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11 mai - 25 mai 2023 (15 zile) 

 3190 Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
Vă invităm să descoperiți alături de Exact Travel uluitoare vestigii ale civilizațiilor precolumbiene, centre urbane 

pitorești din perioada colonială, înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO sau pe cea a celor peste 130 

declarate de Guvernul Mexican Orașe Magice, toate formele de relief din America Centrală, de la munte la mare, 
bucurându-vă de priveliști de neuitat: canioane amețitoare, lacuri și cascade cu apă cristalină, jungle tropicale, plaje 
imaculate cu ape de turcoaz! 

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

J 11.05. BUCUREȘTI – FRANKFURT – MEXICO CITY 

 

 

V 12.05. MEXICO CITY 

S 13.05. MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – CHOLULA – PUEBLA  

D 14.05. PUEBLA – METEPEC – MORELIA  

L 15.05. MORELIA – GUADALAJARA  

M 16.05. GUADALAJARA / excursie TEQUILA 

M 17.05. 
GUADALAJARA – TUXTLA  GUTIEREZ – CANIONUL 
SUMIDERO – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

J 18.05. SAN CRISTOBAL – AGUA AZUL – PALENQUE  

V 19.05. PALENQUE – CAMPECHE  

S 20.05. CAMPECHE – UXMAL – MERIDA  

D 21.05. MERIDA – CHICHEN  ITZA – CANCUN  

L 22.05. CANCUN / excursie Hel-Xa sau Isla Mujeres 

M 23.05. CANCUN / excursie Coba & Tulum 

M 24.05. CANCUN – FRANKFURT 

J 25.05. FRANKFURT - BUCUREȘTI  

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

Ziua 1 (joi, 11.05.2022). BUCUREȘTI – FRANKFURT – MEXICO CITY  
• Ne întâlnim la ora 05:00  în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Frankfurt cu zborul LH1423 (06:25 - 07:55). 
• Continuăm către Mexico City cu zborul LH 498  (13:30 - 18:30).  
• După formalitățile de sosire transfer la hotel. 
• Cazare în Mexico City la hotel 4* (Casa Blanca sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (vineri, 12.05.2022). MEXICO CITY 
• În această zi vom vizita Mexico City, una dintre cele mai mari metropole din lume, cu o populație de 25 milioane 

de locuitori, situată la altitudinea de 2400 m.  Dimineața vom vizita Muzeul Național de Antropologie, muzeu unic 
în lume, ce adăpostește cea mai bogată colecție de artefacte precolumbiene din Mexic.  

• Vom continua cu un tur în centrul istoric al orașului - ZócaloUNESCO, unde vom vedea Palatul Național, construit pe 
ruinele unui palat aztec, impozanta Catedrală Metropolitană, El Sagrario și vestigiile Marelui Templu din anticul 
Tenochtitlan, capitala Imperiului Aztec. 

• După-amiază vom ajunge în renumitul cartier Coyoacan, unde vom vizita Casa Azul, casa natală a renumitei 
pictorițe Frida Kahlo. 

• Următoarea oprire o vom face la XochimilcoUNESCO, Veneția Mexicului, pentru o plimbare cu tradiționalele 
bărci ”Trajineras” pe canalele străjuite de vegetație luxuriantă 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.hotel-casablanca.com.mx/
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• Cazare în Mexico City la hotel 4* (Casa Blanca sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, cină la restaurant local. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (sâmbătă, 13.05.2022). MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – CHOLULA – PUEBLA  
• Înainte de a părăsi Mexico City vom vizita Bazilica Fecioarei Maria de Guadalupe, Sanctuar Național al Mexicului, 

unde se păstrează țesătura pe care, în sec. al XV-lea, a apărut în mod miraculos imaginea Fecioarei. 
• La TeotihuacanUNESCO (”locul unde au fost creați zeii”), unul dintre cele mai impresionante oraşe ale civilizației aztece, cu 

peste 200.000 de locuitori în epoca sa de glorie, vom admira monumente impresionante: Templul lui Quetzalcoatl 
(Şarpele cu Pene), piramidele Soarelui și Lunii, Calea Morţilor, flancată de temple şi palate, dintre care se remarcă Palatul 
Tepantitla, decorat cu picturi murale. 

