul KL 1372 (07:00 – 09:00). 
• Ajunși în Amsterdam vom începe explorarea sa cu un tur panoramic de oraș, urmat de o plimbare în zona 

centrală, în Piața Dam, unde vom vedea Palatul Regal, Nieuwe Kerk (Biserica Nouă, terminată în 1408) și artera 
principală Damrak.  
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• Vom continua cu o minicroazieră pe renumitele canale ale ”Veneției Nordului”. 
• Transfer și instalare la hotel.  
• Timp liber la dispoziție pentru explorarea orașului pe cont propriu. 
• Cazare în Amsterdam la hotel 3* (Casa sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2  (marți, 11.07.2023) AMSTERDAM – Vasul Jewel of The Seas 
• Transfer la terminalul de croaziere pentru îmbarcarea pe vasul Jewel of the Seas, al companiei Royal Carribean. 

Vasul dispune de 1097 cabine, în care pot fi cazați până la 2700 pasageri, cărora le oferă o gamă largă de 
facilități: cabine spațioase, restaurante și baruri, sală de teatru, piscine și jacuzzi, sală de fitness și pistă de jogging, 
spa, magazine și cazino etc. Vasul va părăsi portul la ora 17:00. 

• În cele 7 zile petrecute la bord vom beneficia de pensiune completă și programe de divertisment oferite tuturor 
pasagerilor: seri de spectacol, concerte de muzică live în diferite saloane ale vasului, conferințe de prezentare a 
escalelor, lecții de dans sau de yoga, concursuri de cultură generală, bingo, licitații de artă, activități distractive și 
jocuri organizate pe punte și multe altele.  

• În fiecare seară vom găsi în cabină programul activităților planificate pentru ziua următoare, inclusiv orarul 
restaurantelor și informații despre ținuta recomandată, elegantă sau uzuală. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (miercuri, 12.07.2023) Navigare 
• Vasul navighează prin Marea Nordului, înspre fiordul Geiranger de pe coasta vestică a Norvegiei. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (joi, 13.07.2023) GEIRANGER: 10:00 - 19:00 
• Fiordul GeirangerUNESCO, considerat cel mai frumos din Norvegia, este o adevărată minune a naturii, care poate fi 

admirată în primul rând de pe puntea vasului, atât la sosire, cât și la plecare. Nu trebuie să ratați spectaculoasele 
cascade Seven Sisters (Șapte Surori) și Brudesløret (Vălul Miresei). 

• Puteți opta pentru una dintre numeroasele excursii oferite de vas sau puteți debarca în satul cu numai 250 de 
locuitori, ale cărui principale atracții sunt micuța biserică octogonală din lemn datând din 1842, micul muzeu de 
la centrul de informare Norwegian Fjord Centre și Fossevandring – spectaculosul traseu cu 327 de trepte, între sat 
și centrul de informare, de-a lungul văii presărate cu cataracte și o frumoasă cascadă.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (vineri, 14.07.2023) MOLDE: 7:00 - 16:00 
• În această escală vasul vă propune o serie de excursii opționale care vă oferă ocazia să descoperiți atât punctele 

de interes din oraș, cât și cele din împrejurimi, cum ar fi lumea subterană din peștera Bergtatt  sau spectaculosul  
Atlantic Ocean Road, inaugurat în 1989. 

• Dacă preferați să faceți o vizită pe cont propriu, atunci puteți face un tur de aproximativ 2,5 km, pentru a vedea 
Primăria, Catedrala, Biserica Catolică St. Sunniva, Muzeul Romsdal, cu peste 40 de clădiri ce ilustrează evoluția de 
la epoca Vikingilor până la sfârșitul sec.19., vila The Chateau, renumită pentru grădinile sale,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6  (sâmbătă, 15.07.2023) Navigare 
• Vasul navighează prin Marea Norvegiei, spre extremitatea nordică a continentului european, traversând Cercul 

Polar de Nord (66°33′49.1″ N), numit și Cercul Arctic. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ziua 7 (duminică, 16.07.2023) HONNINGSVAG: 8:00 - 18:00 
• Honningsvag, cu circa 2500 de locuitori, este cel mai nordic oraș din Norvegia continentală (70°58'55.52" N), situat 

la aprox. 33 km de Capul Nord (Nordkapp / North Cape), extremitatea nordică a Europei (71° 10′ 21″ N).  
• Cea mai interesantă dintre excursiile oferite de vas este cea la Capul Nord, unde se întâlnesc oceanele Atlantic și 

