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KYRGYZSTAN – ȚARA NOMAZILOR 
23 Iunie – 02 Iulie 2023 (10 zile) 

2.380  Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
Kârgâzstanul (Republica Kârgâză) este considerat a fi una dintre ultimele țări din lume cu un gust autentic de viață 
nomadă. De-a lungul secolelor, kârgâzii au avut un stil de viață tradițional bazat pe creșterea vitelor, cât și pe 
rădăcinile etnografice. Viața lor este puternic împletită cu legende și eroi naționali din trecut. Majoritatea familiilor 
semi-nomade urmează încă un tenor de viață stabilit de strămoșii lor. Suplimentată cu peisaje de munte uimitoare, 
prietenia oamenilor și culorile strălucitoare ale Asiei tradiționale, această călătorie vă va cufunda în mediul 
extraordinar al pământului nomazilor. 
Experiențe locale: 

✓ Descoperiți Bishkek, capitala Republicii Kârgâze 

✓ Cina alături de o familie de uiguri  
✓ Cazare într-o iurtă tradițională  
✓ Relaxare pe malul lacului Son-Kul 
✓ Descoperiți povești de pe Drumul Mătăsii în vechiul oraș Osh  

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

V 23.06. BUCUREȘTI – ISTANBUL – BISHKEK 

 

S 24.06. BISHKEK 

D 25.06. BISHKEK – PARCUL NAȚIONAL CHON KEMIN 

L 26.06. PARCUL NAȚIONAL CHON KEMIN – KARAKOL 

M 27.06. KARAKOL – LACUL SON – KUL 

M 28.06. ZI DE RELAXARE PE LACUL SON-KUL 

J 29.06. LACUL SON-KUL – JALAL ABAD 

V 30.06. JALAL ABAD – OSH 

S 01.07. OSH – BISHKEK 

D 02.07. BISHKEK – ISTANBUL -  BUCUREȘTI 

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

Ziua 1 (vineri, 23.06.2023). BUCURESTI – ISTANBUL – BISHKEK 
• Ne întâlnim la ora 07:30  în Aeroportul Henri Coandă și zburăm spre Istanbul  (09:35 - 11:00). 
• Escală în Istanbul și zbor spre Bishkek (17:15 - 01:20). 
• Sosire în Bishkek după miezul nopții (01:20) și transfer la hotel pentru cazare.  
• Cazare în Bishkek la hotel 4* (Ambasador sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (sâmbătă, 24.06.2023). BISHKEK 
• Bishkek este capitala și cel mai mare oraș din Kârgâzstan, situat la poalele magnificului lanț muntos Kyrgyz Ala-Too. 

Bishkek este un oraș cu multe parcuri verzi și clădiri publice cu fațada de marmură, combinate cu numeroase blocuri 
de apartamente în stil sovietic și mii de case private de dimensiuni mai mici.  Este așezat cu multă grijă, cu 
majoritatea străzilor mărginite pe ambele părți de canale înguste de irigare care udă nenumărații copaci care oferă 
umbră în verile fierbinți. Se crede că orașul este cel mai verde din Asia Centrală, cu mai mulți copaci pe cap de 
locuitor decât oricare altul.  

• Turul de oraș include: Bazarul înflorit Osh, Muzeul de Istorie, Muzeul de Arte Aplicate, Parcul Stejarilor, cu galeria 
de sculpturi în aer liber, Piața Ala-Too, principala piață a orașului, în care se organizează evenimente și sărbători de 
stat; piața este dominată de statuia din bronz a eroului epic național Manas și de catargul de 45 m pe care flutură 
drapelul național. 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.ambassador.kg/en
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• Cazare în Bishkek la hotel 4* (Ambasador sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (duminică, 25.06.2023). BISHKEK – PARCUL NAȚIONAL CHON KEMIN 
• Dimineața vom părăsi capitala și ne vom îndrepta spre complexul muzeal dominat de Turnul Burana (minaretul lui 

Karakhanid) ridicat in sec. 11, unul dintre primele construite în Asia Centrală, în vechiul oraș Balasagun. Vom vedea 
și vestigii ale vechii cetăți, o serie de pietre funerare (balbals) folosite de popoarele turcice nomade, petroglife 
(sculpturi în piatră) și un mic muzeu. 

• Vom ajunge în Parcul Național Chon Kemin, într-o vale liniștită, cu mai multe sate mici și terenuri de fermieri 
înconjurate de munți magnifici și păduri de brad. 

