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CROAZIERĂ PRIN CANALUL PANAMA ȘI CARAIBE 
- cu vasul NORWEGIAN JEWEL - 

Joi 03 februarie – miercuri 15 februarie 2023 (13 zile) 

de la 2390 Euro (taxe de aeroport și port incluse) 

 
Descoperiti alături de EXACT Travel 

• 3 țări de peste mări: Panama, Costa Rica și Columbia 

• Panama City (Ciudad De Panama), capitala statului Panama, cel mai cosmopolit oraș din America Centrală  
• Celebrul Canal Panama – o minune a amenajărilor hidrotehnice, un proiect unic în lume 

• 3 insule din Caraibe – Aruba, Bonaire,Curaçao, cu plaje minunate și clădiri cu fațade în culori vii. 
• 3 porturi din Marea Caraibilor: Puerto Limon (Costa Rica), Cartagena (Columbia), Puerto Colon (Panama). 

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

V 03.02. BUCUREȘTI - PANAMA CITY 

 

 

S 04.02. PANAMA CITY - Fuerte Amador 

D 05.02. CANALUL PANAMA 

L 06.02. PUERTO LIMON, COSTA RICA: 07:00 – 16:00 

M 07.02. Navigare 

M 08.02. WILLEMSTAD, CURACAO: 14:00 – 21:00 

J 09.02. ORANGESTAD, ARUBA: 07:00 – 20:00 

V 10.02. KRANLEDIJK, BONAIRE: 08:00 – 17:00 

S 11.02. Navigare 

D 12.02 .CARTAGENA, COLUMBIA: 07:00 – 15:00 

L 13.02. COLON, PANAMA – Embera Quera - PANAMA CITY 

M 14.02. PANAMA CITY - ISTANBUL 

M 15.02. ISTANBUL - BUCUREȘTI 

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

Ziua 1 (vineri, 03.02.2023) BUCUREȘTI – PANAMA CITY  
• Ne întâlnim la ora 04:00 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentatul Exact Travel și plecăm spre Istanbul cu 

zborul TK1044 (10:20 – 12:45). 

• Escală și plecare spre Panama City cu zborul TK 903  (14:00 – 20:15).  

• Sosire în Panama City și transfer la hotel. 
• Cazare în Panama City la hotel 4* (The Executive sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (sâmbătă, 04.02.2023) PANAMA CITY - Terminalul Fuerte Amador 

• Tur de oraș, care începe cu partea modernă (cartierul bancar, Bulevardul Balboa), continuă în cartierului colonial 
Casco ViejoUNESCO, cu străduțe fermecătoare și biserici interesante, apoi în zona cu edificii de dată mai recentă din 
Plaza Bolivar și Plaza de Francia.  

• Vom încheia turul parcurgând Amador Causeway, dig proiectat pentru a proteja de valurile Pacificului intrarea în 

Canalul Panama. Digul face legătura cu insulițele Naos, Perico și Flamenco și cu terminalul de croaziere. 

https://www.executivehotel-panama.com/
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• Sosire la terminalul de croaziere Fuerte Amador pentru îmbarcarea pe vasul Norwegian Jewel al companiei NCL 
(Norwegian Cruise Line). Vasul, renovat complet în 2021, are un echipaj de 1069 persoane și poate primi la bord 
până la 2376 pasageri, cărora le oferă o gamă largă de facilități: cabine spațioase, restaurante, baruri și săli de 
spectacol, sala de teatru Stardust, piscine și jacuzzi, sală de fitness și pistă de jogging, spa, magazine și cazino etc. 

• În cele 9 zile petrecute la bord vom beneficia de pensiune completă și programe de divertisment oferite tuturor 
pasagerilor: spectacole, 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 (duminică, 05.02.2023) CANALUL PANAMA 

• În această zi vom naviga prin Canalul Panama, cu o lungime de 82 km, traversând Istmul Panama, de la Pacific spre 
Atlantic, între Ciudad de Panama (Panama City) și Colon.  

• Vasul pleacă dimineața devreme de la nivelul oceanului, trece prin trei ecluze, care asigură urcarea până la nivelul 
Lacului Gatun, unde se intersectează cu navele ce sosesc din direcția opusă și coboară apoi prin alte trei ecluze, la 
nivelul Oceanului Atlantic.  