• Următoarea oprire o vom face la impresionantul Apeduct Father Tembleque, care poartă numele unui călugăr 
spaniol. Apeductul, lung de 45 km, a fost construit între anii 1553 și 1570, adaptându-se reliefului, cele mai 
spectaculoase fiind porțiunile cu arcade de până la 39 m înălțime, care traversează râpe și văi. 

• Ne deplasăm apoi spre Orașul Magic Cholula, al cărui simbol este Marea Piramidă care, conform Cărții 
Recordurilor Guinness, este cea mai mare din lume ca volum. În perioada colonială piramida era acoperită deja 
de pământ și vegetație, semănând cu un deal, pe care a fost construită o biserică dedicată Fecioarei.  

• După-amiază vom ajunge la PueblaUNESCO, cel de-al patrulea oraș al Mexicului, fondat în 1531, unde vom vedea Zocalo – 
Piața Centrală, pe laturile căreia se înalță Palatul Guvernului Statului Puebla, Casa de los Muñecos (Casa Păpușilor), 
încântător exemplu de artă barocă, Teatrul și Catedrala. În apropiere se află cartierul artiștilor și renumita piață de 
artizanat El Parian, înconjurată de case decorate cu plăci de faianță.  

• Cazare în Puebla hotel de 3* (Colonial sau  similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (duminică, 14.05.2022). PUEBLA – CUERNAVACA – METEPEC – MORELIA   
• Prima vizită din această zi o vom face la Cuernavaca, capitala și cel mai mare oraș din Statul Morelos. În centrul orașului 

vom admira Catedrala, Palatul Cortes, una dintre cele mai vechi clădiri din Mexic, reședință construită în 1526 de 
conchistadorul Hernan Cortes, Grădina Borda, Palatul Guvernamental, Grădina Juarez. 

• În continuare vom vizita Orașul Magic Metepec, cunoscut pentru frumoasele obiecte din ceramică fabricate aici, între 
care renumitul Arbore al Vieții. Vom face o plimbare în centrul orașului, unde vom vedea Piața Juarez, cu spectaculoasa 
Tlanchana - o sirenă din ceramică, Primăria, Capilla del Calvario și fosta mănăstire San Juan Bautista. 

• Seara vom ajunge în MoreliaUNESCO, capitala și cel mai populat oraș din statul Michoacan, oraș renumit pentru clădirile 
sale coloniale din piatră roz, majoritatea în stil baroc. 

• Cazare în Morelia la hotel de 3* (Estanza sau  similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (luni, 15.05.2022).  MORELIA – GUADALAJARA  
• Dimineaţa vom face turul orașului Morelia, prilej cu care vom vedea Catedrala, Palatul Guvernatorului, inițial 

seminar teologic Palatul Clavijero - în prezent Centru Cultural, Plaza de Armas, inima orașului vechi, celebra 
fântână Tarascas și Apeductul construit între 1785 și 1789 din piatra roz specifică orașului, pentru a alimenta cu 
apă potabilă 30 de fântâni și 150 de rezervoare private. 

• Următorul obiectiv este Orașul Magic Tlaquepaque,, unde vom vedea Grădina Jidalgo, pe laturile căreia se află 
frumoasele biserici Nuestra Señora de la Soledad și San Pedro, dar și faimosul El Parian, o clădire tipică, în care 
funcționează restaurante și baruri în care se poate degusta mâncare tradițională în ambianța creată de mariachi. 

• Cazare în Guadalajara la hotel de 4* (De Mendoza sau  similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, cină la un restaurant local. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (marți, 16.05.2022).  GUADALAJARA / excursie Tequila 
• În cursul dimineții vom vizita orașul Guadalajara, și vom admira monumentele sale emblematice: Arcos de 

Guadalajara, fântâna Minerva, Primăria, clădire în stil colonial cu o pictură murală reprezentând înființarea 
Guadalajarei, realizată de Gabriel Flores, Plaza de Armas, Catedrala, una dintre cele mai importante din Mexicul 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.hotel-casablanca.com.mx/
http://www.colonial.com.mx/
https://www.estanzahotel.com/
https://demendoza.com.mx/
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colonial, Palatul Guvernului Statului Jalisco, Teatrul Degollado, Hospicio CabanasUNESCO, fost orfelinat și adăpost 
pentru invalizi și bătrâni, a cărui capelă este decorată cu picturi murale realizate de renumitul pictor Jose 
Clemente Orozco. 