Arctic. După ce veți admira faleza spectaculoasă, cu monumentul în formă de glob pământesc, puteți vizita 

muzeul de la centrul de informare și viziona spectacolul multi-media despre condițiile climatice și derularea 
anotimpurilor în acest mediu unic. De asemenea puteți achiziționa suveniruri specifice și expedia cărți poștale cu 
timbrul unicat Nordkapp.  

https://hotelcasa.nl/
https://www.royalcaribbeanpresscenter.com/fact-sheet/8/jewel-of-the-seas/
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/destinations/shoreExcursions/subGateWayByPort/search.do?LocationCode=AES
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/destinations/shoreExcursions/subGateWayByPort/search.do?DestinationCode=&LocationCode=MOL
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/destinations/shoreExcursions/subGateWayByPort/search.do?LocationCode=HVG
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• Honningsvag este locul unde soarele nu apune timp de 2 luni și jumătate, între 14 mai și 29 iulie. În această 
perioadă poate fi văzut ”soarele de la miezul nopții”, pe care noi îl putem admira de pe vas, în drum spre 
următoarea escală, Tromso, unde soarele nu apune intre 19 mai și 26 iulie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (luni, 17.07.2023) TROMSO: 7:00 - 17:00 
• Orașul Tromso, situat la 350 km nord de Cercul Arctic, este cel de-al treilea ca populație dintre orașele situate în 

interiorul Cercului Arctic (după Murmansk și Norilsk din Rusia). 
• Printre atracțiile sale se numără casele din lemn construite între 1789 și 1904, Catedrala din lemn (1861) și 

moderna Catedrală Arctică (1965), Muzeul Polar, amenajat într-un fost depozit din port și Polaria, modernul 
centru dedicat prezentării mediului arctic,  

• Excursiile opționale din această escală vă oferă multiple posibilități de a cunoaște orașul și regiunea: tururi de 
oraș, vizită la o crescătorie de câini Husky, vizita unui sat de pescari și multe altele. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (marți, 18.07.2023) Navigare 
• Vasul navighează spre sud, traversând din nou Cercul Arctic. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (miercuri, 19.07.2023) FLAM: 8:00 - 18:00 
• Micuțul orășel Flam, cu doar 350 de locuitori, este situat în capătul interior al fiordului Aurlandsfjorden, ramură a 

fiordului Sognefjorden, cel mai lung (205 km) și cel mai adânc (peste 1300 m) din Norvegia. Principala atracție din 
Flam este reprezentată de calea ferată Flam - Myrdal, una dintre cele mai abrupte din lume, cu o lungime de 
20.2 km, diferență de nivel de 866 m, pantă maximă de 5.5%, 20 de tuneluri și un pod. 

• Serviciul specializat de pe vas vă invită în excursii opționale pentru toate gusturile, nu numai cu trenul, ci și cu 
autocarul, pentru a vizita cele mai interesante obiective din împrejurimi: vechile case din lemn din Laerdal, 
Biserica de lemn din Borgund, Valea Aurland, ”Marele Canion al Norvegiei”, Valea Stalheim, cascada în trepte 
Tvindefossen și multe altele. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11 (joi,20.07.2023) STAVANGER: 8:00 - 19:00 
• Pitorescul Stavanger, cel de-al patrulea oraș al Norvegiei, a fost fondat în 1125 și a devenit un important centru 

industrial – Capitala Petrolieră a Norvegiei, dar și cultural, desemnat în 2008 Capitală Europeană a Culturii.  
• Excursiile opționale oferite de vas au ca obiective frumusețile orașului, peisajele de pe coastă, văzute din tren și 

din autocar, Lysefjord, fiordul săpat de ghețari, dominat de Perikestolen, "Stânca Amvonului", ce se înalță cu 
604 m deasupra apei, cascada Månafossen etc.. 