• Construcția canalului a reprezentat unul dintre cele mai mari proiecte de inginerie întreprinse vreodată și a avut 
un impact enorm asupra navigației, deoarece vasele care navighează de la New York către San Francisco parcurg 
doar 9.500 km, față de cei 22.500 km ai rutei ocolitoare pe la Capul Horn. Ideea canalului datează de la 
începutul sec. 16, iar prima încercare de construcție a început în 1880, dar a eșuat. Lucrarea a fost terminată 
de Statele Unite și canalul s-a deschis în 1914. Deoarece lățimea ecluzelor originale era de numai 33,5 m, s-a impus 
construcția unui nou set de ecluze, cu lățimea de 55 m, date în funcțiune în 2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (luni, 06.02.2023) PUERTO LIMON, COSTA RICA: 07:00 – 16:00 

• Puerto Limon, oraș înfrățit cu Galațiul, a fost fondat în 1857 ca port pentru exportul de banane spre Europa și 
America de Nord și s-a dezvoltat odată cu construcția căii ferate dintre ocean și capitala San Jose. În prezent Puerto 
Limon are trei terminale portuare, dintre care unul de containere.  

• Printre excursiile oferite în această escală se numără turul orașului Puerto Limon, inclusiv un curs de gătit, vizita 
Parcului Național Braulio Carrillo, rezervația Veragua și Canalele Tortuguero, Valea Estrella și Jungla Bocuare, 
plimbarea cu trenul de epocă sau cu caiacul, rafting în pădurea tropicală. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (marți, 07.02.2023) Navigare 

• Zi de navigare spre grupul insulelor cunoscute ca ”ABC” – Aruba, Bonaire, Curaçao, situate în nordul coastei 
venezueliene.  

• Din punct de vedere administrativ aceste trei insule sunt legate de Regatul Țărilor de Jos (Olanda): Aruba și Curaçao 
sunt țări autonome, auto-guvernate, care fac parte din regat, în timp ce Bonaire este o municipalitate specială a 
acestuia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (miercuri, 08.02.2023) WILLEMSTAD, CURACAO: 14:00 – 21:00 

• Vasul ancorează la Willemstad, capitala insulei-stat Curaçao. 

• În centrul istoricUNESCO  al orașului pot fi admirate clădiri datând din sec. 19, multe dintre ele atent restaurate, 
precum biserica catolică Sfânta Familie și clădirea hotelului Poppy. 

• Printre atracțiile insulei, incluse în excursiile opționale ce pot fi achiziționate de pe vas se numără Peștera Hato, 
Acvariul, plantația de Aloe Vera, unde este explicat procesul de fabricație al numeroaselor produse cosmetice și 
medicinale, ferma de struți situată într-un cadru natural spectaculos. De asemenea se pot face plimbări cu semi-
submarinul sau întâlniri cu delfinii. 

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

https://www.ncl.com/fr/en/cruise-ship/jewel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oceanul_Atlantic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Canal_(geografie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
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Ziua 7 (joi, 09.02.2023) ORANGESTAD, ARUBA: 07:00 – 20:00 

• Încântătorul și multicolorul oraș-port Orangestad, capitala insulei Aruba, se remarcă prin stilul arhitectural colonial, 
cu construcții în culori pastel, în stil olandez, spaniol și caraibian, unde vizitatorii vor găsi numeroase magazine, 
restaurante, muzee, precum și numeroase op’iuni de divertisment. Printre principalele atracții se numără Parcul 
Wilhelmina, o adevărată atracție naturală, Turnul King Willem al III-lea, de la Fort Zoutman, care găzduiește în 
prezent Muzeul de Istorie al Arubei, Fabrica de Aloe din Aruba, piața din port. 

• Alte atracții ale insulei incluse în excursiile opționale sunt formațiunea stâncoasă Casibari Rock, Capela Alto Vista, 
farul California, epava vasului Antilla, unde se poate snorkeling.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (vineri, 10.02.2023) KRALENDIJK, BONAIRE: 08:00 – 17:00 

• Capitala insulei Bonaire s-a dezvoltat în apropierea fortului Orange, construit in 1639 pentru a apăra principalul 
port din insulă și a primit numele Kralendijk ("recif de corali") în 1840. De altfel Bonaire este destinația preferată a 
amatorilor de scufundări și snorkeling, dar aici se practică și alte sporturi nautice.  

• Insula oferă numeroase atracții: clădirile istorice din capitală, cum ar fi Sediul Guvernului și Vechiul Fort, casele 
coloniale olandeze, vopsite în culori pastel, colibele renovate în care locuiau cândva sclavii ce lucrau la extragerea 
sării marine, principalul produs exportat din insulă, țărmul stâncos din nord, Lacul Goto, populat de un mare număr 
de flamingo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (sâmbătă, 11.02.2023) Navigare 

• Vasul navighează spre Cartagena, de-a lungul coastei de nord a Columbiei. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (duminică, 12.02.2023) CARTAGENA, COLUMBIA: 07:00 – 15:00 

• Sosim astăzi în cel mai turistic oraș al Columbiei - CartagenaUNESCO , fondat în 1533 pe țărmul Marii Caraibelor, în 
trecut fiind unul dintre primele sanctuare ale sclavilor eliberați din America.  