• După-amiză timp liber la dispoziție pentru vizite individuale sau, opțional, excursie în orașele magice Tequila și Ajijic. 

Pe drumul spre Tequila veți trece prin regiunea cunoscută ca „Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de 

Tequila”UNESCO
, în traducere „Peisaj de agave și vechi instalații industriale de Tequila”, unde veți admira culturile de agave, 

din care se distilează renumita băutură. Veți vizita Orașul Magic Tequila și o distilerie de Tequila, după care vă veți 
îndrepta spre Lacul Chapala, cel mai mare lac din Mexic și principala sursă de apă potabilă pentru Guadalajara. 

Pe țărmul de nord al  lacului a fost fondat în anul 1531 Orașul Magic Ajijic, pentru străduțele sale înguste și casele tipice, 
decorate cu picturi murale de o mare diversitate. Cost suplimentar: ( 115 €/persoană, fără dejun inclus, fără băuturi). 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane la prețul indicat; include transport, 
intrări, însoțitor român vorbitor de engleză și ghid local. 

• Cazare in Guadalajara la hotel de 4* (De Mendoza sau  similar) 
• Mese: mic dejun la hotel.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (miercuri, 17.05.2022).  GUADALAJARA  – TUXTLA  GUTIEREZ – SAN CRITOBAL DE LAS CASAS 
• Transfer la aeroport și zbor spre Tuxla Gutierrez,  capitala statului Chiapas.  
• Marea atracție a acestei zile este plimbarea cu barca rapidă prin Canionul Sumidero, cu pereți de până la 1000 m 

înălțime și peisaje spectaculoase, printre care Cascada Bradului de Crăciun. 
• Următoarea vizită o vom face în orășelul cu totul special San Juan Chamula, locuit de indigenii Tzotzil Maya, care vorbesc 

propria limbă, de origine mayașă. Principala atracție este biserica San Juan, în care se practică un amestec de vechi 
obiceiuri  mayașe  și  tradiții catolice spaniole. Atenție! Vizitatorilor le este interzis să folografieze sau filmeze în interiorul 
bisericii. 

• Continuăm traseul spre Orașul Magic San Cristobal de las Casas.  
• Cazare in San Cristobal de las Casas la hotel de 4* (Mansion del Valle sau  similar) 
• Mese: mic dejun la hotel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (joi, 18.05.2022).  SAN CRITOBAL DE LAS CASAS – CASCADELE AGUA AZUL – PALENQUE  
• Cascadele Aqua Azul, situate chiar în inima pădurii tropicale Chiapas, sunt de fapt cataractele râului Xanil - trepte 

cu înălțimi de până la 6 m între care s-au format bazine a căror apă bogată în carbonat de calciu își schimbă 
culoarea în funcție de iluminare. Pe alocuri cursul apei se desparte în două șuvoaie, separate de mici insule. 

» Notă: Acest traseu este cunoscut pentru numeroase blocaje. În situații de forță majoră, se va folosi o rută 
alternativă pentru a ajunge în Palenque. 

• Plecăm spre situl PalenqueUNESCO, un excepțional exemplu de arhitectură mayașă. Datorită numeroaselor inscripții 
hieroglifice de pe monumentele sale arheologii au reușit să reconstituie o mare parte din istoria sitului.  

• Cazare in Palenque la hotel de 3* (Mision sau  similar) 
• Mese: mic dejun în restaurant local și cină la hotel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (vineri, 19.05.2022). PALENQUE – CAMPECHE  
• Dimineața vizităm situl arheologic Palenque, unde vom vedea Templul Inscripțiilor, cu mormântul vestitului rege 

K'inich Janaab Pakal, sau Pacal cel Mare, care a domnit 68 de ani, începând din anul 615, impresionantul Palat, un 
ansamblu de edificii construite de-a lungul a patru secole pe o terasă artificială și care aveau rol administrativ,de 
distracție și ritualic, temple construite deasupra unor piramide, care au primit numele elementelor decorative 
specifice: Templul Crucii, Templul Jaguarului, Templul Craniului etc .. 

