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1 DECEMBRIE ÎN CAPE TOWN 
26 noiembrie – 3 decembrie 2022 (8 zile) 

                1875 Euro  (taxe de aeroport incluse) 

 
Vă invitam să explorati in vacanta de iarna, timp de cinci zile, orașul Cape Town și împrejurimile sale. “Orașul Mamă” este 
considerat cel mai frumos oraș al Africii și printre cele mai frumoase din lume, celebru pentru plajele sale spectaculoase, pentru 
viața de noapte foarte bogată și pentru multitudinea de activități disponibile în oraș și împrejurimi.  
Dacă doriți să vizitați un oraș cosmopolit și exotic în afara Europei, să profitați de vara din emisfera sudică pe una din plajele 
de nisip de la Oceanul Atlantic, să degustați vinuri rafinate, să vă delectați cu arta culinară din Cape Malay, să admirați peisaje 
sălbatice sau să vă pierdeți într-un centru comercial ultramodern, orașul Cape Town le are pe toate. Veti vizita împrejurimile 
sale cu zona viticolă Cape Winelands, Cape Point și Capul Bunei Speranțe, plaja cu pinguini Boulders Beach, veti urca pe Table 
Mountain, simbolul orașului și una dintre noile 7 minuni naturale ale lumii de unde puteti face chiar coborâre în rapel de pe 
vârful acestui munte. Vor fi cinci zile pline, foarte active și diferite între ele cu multe experiențe de călătorie memorabile. 

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

S 26.11. BUCUREȘTI – ISTANBUL 

 

D 27.11. ISTANBUL - CAPE TOWN 

L 28.11. CAPE TOWN 

M 29.11. CAPE TOWN - CAPUL BUNEI SPERANȚE 

M 30.11. CAPE TOWN 

J 01.12. CAPE TOWN – ZONA VITICOLĂ  

V 02.12. CAPE TOWN – ISTANBUL 

S 03.12. ISTANBUL - BUCUREȘTI 

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

Ziua 1 (sâmbătă, 26.11.2022) BUCUREȘTI – ISTANBUL 
• Ne întâlnim la ora 19:15 în Aeroportul ”Henri Coandă” cu însoțitorul de grup și plecăm spre Istanbul cu zborul TK 

1046 (21:25 - 23:45). 
• Escală pe aeroportul din Istanbul. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (duminică, 27.11.2022) ISTANBUL – CAPE TOWN 
• Plecare spre Cape Town cu zborul TK 44 (02:25 - 12:00). 
• Sosire în Cape Town și transfer la hotel pentru check in. 
• După-amiază liberă pentru odihnă și adaptare cu acest oras plin de viață. Puteți face o plimbare prin zona de 

promenadă denumită Victoria & Alfred Waterfront, una dintre atracțiile principale ale orașului, un loc plin de 
magazine, restaurante și pub-uri.  

• Pentru cină puteti alege dintre numeroasele restaurante din zona de promenadă, situate la câteva minute de mers 
pe jos de hotel.  

• Cazare în Cape Town la hotel Park Inn by Radisson Foreshore 4* sau similar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (luni, 28.11.2022) CAPE TOWN 
• Dimineața tur al orașului Cape Town. Turul începe cu vizita centrului istoric - Castelul Bunei Speranțe și Company 

Gardens. În jurul acestor grădini se află câteva dintre cele mai importante clădiri din oraș: Parlamentul, Planetariul 
și Muzeul Național al Africii de Sud.  

• Dacă vremea ne permite, vom lua telecabina rotativă pentru a urca pe Table Mountain, un simbol al orașului.  
• Continuăm turul cu vizita coloratului cartier Bo-Kaap, care aparțtine populatiei musulmane din Cape Town. 

Arhitectura specifică acestui cartier și poveștile din jurul acestor case colorate fac din acest cartier un loc ce nu 
trebuie ratat în timpul vizitei prin Cape Town.   

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-cape-town-foreshore?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:mea+h:ZACPTFOR
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• După-amiază liberă pentru o plimbare opțională la Robben Island, insula unde a fost închis Nelson Mandela și alți 
detinuți politici sud-africani sau pentru o sesiune de cumpărături prin Victoria & Alfred Waterfront.  

• Cazare în Cape Town la hotel Park Inn by Radisson Foreshore 4* sau similar. 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (marți 29.11.2022) CAPE TOWN - EXCURSIE LA CAPUL BUNEI SPERANȚE 
• O vizită la Capul Bunei Speranțe și Cape Point nu trebuie ratată. Traversând cea mai spectaculoasă rută, pe lângă 

Chapmans Peak, vom ajunge în Rezervația Naturală Cape of Good Hope (Capul Bunei Speranțe). Aici puteti marca 
momentul printr-o fotografie lângă indicatorul coordonatelor geografice. La Cape Point putem urca până la vechiul 
far pe jos sau, opțional, cu furnicularul.  

• Ziua continuă cu traversarea fermecătorului oraș Simon’s Town și oprire la Boulders Beach, unde vom admira 
colonia de pinguini Jackass (pinguinii africani). Timp liber pentru dejun sau plimbare pe plajă. 