• Printre atracțiile orașului se numără Fortăreața San Felipe de Barajas, cea mai mare fortificație spaniolă din Lumea 
Nouă și Ciudad Amurallada (centrul colonial), cea mai animată și pitorească zonă a orașului, în care se intră pe lângă 
Turnul cu Ceas și unde pot fi admirate superbe clădiri în stil colonial spaniol și biserici impozante. Biroul de excursii 
de pe vas vă oferă o gamă largă de vizite ale orașului, cu trăsura, cu autobuzul cu etaj Hop-On Hop-Off sau pietonal. 

• De asemenea se poate face o minicroazieră în Golful Cartagena sau poate fi vizitată Cueva del Manglar, eco-sistem 
protejat, un adevărat rai al păsărilor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11 (luni, 13.02.2023) COLON, PANAMA - EMBERA QUERA – PANAMA CITY 

• Ne vom lua rămas bun de la vasul Norwegian Jewel, debarcând la terminalul de croaziere din Colon, cel de-al doilea 
oraș din Panama, fondat în 1850 de Statele Unite ca terminalul de la Atlantic al Căii Ferate Panama. 

• Vom face o excursie în jungla din Parcul Naţional Chagres, străbătută de Rio Chagres, pentru a observa flora și 
fauna impresionantă a pădurii luxuriante și a descoperi modul în care indigenii din tribul Embera folosesc plantele 
şi seminţele în tratarea diverselor afecțiuni. Excursia include o incursiune in junglă cu canoe, un prânz tradițional și 
prezentarea dansurilor și ritualurilor tribului Embera. 

• Transfer în Panama City. 

• Cazare cu mic dejun în Panama City la hotel 4* (The Executive sau similar).  

• Mese: dejun tradițional. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12 (marți, 14.02.2023) PANAMA CITY – ISTANBUL 

• Dimineața timp liber la dispoziție pentru relaxare, vizite individuale sau cumpărături. 
• După dejunul (inclus) într-un restaurant local, ne îndreptăm spre dealul Cerro Ancon, pe coasta căruia a fost 

amenajat Centrul Cultural Mi Pueblito. Acesta este organizat în trei zone ce evidențiază stilurile arhitecturale 
specifice din Panama: colonial spaniol, afro-antilez și indigen (al etniilor Embera și Kuna). Vom vizita clădirile din 
cele trei zone, în interiorul cărora vom vedea mobilier și diverse obiecte caracteristice celor trei populații.  

https://www.executivehotel-panama.com/
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• Pe traseul spre aeroport vom vedea ruinele primului oraș spaniol pe coasta Pacificului, Panama la Vieja, fondat de 
conchistadorul Pedro Arias Avila în 1519 și distrus în 1671 de faimosul pirat Henry Morgan. 

• Sosire la aeroport pentru zborul spre Istanbul TK 904 (21:45 – 18:25). 

• Mese: mic dejun la hotel, dejun la restaurant local. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 13 (miercuri, 15.02.2023) ISTANBUL – BUCUREȘTI     
•  Sosire în  Istanbul la 18:25, escală și plecare spre București cu zborul TK 1045 (19:45 - 20:00). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF / persoană 

03.02 - 15.02.2023 

Cabină interioară 2390 €  

Cabină cu fereastă 2490 € 

Cabină cu balcon 3390 € 

 TAXE de AEROPORT și PORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin. 
**Suplimentul de cameră single pentru Panama este de 80 €/persoană. Pentru supliment cabina single, tariful se 
calculează la cerere. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
• Transport transcontinental cu avionul București – Panama City și retur; 
• Taxele de aeroport;  
• 2 nopți cazare la hoteluri de 4*, cu mic dejun-uri incluse; 
• 9 nopți cu pensiune completă la bordul vasului Norwegian Jewel; 
• 2 dejunuri, în zilele 11 și 12; 
• Însoțitor român vorbitor de limba engleză; 
• Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
• Autocar/microbuz adaptat numărului de participanți 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 local și șoferi (20 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x  Bacșișurile de la bordul vasului (10 $/persoană / zi, care se vor 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. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni de la data întoarcerii în țară 
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OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 18 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: 

✓ 30 % dacă retragerea se face până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 75 % 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. 

• 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.  
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• 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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