• Seara noastră va fi însoțită de un cântec al lui Manaschi. Poemul epic Manas este esențial pentru cultura și 
caracterul tradițional kârgâz, psihologie și spirit. Este recitat de specialiști cunoscuți sub numele de Manaschi, care 
dețin un loc deosebit și respectat în cultura kârgâză 

• Cazare în Parcul Național Chon Kemin la pensiune (Ashu Guesthouse  sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (luni, 26.06.2023). PARCUL NAȚIONAL CHON KEMIN – KARAKOL 
• Vom face o incursiune prin defileul Boom și de-a lungul malului nordic al lacului Issyk-Kul, situat la 1607 m altitudine, 

într-o depresiune înconjurată de vârfuri înzăpezite ale lanțurilor muntoase Terskei și Kungoi Ala-Too. Acesta este 
al doilea lac salin din lume, după Marea Caspică și al doilea lac montan, după Lacul Titicaca. 

• Ne vom opri în orașul Cholpon-Ata, unde vom vizita Muzeul Petroglifelor, muzeu în aer liber în care vom vedea 
petroglife datând din perioada 800 î.Hr. - 1200 d.Hr. și Muzeul de Istorie, cu exponate din diverse domenii: faună 
și floră, istorie și arheologie, etnografie etc. 

• Vom continua traseul de-a lungul unor frumoase peisaje ale lacului și munților și vom face o excursie în defileul 
Semenov cu priveliște uimitoare asupra lacului. 

• Vom ajunge în orașul Karakol, a cărui atmosferă vă va duce cu o sută de ani înapoi și vă va oferi o impresie despre 
Rusia țaristă. Orașul, fondat în 1869 și construit în stil vechi rusesc, s-a numit.până în 1991 Prjevalsk, în onoarea 
faimosului explorator rus al Asiei – Nikolai Prjevalski, al cărui mormânt este situat pe malul lacului Issyk-Kul. 
Se poate vizita și Muzeul Prjevalsk.  

• Seara vom lua cina cu o familia de Uiguri (grup etnic de limbă turcică) pentru a gusta preparatele din bucătăria națională. 
Veți asista și puteți chiar participa la pregătirea langman - fel de mâncare tradițional uigur.  

• Cazare în Karakol la hotel 4* (Karagat sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (marți, 27.06.2023). KARAKOL – LACUL SON-KUL 
• În această zi ne vom deplasa spre lacul alpin Son-Kul, iar pe drum vom face câteva opriri și vom vizita: Defileul Jety-

Oguz cu faimoșii „7 tauri”, stâncile „Broken Heart” („Inimă Frântă”) și Canionul „Skazka” („Basm”)  
• Următoarea oprire o vom face la Kochkor – centru al meșteșugarilor specializați în realizarea shyrdaks - covoare 

tradiționale din pâslă. Putem vizita un atelier local și asista la fabricarea covoarelor. 
• Ne vom continua drumul spre pasul Kalmak-Ashuu (3300 m) și lacul alpin Son-Kul,  cel mai mare lac cu apă dulce 

din Kârgâzstan și al doilea lac ca suprafață după lacul sărat Issyk-Kul. Lacul este înconjurat de munți și întinse pășuni 
care pe timpul verii sunt presărate cu iurtele și turmele de vite ale păstorilor din regiunile învecinate. Aici vă veți 
familiariza cu stilul de viață tradițional al nomazilor kârgâzi. 

• Cazare în iurte cu 4 paturi. 
• Mese: mic dejun și cină 
Nota. Cazarea în iurtă este o excelentă ocazie de o înțelege modul de viață liniștit al familiilor locale seminomade și 
de a participa la activitățile lor zilnice.  
Nu există opțiune de cazare în cameră single la iurte. Fiecare iurtă are 4 paturi confortabile și este decorată tradițional 
cu numeroase carpete. În iurte există electricitate oferită cu ajutorul unui generator, apă potabilă, încălzire cu sobe 
cu lemne. Toaletele sunt amenajate în afara iurtelor. Lacul este situat la o altitudine de 3000 m, iar noaptea 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.ambassador.kg/en
http://www.ashu.kg/
https://sites.google.com/view/gostinitsa-karagat/?pli=1
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temperaturile chiar și iarna ajung aproape de 0 grade, însă toate iurtele sunt încălzite. În timpul zilelor de vară 
temperaturile sunt de 14-16 grade și este plăcut afară pentru a vă plimba și a participa la activitățile locale. 
Nota: Traseul  parcurs este de 370 km, dintre care ultimii 90 neasfaltați. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (miercuri, 28.06.2023).  ZI DE RELAXARE PE LACUL SON-KUL 
• Această zi, destinată relaxării, vă oferă oportunități excelente pentru fotografii ale peisajelor sau portrete ale localnicilor. 
• Vă puteți bucura de călărie, puteți face o excursie în munți pentru a observa panorama uimitoare a lacului Son-Kul și a 

munților, vă puteți juca cu copiii sau puteți participa la prepararea mâncărurilor naționale. 
• Cazare în iurte cu 4 paturi.  
• Mese: mic dejun, dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (joi, 29.06.2023).  LACUL SON-KUL – JALAL ABAD 
• Dimineața vom porni spre Jalal Abad.  
• Pe drum putem admira Moldo Ashuu (3439 m) și Kok Art (3200 m) și se pot observa peisaje colorate din bazinul 

râului Naryn. Râul este cel mai mare din Kârgâzstan, curge mai departe în Uzbekistan, sub numele de Syr Darya și 
se varsă în Marea Aral. 