• Întoarcere după-amiază în Cape Town.  
• Cazare în Cape Town la hotel Park Inn by Radisson Foreshore 4* sau similar. 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (miercuri, 30.11.2022) CAPE TOWN 
• Timp liber la dispoziție pentru odihnă, cumpărături sau vizite individuale.  
• Vă recomandăm o vizită a zonei de litoral a orasului unde se află plajele Clifton Beach, First Beach sau Camps Bay 

Beach. Timp liber pentru a servi dejunul lângă plajă. 
• De asemenea, nu ratați o vizită la superba Grădina Botanică Kirstenbosch, cea mai mare și mai veche grădină 

botanică din Africa de Sud și una dintre cele mai mari din lume. 
• Cazare în Cape Town la hotel Park Inn by Radisson Foreshore 4* sau similar. 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (joi, 01.12.2022) CAPE TOWN – INCURSIUNE IN LUMEA VINULUI SUD-AFRICAN 
• În această zi vom face o excursie în zona Cape Winelands. Regiunea este o combinație între mici orașe istorice și 

domenii viticole modern utilate, pe care se produc vinuri de cea mai bună calitate care au transformat Africa de 
Sud în una dintre cele mai mari țări producătoare de vin din lume. Pe traseu vom face câteva opriri la frumoasele 
podgorii din regiune pentru 2 degustări de vin și produse locale. 

• Orașul Stellenbosch, așezat în inima acestei regiuni, este al doilea ca vechime din țară. În Stellenbosch vom vedea 
pitoreștile case în stil Cape Dutch. Dejun inclus la un restaurant local.  

• Întoarcere după-amiază în Cape Town și timp liber pentru cumpărături în zona de promenadă.  
• Cazare în Cape Town la hotel Park Inn by Radisson Foreshore 4* sau similar. 
• Mese: mic dejun la hotel, prânz la un restaurant local. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (vineri, 02.12.2022) CAPE TOWN – ISTANBUL 
• Dimineață liberă pentru o ultimă plimbare prin Cape Town. Eliberarea camerelor se face cel târziu la ora 11.00. 
• Optional puteti participa la o excursie de jumătate de zi până la Aquila Safaris, singura rezervație naturală din zona 

Cape Town unde se pot vedea cele 5 animale africane numite Big Five (”Cei 5 Magnifici”: leul, leopardul, elefantul, 
bivolul și rinocerul). Distanța până la Aquila este de 2 ore, iar durata programului de safari în interiorul rezervației 
este de 3 ore. Întoarcere în jurul orei 14.00, la timp pentru un ultim dejun (opțional) în Cape Town înainte de 
transferul la aeroport.  

• Transfer la aeroport, pentru zborul TK 45 spre Istanbul (18:35 - 05:55). 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (sâmbătă, 03.12.2022) ISTANBUL – BUCUREȘTI 

• Sosim la Istanbul la 05:55  

• Continuăm călătoria spre București cu zborul TK 1043 (08:30 - 08:50). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-cape-town-foreshore?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:mea+h:ZACPTFOR
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-cape-town-foreshore?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:mea+h:ZACPTFOR
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-cape-town-foreshore?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:mea+h:ZACPTFOR
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-cape-town-foreshore?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:mea+h:ZACPTFOR


 

PROGRAM 
PERIOADA 

1 Decembrie în Cape Town 
26 noiembrie – 3 decembrie 2022 (8 zile)  

 

    
Telefon +40-(0)21-312.30.45 / 46  R.C.: J40/9951/1998; CUI: RO11149327;  

Licență turism: 1333; Unicredit Bank - Rosetti: 
RO24 BACX 0000 0000 3104 2310- RON 
RO45 BACX 0000 0000 3104 2320 - EUR 

Adresă Str. Ghiocei 2, București Sector 2, România  
E-mail office@exact-travel.ro  
Website www.exact.travel  

 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

26.11 – 03.12.2022  1875€ /persoană 
 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin. 
**Suplimentul de cameră single este de 320 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București – Cape Town - București via Istanbul; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 5 nopți cazare la hotel de 4* (norme locale), cu mic dejunuri incluse; 
✓ Dejun inclus în ziua 6; 
✓ Tur ghidat in Cape Town  
✓ Bilete la telecabina pentru urcarea la Table Mountain  
✓ Excursie la Capul Bunei Sperante  
✓ Bilet de intrare pentru vizita la colonia de pinguini de la Boulders Beach 
✓ Excursie in zona viticola de langa Cape Town cu pranz inclus 
✓ 2 degustari la 2 crame diferite  
✓ 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  Taxă de viză și procesare Africa de Sud: 70 €/persoană. 
x  Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi: 25 €/persoană (recomandat). 
x  Excursia opțională la Aquila Safari: (aprox. 70 €/persoană, se achită local) 
x  Excursia opțională la Robben Island: (aprox. 70 €/persoană , se achită local) 
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 

45 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral. 

 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria în Africa de Sud aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării. Nu se acceptă pasaport 

temporar. Pentru acest program este necesară obținerea unei vize turistice. 

 
OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minim 20 persoane. În cazul în care nu se întrunește 
numărul minim menționat, programul se poate anula sau se va recalcula. 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: 



 

PROGRAM 
PERIOADA 

1 Decembrie în Cape Town 
26 noiembrie – 3 decembrie 2022 (8 zile)  

 

    
Telefon +40-(0)21-312.30.45 / 46  R.C.: J40/9951/1998; CUI: RO11149327;  

Licență turism: 1333; Unicredit Bank - Rosetti: 
RO24 BACX 0000 0000 3104 2310- RON 
RO45 BACX 0000 0000 3104 2320 - EUR 

Adresă Str. Ghiocei 2, București Sector 2, România  
E-mail office@exact-travel.ro  
Website www.exact.travel  

 

✓ 25 % dacă retragerea se face până în 46 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 50 % dacă retragerea se face între 45 - 30 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 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.  

• 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. 
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• 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; 
 

 

 
 

 

http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions

