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COMORI MAYAȘE 
MEXIC, BELIZE, GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR 

10.03 – 26.03.2023 (17 zile) 

4350 Euro (taxe de aeroport incluse) 

 

V-am pregătit un circuit inedit ce vă va purta de pe coasta de est a Peninsulei Yucatan până la țărmul Oceanului 
Pacific, pentru a admira EXACT  

- 5 țări: Mexic, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador 

- renumite situri mayașe: Chichen Itza, Tulum, Coba, Lamanai, Xunantunich, Tikal, Quirigua, Copan, Joya de Cerén 

- plajele de la Marea Caraibilor și de pe Coasta Pacificului, zone montane spectaculoase și lacuri încântătoare. 

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

V 10.03 BUCUREȘTI – ISTANBUL  

 

 

S 11.03 ISTANBUL – CANCUN – TULUM 

D 12.03 TULUM / opțional Chichen Itza & Valladolid 

L 13.03 TULUM - COBA – LAGUNA DE BACALAR - 
CHETUMAL 

M 14.03 CHETUMAL – LAMANAI – BELIZE CITY 

M 15.03 BELIZE CITY – BELMOPAN – SAN IGNACIO 

J 16.03 SAN IGNACIO – XUNANTUNICH – TIKAL  

V 17.03 TIKAL – RIO DULCE 

S 18.03 RIO DULCE – QUIRIGUA – COPAN 

D 19.03 COPAN – JOYA DE CEREN – SAN SALVADOR 

L 20.03 SAN SALVADOR – COASTA PACIFICULUI – 
DRUMUL FLORILOR – ATACO  

M 21.03 SAN  SALVADOR  – ANTIGUA  GUATEMALA  

M 22.03 ANTIGUA  GUATEMALA – LACUL ATITLAN   

J 23.03 ATITLAN – CHICHICASTENANGO – 
GUATEMALA  CITY 

L 24.03 GUATEMALA  CITY – CANCUN  

M 25.03 CANCUN  – ISTANBUL 

M 26.03 ISTANBUL - BUCUREȘTI 

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

Ziua 1 (vineri, 10.03.2023) BUCUREȘTI – ISTANBUL 
• Ne întâlnim la ora 19:15 în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Istanbul cu zborul TK1046, cu decolare la 21:25.  
• Sosim în Istanbul la 23:45 și transfer la poarta de îmbarcare pentru zborul spre Cancun. 
 

Ziua 2 (sâmbătă, 11.03.2023) ISTANBUL – CANCUN – TULUM  
• Plecăm spre Cancun cu zborul TK 181 (02:30. - 12:55). 
• Sosire și transfer la hotel. 
• Cazare în Tulum la hotel 4*  (Kimpton Aluna sau similar).  
• Mese: cină la hotel. 
 

https://alunatulumhotel.com/en/?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=organic&utm_campaign=GMB&utm_term=aluna
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Ziua 3 (duminică, 12.03.2023) TULUM / excursie opțională la Chichen Itza și Valladolid 
• Timp liber pentru relaxare și activități individuale sau excursie opțională cu ghid local. 
• Excursia opțională vă va purta la Chichen Itza, cel mai renumit sit mayaș din Mexic, înscris pe lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO în 1988. Dintre cele mai importante edificii pe care le veți vedea menționăm piramida Kukulcan 

(cu tronul de piatră din interior realizat în formă de jaguar cu ochii de jad), numită şi “Castelul”, Templul 

Războinicilor, Observatorul, Piaţa celor 1.000 de coloane, Cenote - locul unde erau aruncate victimele sacrificate 

zeului Chac. Veți vizita și Valladolid, oraș fondat în 1543, unde veți vedea:  impresionantul complex arhitectural al 

fostei mănăstiri San Bernardino, construită de misionarii Franciscani între anii 1552 – 1560, Palatul Municipal,  

Catedrala San Servacio, construită în anul 1705 pe locul celei anterioare, care data din anul 1545. (Cost suplimentar:  
145 €/persoană, cu dejun inclus în restaurant local).  