• Cazare în Jalal Abad la hotel 5* (Jannat Regency sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină. 

Nota: Traseul  parcurs este de 350 km, dintre care mare parte neasfaltați. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (vineri, 30.06.2023).  JALAL ABAD – OSH  
• Pe drumul spre capitala de sud a Kârgâzstanului – Osh vom face o oprire în Uzgen, oraș cu o istorie de peste 2000 

de ani, unde vom vedea un vechi minaret și mausoleele din apropiere, datând din sec. 12, din perioada hanatului 
Karakhanid.  

• Osh este cel de-al doilea oraș ca mărime din Kârgâzstan și cel mai vechi (conform legendei a fost fondat de regele 
Solomon in urma cu 3000 de ani) atât din țară cât și de pe Drumul Mătăsii (coridorul Chang'an-Tianshan, inclus în 
patrimoniul mondial UNESCO in 2014). Vârsta orașului poate fi judecată după desenele și inscripțiile din stâncă 
găsite pe versantul nordic al Muntelui Suleiman, cunoscut și sub numele de tronul lui Solomon și inclus în lista 
patrimoniului mondial UNESCO. Situl este loc de pelerinaj pentru musulmanii locali, cu scări care duc la o mică 
moschee construită inițial în 1510. 

• Seara, vom lua cursuri de gătit la o familie uzbecă și vom învăța să preparăm pilaful, faimos fel de mâncare uzbec. 
• Cazare în Osh la hotel 4* (Hotel Classic  sau similar.) 
• Mese: mic dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (sâmbătă, 01.07.2023).  OSH – BISHKEK 
• Zbor de dimineață spre Bishkek. 
• De la aeroport vom pleca spre Parcul Național Ala-Archa, situat la 2100 m altitudine. Rezervația este o mică vale în 

interiorul defileului, crestele sale sunt acoperite cu ghețuri “veșnice”, din care curg pâraiele ce alimentează Râul 
Ala-Archa, iar pe versanți sunt cele mai frumoase păduri de molid. Una dintre principalele atracții ale rezervației, 
unde vânătoarea este strict interzisă, este o faună sălbatică unică. Aici putem întâlni leopardul de zăpadă înscris în 
Cartea Roșie a animalelor pe cale de dispariție și o pasăre albastră rară pe care kirghizii o numesc „pasărea fericirii”.  

• Seara, în timpul cinei, ne vom bucura de un spectacol de folclor. Artiștii vor cânta la diferite instrumente muzicale 
naționale și ne vor arăta diverse tehnici de joc. 

• Cazare în Bishkek la hotel 4* (Ambasador sau similar.) 
• Mese: mic dejun și cină. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (duminică, 02.07.2023). BISHKEK – ISTANBUL – BUCUREȘTI  
• Dimineața devreme transfer la aeroport pentru zborul spre Istanbul (05:55 - 08:55). 
• Zbor spre București (13.20 - 14.35).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

23.06 - 02.07.2023  2380€ /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minim 10 persoane.  
**Supliment cameră single EUR 270. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Zboruri intercontinentale București – Istanbul – Bishkek / Bishkek – Istanbul – București; 
✓ Zbor intern Osh – Bishkek 
✓ Taxe de aeroport 
✓ Transport cu microbuz/autocar conform program 
✓ 6 nopți de cazare la hoteluri de 4* și 5* 
✓ 1 noapte la o pensiune în Parcul Național Chon Kemin 
✓ 2 nopți la iurtă în cameră de 4 paturi 

✓ Mese: mic dejun și dejun în fiecare zi și un dejun suplimentar în ziua 6 

✓ Toate transferurile și vizitele specificate în itinerariu cu transport privat 

✓ Servicii de ghizi locali în limba engleză pe durata excursiilor 
✓ Însoțitor român pe toată durata excursiei 
✓ Intrările la obiectivele turistice menționate în program 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Asigurarea medicală opțională, dar recomandată 
x Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi (se vor înmâna conducătorului de grup); 

 
 

CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita 

cu minimum 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 revenirii în țară;  
 
OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 
• Tarifele sunt în euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 12 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 numărul 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 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 / 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 
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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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