• Plecăm spre coasta Golfului Mexic, trecând prin statele Chiapas, Tabasco și Campeche. 
• Sosim la CampecheUNESCO, capitala statului cu același nume, oraș-port fondat în anul 1540 pe locul vechiului oraș 

mayaș Can Pech de către Francisco Montejo y Leon, fiul Guvernatorului Yucatanului. Fortificațiile construite de 
spainoli pentru a-i proteja de atacurile dinspre mare sau dinspre uscat (Puerta de Mar, Puerta de Tierra, 
bastioanele care poartă nume de sfinți) sunt foarte bine conservate. 

• Cazare în Campeche la hotel de 4* (Francis Drake sau  similar) 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://demendoza.com.mx/
https://www.mansiondelvalle.com/
https://www.hotelesmision.com.mx/en/destinations/chiapas/hotel-mision-palenque.html
https://hotelfrancisdrake.com.mx/portal/es-es/1547/Home
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• Mese: mic dejun la hotel, dejun la restaurant local. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (sâmbătă, 20.05.2022). CAMPECHE – UXMAL – MERIDA 
• Ne deplasăm spre UxmalUNESCO, sit arheologic foarte bine conservat, unde vom vedea monumente deosebit de 

interesante, decorate cu motive simbolice și numeroase reprezentări ale zeului ploii Chaac: Palatul 
Guvernatorului, Piramida Magicianului, Casa Țestoaselor, Casa Porumbeilor.  

• Pe  traseul spre Merida, capitala Statului Yucatan, dacă timpul permite, ne vom opri  la Hacienda Yaxcopoil și la 
fosta mănăstire Sf. Francisc de Assisi din Uman. 

• Ajunși în Merida ne vom opri în Plaza Grande, înconjurată de Catedrală, Palatul Guvernului Statului Yucatan, 
Palatul Municipal și Casa Montejo, construită de fondatorul orașului. Vom parcurge bulevardul Paseo de Montejo, 
construit între 1888 și 1904, de la Monumentul Montejo, care îi reprezintă pe cei doi Montejo, tată și fiu, până la 
Monumentul Patriei, admirând frumoase clădiri, în stil neoclasic. 

• Cazare în Merida la hotel de 4* (Residential sau  similar) 
• Mese: mic dejun 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11 (duminică, 21.05.2022). MERIDA – CHICHEN  ITZA – CANCUN 
• Plecăm spre renumitul sit mayaș Chichen ItzaUNESCO, declarat în 2007 una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne. 

Printre cele mai importante monumente se numără Piramida lui Kukulcan, numită și Castelul, Observatorul, 
grupul celor O Mie de Coloane, Terenul de Pelotă, Fântâna Sacră (cenote), în care au fost descoperite osemintele 
celor sacrificați aici.  

• De la Chichen Itza ne îndreptăm spre Orașul Magic Valladolid, fondat în anul 1543, unde vom vedea fosta 
mănăstire San Bernardino de Siena, Palatul Municipal și Catedrala San Servacio. 

• Continuăm itinerariul spre Cancun, celebra stațiune a Mexicului de la Oceanul Atlantic. 
• Cazare în Cancun la hotel de 4* (Occidental Costa sau  similar) 
• Mese: All Inclusive  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12 (luni, 22.05.2022). CANCUN / excursie la Hel-Xa sau Isla Mujeres 
• Zi liberă la dispoziție pentru odihnă și relaxare pe malul Mării Caraibilor sau pentru o excursie opțională. Dintre 

numeroasele oferte vă recomandăm să alegeți Parcul Tematic Xel-Ha sau Isla Mujeres (Insula Femeilor). 
• Xel-Ha este o adevărată minune naturală, unde puteți înota printre peștii multicolori din golfurile și cenotele din 

parc, puteți coborî pe râu cu colacul, vă puteți întâlni cu delfinii și pisicile de mare în locuri special amenajate, vă 
puteți plimba prin junglă sau pur și simplu să vă relaxați într-un hamac, admirând peisajul.  