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

• Cazare pe Tulum la hotel 4*  (Kimpton Aluna sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 4 (luni, 13.03.2023) TULUM – COBA – LAGUNA DE BACALAR - CHETUMAL 
• Începem să explorăm Peninsula Yucatan, îndreptându-ne spre sud, de-a lungul coastei Mării Caraibelor.  
• Mai întâi vom vizita orașul fortificat Tulum, celebru sit ale cărui ruine sunt situate pe o faleză de 12 m înălțime, la 

care până în anul 1960 se ajungea doar dinspre mare. Tulum a supraviețuit aproximativ 70 de ani după cucerirea 
Mexicului de către conchistadorii spanioli, dar a fost abandonat după ce bolile aduse de aceștia au făcut ravagii în 
rândurile populației autohtone. 

• În continuare  vizităm Coba, un sit mayaș unic, situat în jungla peninsulei Yucatan, cu peste 6.500 de structuri, 
dintre care au fost excavate numai câteva. Efortul de a urca cele 120 de trepte până în vârful Marii Piramide ne va 
fi răsplătit de peisajul mirific oferit de împrejurimi. 

• Vom face o plimbare cu barca pe Laguna de Bacalar, cel mai mare lac din peninsula Yucatan.  
• Cazare în Chetumal la hotel 4*  (Fiesta Inn sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 5 (marți, 14.03.2023) CHETUMAL – LAMANAI – BELIZE CITY   
• Dimineața devreme vom trece frontiera dintre Mexic și Belize. 
• Vom vizita unul dintre cele mai importante centre ceremoniale din Belize, cu locuire continuă timp de peste 3000 

de ani - Lamanai, situat în pădurea tropicală, la care se ajunge navigând pe New River Lagoon. Cele mai importante 
edificii din situl Lamanai sunt Templul Jaguarului, Templul Măștii și Marele Templu, din vârful căruia pot fi admirate 
împrejurimile. 

• Plecare spre Belize City, cel mai mare oraș al țării, care și-a piedut statutul de capitală la câțiva ani după ce a fost 
distrus de uraganul Hattie. 

• Cazare în Belize City la hotel 3*  (Ramada  sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel, cină la restaurant local 
 

 

Ziua 6 (miercuri, 15.03.2023) LAMANAI  – BELIZE CITY  - BELMOPAN – SAN IGNACIO 
• Vom face un tur panoramic în Belize City, prilej cu care vom descoperi frumoasele clădiri coloniale ale orașului: 

Government House, reședința primului guvernator britanic, Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul, construită între 1812 
și 1820 folosind cărămizile folosite ca balast pe corăbii, Podul Rotitor peste Haulover Creek, Farul Baron Bliss, Muzeul 
Belize, amenajat în fosta închisoare datând de la mijlocul sec. al XIX-lea.  

• În continuare vom vizita Belize Zoo and Tropical Education Center, unde trăiesc animale din peste 45 de specii 
specifice acestei zone geografice, care fie au fost adoptate, salvate sau primite de la alte instituții de profil, fie s-au 
născut aici; vom avea ocazia să facem cunoștință cu animalul național – Tapirul Centro-American, cu cele cinci specii 
de feline din Belize (jaguarul, puma, puma Jaguarundi, Ocelot și Margay) și multe altele. 

https://alunatulumhotel.com/en/?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=organic&utm_campaign=GMB&utm_term=aluna
https://www.fiestainn.com/hoteles/fiesta-inn-chetumal
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/belize-city-belize/ramada-belize-city-princess/overview
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• Ne îndreptăm spre centrul țării și vom face o scurtă vizită în Belmopan, capitala țării, cea mai mică capitală de pe 
continentele americane, fondată în 1970. 

• Ziua se încheie la  San Ignacio, cel de-al doilea oraș ca populație din Belize, situat în apropierea frontierei de vest. 
• Cazare în San Ignacio la hotel 3*  (Cahal Pech Village Resort sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 7 (joi, 16.03.2023) SAN IGNACIO  – XUNANTUNICH – TIKAL 
• Ultima vizită din Belize va fi la Xunantunich, important centru civic ceremonial mayaș din Valea Belize, regiune care 

în perioada de maximă înflorire avea aproape 200 000 de locuitori.  
• După trecerea frontierei dintre Belize și Guatemala ne deplasăm spre Rezervația Naturală Tikal, declarată de 

UNESCO deopotrivă patrimoniu cultural și natural al umanității. Vizităm situl arheologic Tikal, unde doar în  partea 
centrală a orașului antic au fost găsite peste 3000 de clădiri, dintre care cele mai impresionante sunt Templul 
Marelui Jaguar și Templul Măștilor. 

• Cazare în Tikal la hotel 3* (Camino Real sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 8 (vineri, 17.03.2023) TIKAL – RIO DULCE 
• De la Tikal ne vom îndrepta spre Lacul Izabal, din care izvorăște Rio Dulce, râu cu o lungime de numai 43 km, esențial 

pentru ecosistemul din Parcul Național Rio Dulce, înființat în 1955.  
• Pentru a explora această încântătoare rezervație naturală vom face o mini-croazieră pe Rio Dulce, navigând între 

pereți abrupți de stâncă și păduri de mangrove, populate de numeroase specii de păsări. 
• Cazare în Rio Dulce la hotel 3*  (Banana Palms sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 9 (sâmbătă, 18.03.2023) RIO DULCE – QUIRIGUA - COPAN 
• Plecare spre QuiriguaUNESCO, un complex arheologic deosebit de important, unde vom vedea cele mai mari ‘stele’ 

(monumente comemorative) din lumea mayașă descoperite până în prezent. Aceste impresionante blocuri de 
gresie roșie, frumos sculptate, au înălțimi de până la 10.6 m. 

• După trecerea frontierei dintre Guatemala și Honduras ne continuăm drumul spre Copan, unde a existat unul dintre 
cele mai puternice regate mayase din perioada clasică.  

• Vom vizita renumitul sit arheologic CopanUNESCO, unde vom admira remarcabilele portrete sculptate pe ‘stele’, 
precum și ‘acropolis'-ul din imediata vecinătate, cu numeroasele sale piramide în trepte, piețe și palate. 

• Cazare în Copan la hotel 4*  (Marina Copan sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 10 (duminică, 19.03.2023) COPAN – JOYA DE CEREN – SAN SALVADOR 
• Părăsim Hondurasul, trecând frontiera în El Salvador, cea de-a cincea țară din circuitul nostru. 
• Vom vizita cel mai important sit arheologic din El Salvador, Joya de CerénUNESCO, numit și Pompeiul Americii, 

deoarece a fost îngropat sub cenușa unei erupții vulcanice din jurul anului 600. 
• Ajungem în capitala San Salvador, unde vom face un tur panoramic. 
• Cazare în San Salvador la hotel 4*  (Barcelo sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 11 (luni, 20.03.2023) SAN SALVADOR – COASTA PACIFICULUI – DRUMUL FLORILOR – ATACO 
• În cursul dimineții vom ajunge pe coasta Pacificului și vom admira pitorescul țărm stâncos presărat din loc în loc 

de plaje propice pentru surf, dintre care cele mai cunoscute sunt La Libertad, El Tunco și El Zonte. 
• În continuare vom vizita câteva dintre cele mai pitorești orășele coloniale din regiunea înălțimilor Apaneca, cu 

bogate tradiții culturale, cu frumoase biserici și încântătoare case tradiționale: Nahuizalco este renumit pentru 

https://www.cahalpech.com/
https://www.caminorealtikal.com.gt/en/
https://www.bananapalmshotel.com/en
https://hotelmarinacopan.com/
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-san-salvador/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7299
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tradiția împletiturilor artistice, Salcoatitan deține una dintre cele mai vechi biserici din El Salvador, Juayua este 
apreciat pentru locurile pitorești din împrejurimile sale, Apaneca, situat la 1477 m altitudine este binecunoscut 
pentru plantațiile de cafea, iar multicolorul Ataco este faimos pentru frumoasele străzi pietruite, artizanat și 
restaurante.  

• Cazare în Ataco la hotel boutique (Casa 1800 sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 12 (marți, 21.03.2023) SAN SALVADOR – ANTIGUA  GUATEMALA 
• După trecerea frontierei dintre El Salvador și Guatemala ne vom îndrepta spre Antigua GuatemalaUNESCO, oraș 

încântător care a fost capitala Regatului Guatemala din sec.16 până în 1773, când a fost distrusă în mare parte de 
un puternic cutremur.  

• Vom face un tur de oraș pe parcursul căruia vom vedea, printre altele, Biserica San Francisco El Grande, Catedrala, 
Parcul Central, Biserica La Merced, Universitatea San Carlos şi Muzeul Jadului. 

• Cazare în Antigua Guatemala la hotel 5*  (Camino Real sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 13 (miercuri, 22.03.2023) ANTIGUA  GUATEMALA – LACUL ATITLAN  
• Plecare spre Lacul Atitlan, situat la 1562 m altitudine, cel mai adânc lac din America Centrală (340 m), format într-

un crater vulcanic. 
• Pentru a admira lacul înconjurat de “Cei Trei Uriași” (trei vulcani inactivi cu înălțimi de peste 3000 m: Atitlan, 

Toliman și San Pedro), vom face o mini-croazieră, cu opriri pentru vizite în localitățile San Juan La Laguna și 
Santiago Atitlan. 

• Cazare în Panajachel la hotel 4* (Porta del Lago sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, dejun la un restaurant local. 
 

 

Ziua 14 (joi, 23.03.2023) ATITLAN – CHICHICASTENANGO – CIUDAD DE GUATEMALA 
• În cursul dimineții vizităm Chichicastenango, orășel renumit atât pentru pitorescul târg local, care se ține în zilele 

de joi și duminică, cât și pentru devotamentul cu care locuitorii păstrează tradițiile culturii K‘iche‘ Maya. Vom vizita 
târgul și Biserica Santo Tomas, veche de peste 400 de ani, unde şamanii mai practică şi astăzi diverse ritualuri, 
jertfind uneori păsări în cinstea zeilor.  

• Ne îndreptăm spre Guatemala City (Ciudad de Guatemala), capitala țării, cel mai mare oraș din Guatemala și cea 
mai mare aglomerare urbană din America Centrală, situată la 1500 m altitudine, pe amplasamentul vechiului oraș 
mayaș Kaminaljuyu. Vom face un tur panoramic, pe parcursul căruia vom vedea Piaţa Constituţiei, Palatul Naţional, 
Catedrala Metropolitană și alte câteva obiective de interes.  

• Cazare în Ciudad de Guatemala la hotel 4* (Clarion sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 15 (vineri, 24.03.2023) CIUDAD DE GUATEMALA – CANCUN  
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Cancun, cu companie locală. 
• Aterizare pe aeroportul din Cancun, transfer la hotel și timp liber pentru relaxare. 
• Cazare cu all inclusive în Cancun la hotel 4*  (Krystal sau similar) 
• 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: 145 €/persoană). 

» Notă: Excursia opționale se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane la tariful indicat; include și transportul / 
transferurile. 

• Mese: mic dejun la hotel și All Inclusive în hotelul din Cancun. 
 

https://casa-1800-ataco-concepcion-de-ataco.booked.net/
http://www.caminorealantigua.com.gt/en/
https://www.portahoteldellago.com/es/?gclid=EAIaIQobChMI2eya5sSE-gIVk-J3Ch0YSAglEAAYASAAEgKItfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.clarionguatemala.com/
https://www.krystal-cancun.com/
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Ziua 16 (sâmbătă, 25.03.2023 CANCUN – ISTANBUL 
• Timp liber la dispoziție pentru pregătiri de plecare.  
• Transfer către aeroport, pentru zborul TK 181 spre  Istanbul, cu decolare la ora 14:25.  
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

Ziua 17 (duminică, 26.03.2023). ISTANBUL – BUCUREȘTI  
• Sosim la Istanbul la ora 10:10 și continuăm spre București cu zborul TK1039, cu decolare la ora 13:20.  
• Sosire în București la ora 14:35. 
 

 

 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

10.03 – 26.03.2023  4350€ /persoană 
 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin pentru un grup de minim 15 persoane. 
**Suplimentul de cameră single este de 795 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București – Istanbul – Cancun / Cancun - Istanbul – București; 
✓ Transport local cu avionul: Ciudad Guatemala - Cancun; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 13 nopți cazare la hoteluri de 4* și 3* (norme locale), cu mic dejunuri incluse; 
✓ 1 noapte cazare la hotel de 4* (norme locale), cu All Inclusive; 
✓ 1 dejun și 12 cine; 
✓ 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; 
✓ Ghizi locali, 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 ghizi locali și șoferi (70 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Excursiile opționale: 

• Chichen Itza și Valladolid cu dejun inclus, ziua 3 (cost suplimentar: 165 €/persoană). 
• Xcaret show, ziua 15 (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 plecării; Nu se acceptă pașapoarte temporare. 
 

OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 
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• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 15 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 / 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 
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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 pașaportu l 
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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