• O variantă de a descoperi frumusețile orașului pe cont propriu este turul cu autobuzul turistic. Acesta are un 
traseu cu 12 stații la cele mai importante obiective turistice și audio ghid care vă va oferi informații (în 8 limbi) 
despre cultură, natură, istorie și arhitectură. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12 (vineri, 21.07.2023) KRISTIANSAND: 7:00 - 18:00 
• Orașul-stațiune Kristiansand, fondat în 1641, cu o populație de peste 100.000 de locuitori, este vizitat anual de 

circa 600,000 de turiști, dintre care mulți vin pentru a se bucura de plajele de aici. 
• Principalele atracții ale orașului sunt Catedrala, cartierul Posebyen, cea mai veche parte a orașului, cu clădiri din 

lemn, Fortăreața Christiansholm,  Parcul Nupen, plaja Bystranda, Piața de Pește, Insula Odderøya, pe care se 
ajunge traversând unul dintre cele patru poduri peste canalul Gravanekanalen. 

• Dintre excursiile opționale oferite de vas menționăm: turul pietonal al orașului vechi; turul construcțiilor din lemn 
(muzeul în aer liber Vest-Agder, unde pot fi văzute vechi ferme din Valea Setesdal, centrul vechi Kristiansand și 
satul de pescari Hollen); turul vestigiilor de război, care include vizita fostului sediu al Gestapo și Muzeul Tunurilor, 
amenajat într-un fort construit de germani; plimbarea cu trenul istoric pe calea ferată îngustă Setesdal, care 
leagă Kristiansand de Byglandsfjord. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.royalcaribbean.com/findacruise/destinations/shoreExcursions/subGateWayByPort/search.do?LocationCode=TOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Myrdal_Station
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/destinations/shoreExcursions/subGateWayByPort/search.do?LocationCode=FLM
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/destinations/shoreExcursions/subGateWayByPort/search.do?LocationCode=SVG
https://www.hop-on-hop-off-bus-tours.com/tour-city-sightseeing-stavanger-hop-on-hop-off-bus-tour
http://www.royalcaribbean.com/findacruise/destinations/shoreExcursions/subGateWayByPort/search.do?LocationCode=KRS
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Ziua 13 (sâmbătă, 22.07.2023) Navigare 
• Această ultimă zi petrecută pe vasul de croazieră este ideală nu numai pentru a face ultimele cumpărături și a 

pregăti bagajele în vederea debarcării, dar și pentru a rememora experiențele trăite la bordul vasului și în escale 
și a vă lua rămas bun de la noii prieteni pe care vi i-ați făcut în timpul croazierei,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 14 (duminică, 23.07.2023) AMSTERDAM  - BUCUREȘTI  
• Vasul va acosta în portul din Amsterdam la ora 06:00. 
• După debarcare vom face o excursie în orașe emblematice de la sud de Amsterdam, renumite destinații turistice: 

Haga, capitala administrativă a Olandei și sediul Curții Internaționale de Justiție, pitorescul Delft,  orașul pictorului 
Jan Vermeer, al porțelanului și al renumitei Universități Tehnice, Leiden (Leyda), unde s-a născut marele 
Rembrandt și în care se află cea mai veche universitate din țară, fondată în 1575.  

• Transfer la aeroport pentru zborul KL 1379 spre București (20:55 – 00:35). 
• Sosire în București după miezul nopții. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF / persoană 

10.07 – 23.07.2023 

Cabină interioară 2090 €  

Cabină cu fereastă 2290 €  

Cabină cu balcon 2850 €  

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin pentru un grup de minimum 20 pers. 
**Suplimentul de cameră single la hotelul din Amsterdam este de 45 €/persoană. Tariful în cabină single, se 
calculează la cerere. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
 Transport cu avionul București – Amsterdam și retur; 
 Taxele de aeroport;  
 1 noapte cazare la hotel de 3*, cu mic dejun inclus; 
 12 nopți cu pensiune completă la bordul vasului Jewel of the Seas al liniei Royal Caribbean; 
 Însoțitor român vorbitor de limba engleză; 
 Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
 Autocar/microbuz pentru transferuri aeroport – hotel – aeroport și în alte zile conform programului; 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru șoferi (15 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Bacșisurile de la bordul vasului (10 $/persoană/zi, suma se va achita la bordul vasului); 
x Asigurare medicală și storno (recomandat) 
 

 

CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 40% din contravaloarea programului, iar diferența se va 
achita cu minimum 65 de zile înainte de data plecării. 
•  Pentru plecările în mai puțin de 65 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
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ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni de la data întoarcerii în țară 
 
OBSERVAȚII: 
 Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 
 Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 20 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 
  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 65 zile înaintea începerii excursiei; 
 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 64 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 /  
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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  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 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; 
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