• Isla Mujeres, un paradis liniștit, renumit pentru plajele de nisip alb și apa cristalină, vă așteaptă cu diverse sporturi 
acvatice, magazine și locuri interesante. Orășelul Isla Mujeres, declarat Oraș Magic, este unul dintre primele din 

Mexic în care răsare soarele. Printre atracțiile insulei se numără MUSA – cel mai mare parc de Sculptură 
Subacvatică din lume, cu peste 400 de opere ale unor sculptori contemporani din Mexic și din alte țări, ferma de 

broaște țestoase, reciful Garrafon. 
» Notă: Excursiile opționale de mai sus se organizează la fața locului. 
• Cazare în Cancun la hotel de 4* (Occidental Costa sau  similar) 
• Mese: All Inclusive  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 13 (marți, 23.05.2022). CANCUN / excursie la Coba și Tulum 
• Zi liberă la dispoziție pentru plajă, relaxare și vizite individuale sau excursie opțională la Coba și Tulum. 
• Excursia opțională vă va oferi ocazia să descoperiți două importante situri mayașe din Peninsula Yucatan. Coba, 

nod important al celei mai mari rețele de drumuri de piatră din lumea mayașă, unde au fost descoperite 
numeroase ”stele” – blocuri de piatră gravate și sculptate, care documentează viața ceremonială și cele mai 
importante evenimente din perioada 600 – 900 d.Hr.. Cel mai important monument de la Coba este Piramida 

Nohoch Mul, una dintre cele mai înalte din Mexic (42 m). Cel de-al doilea sit vizitat este pitorescul Tulum, singurul 

sit mayaș construit pe țărmul Mării Caraibilor și unul dintre puținele cu ziduri de apărare, care multă vreme a fost 
accesibil doar de pe mare. În interiorul zidurilor veți vedea ruinele multor construcții, remarcându-se Castelul, 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
http://www.hotelresidencial.com.mx/
https://www.barcelo.com/es-mx/occidental-costa-cancun/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7378
https://www.barcelo.com/es-mx/occidental-costa-cancun/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7378
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construit pe marginea falezei de 12 m înălțime și Templul cu fresce ce prezintă lumea morților, cea a viilor, zeul 
creator și zeul ploii. Cost suplimentar: (125 €/persoană). 

• Seara, opțional puteți participa la un spectacol de excepție în parcul tematic Xcaret. Acest spectacol de două ore, 
prezentat de o echipă de peste 300 de artiști, ilustrează peste 500 de ani din istoria Mexicului, începând din epoca 
pre-columbiană, continuând cu perioada cuceririi și stăpânirii Coloniale Spaniole, apoi obținerea Independenței și 
evenimentele ce au urmat până în zilele noastre. Cost suplimentar: (135 €/persoană). 

• Cazare în Cancun la hotel de 4* (Occidental Costa sau  similar) 
• Mese: All Inclusive  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 14 (miercuri, 24.05.2022). CANCUN – FRANKFURT  
• Timp liber până la ora eliberării camerelor (12:00). 
• Transfer la aeroport pentru zborul LH4387 spre Frankfurt (16:25 - 10:25). 
• Mese: mic dejun.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 15 (joi, 25.05.2022). FRANKFURT – BUCUREȘTI  
• De la Frankfurt plecăm spre București cu zborul  LH1652 (15:45 - 18:45). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

11 – 25 mai 2023  3190€ /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minimum 20 persoane. 
Pentru 19 – 15 persoane, tarifu se va majora cu 190 €/persoană. 
**Supliment cameră single 475€/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
 Zboruri  București – Frankfurt – Mexico City / Cancun - Frankfurt – București; 
 Zbor local Guadalajara – Tuxtla Gutierez; 
 Taxe de aeroport; 
 Transport cu microbuz/autocar conform program; 
 Însoțitor român vorbitor de limba engleză pe toată durata programului; 
 Taxele de intrare la obiectivele turistice conform program; 
 10 nopți de cazare cu mic dejun în hoteluri de 4*;  
 3 nopți de cazare cu All Inclusive în Cancun la hotel de 4*;  
 1 dejun  și 5 cine conform programului; 
 Ghizi locali; 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese si băuturi care nu sunt menționate la tarife incluse; 
x Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi (55 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Alte cheltuieli personale; 
x Excursiile opționale: 

• Tequila și Ajijic (cost suplimentar: 115 €/persoană); 
• Coba și Tulum (cost suplimentar: 125 €/persoană); 
• Spectacol Xcaret (cost suplimentar: 135 €/persoană). 
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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 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 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.  
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 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 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).  
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 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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