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INCURSIUNE ÎN MAROC  
22 noiembrie – 02 decembrie 2022 (11 zile) 

1345 Euro (taxe de aeroport incluse)  

 
Maroc, o țară unde omul se îngemănează cu natura, un loc cu o abundență de comori care așteaptă să fie descoperite în spatele 
zidurilor orașelor. O beție a simțurilor, o pictură magnifică ce pare să fi prins viață, vibrantă, colorată și plină de farmec. Munți, 
păduri, cascade, râuri maiestoase și plaje superbe. Dar mai presus de toate, predomină strălucirea și romantismul acestei țări. 
Fastul oriental, strălucirea și contrastele fascinante din vechile orașe Marrakech, Meknes, Fes sau Rabat te captivează irezistibil. 
Din momentul sosirii în această țară, începi să trăiești o experiență încărcată de mister și exotic. Și nu uitați: în Casablanca, dacă 
aveți timp, savurați o cafea sau un ceai la Rick’s Cafe, ce reproduce atmosfera barului din celebrul film ”Casablanca”, cu Humphrey 
Bogart și Ingrid Bergman ]n rolurile principale. 

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

M 22.11. BUCUREȘTI – MARRAKECH – ESSAOUIRA  

 

M 23.11. ESSAOUIRA – SAFI – EL JADIDA - CASABLANCA  

J 24.11. CASABLANCA – RABAT 

V 25.11. RABAT – VOLUBILIS – MEKNES – FES 

S 26.11. FES 

D 27.11. FES, opțional Chefchaouen 

L 28.11. FES – IFRANE – ERFOUD 

M 29.11. ERFOUD – OUARZAZATE 

M 30.11. OUARZAZATE – AIT BENHADDOU – MARRAKECH 

J 01.12. MARRAKECH 

V 02.12. MARRAKECH – BUCUREȘTI   

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

Ziua 1 (marți, 22.11.2022). BUCUREȘTI – FRANKFURT – MARRAKECH – ESSAOUIRA 
• La ora 11:00 ne întâlnim cu însoțitorul de grup în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Frankfurt cu zborul LH 

1423  (06:15 - 07:50). 
• Escală la Frankfurt și plecare către Marrakech cu zborul LH 4370 (10:55 - 14:35).  
• BINE AȚI VENIT ÎN MAROC!  Ne întâlnim cu ghidul local și plecăm spre Essaouira, port la Oceanul Atlantic, fondat 

în 1769. 
• Cazare în Essaouira la hotel  4* (Des Illes 4* sau similar 4*). 
 

 

Ziua 2 (miercuri, 23.11.2022). ESSAOUIRA – SAFI – EL JADIDA - CASABLANCA   
• Dimineața vom face un tur al orașului EssaouiraUNESCO , fostul Mogador. 
• Plecăm de-a lungul  coastei Oceanului Atlantic, pe care o vom urma spre Casablanca, cel mai mare oraș oraș din 

Maroc. Pe traseu vom vizita câteva orășele-port: Safi, cel mai important centru al industriei sardelelor, unde vizităm  
Fortăreața Dar el Bahar și un atelier de ceramică; orașul fortificat El JadidaUNESCO, singura așezare cu aspect ne-maur 
din Maroc, datorită clădirilor medievale construite de portughezi; pitorescul orășel Azemmour, situat pe malurile 
râului Oum Er-Rbia, faimos pentru broderia de foarte bună calitate,  

• Cazare în Casablanca la hotel  4* (Kenzi Basma 4* sau similar 4*). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 3 (joi, 24.11.2022). CASABLANCA – RABAT 
• Prima parte a acestei zile este dedicată descoperirii celor mai frumoase locuri din Casablanca, supranumită Orașul 

Alb. Vom admira Cornișa, zona rezidențială Anfa, Moscheea Hassan II, una dintre cele mai mari din lume și singura 
din Maroc ce poate fi vizitată de ne-musulman, fosta Catedrală Catolică, transformată în centru cultural. Piața 

https://www.hotel-des-iles.com/fr
https://www.kenzi-hotels.com/en/kenzi-basma
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Națiunilor Unite, Piața Mohamed al V-lea, Palatul Regal, Cartierul Habous. 
• Plecăm spre Rabat, capitala politică și administrativă a Marocului unde vom face turul orașului Rabat UNESCO: care se 

împarte în două zone: cea veche, ce datează din sec. al XII-lea și cea nouă, construită la începutul secolului XX, în 
perioada protectoratului francez. Vom admira Palatul Regal (exterior), esplanada Mechouar,  fortăreața Kasbah 
Oudaya, prima reședință regală, cu superbele sale grădini în stil hispano-maur, Mausoleul Mohamed V, decorat cu 
marmură albă, foiță de aur și onyx, Turnul Hassan.  

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

 

Ziua 4 (vineri, 25.11.2022). RABAT – VOLUBILIS – MEKNES – FES  
• Plecăm spre Volubilis UNESCO, unde vizităm situl arheologic – pagină importantă din istoria Marocului deoarece 

păstrează cele mai bine conservate ruine romane din Maroc.  
• În apropiere de Volubilis se află orașul Moulay Idriss Zerhoun, care poartă numele primului conducător islamic 

important, stră-strănepotul profetului Mohamed, fondatorul dinastriei Idrisside, născut la Mecca și înmormântat 
în acest oraș, 

• Continuăm spre Meknes UNESCO, oraș devenit capitală imperială în timpul domniei Sultanului Moulay Ismail, cel de-al 
doilea din dinastia Alauită. Vom admira monumentala Poartă Bab Mansour și Poarta Bab El Khemiss, vom face o 
incursiune în vasta Piață Lahdim și vom admira Mausoleul lui Moulay Ismail. De asemenea, vom vizita și Heri es-
Souani, fostul grânar și grajd al Sultanului Mulay și Bazinul Souani.  

• Seara ajungem la Fes, oraș fondat în anul 789 de către Moulay Idriss.  
• Cazare în Fes la hotel 4* ( Zalagh Park 4* sau similar 4*). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 

 
 

 
Ziua 5 (sâmbătă, 26.11.2022). FES  
• Ziua de astăzi este dedicată în întregime vizitării orașului Fes, capitala spirituală, intelectuală și culturală a Marocului, 

unde se află cea mai mare Medina UNESCO. Începem turul cu partea cea mai veche, Fez-El-Bali, cu 9,400 de străzi și 
străduțe, sute de bazaruri acoperite, cu numeroase restaurante, cafenele, ateliere, moschei, medrese (școli 
islamice), caravanseraiuri. Vom trece prin Piața Nejjarine unde se află o frumoasă fântână, un caravanserai cu 
fațadă decorată încântător, vom urca pe o terasă de unde vom avea o vedere panoramică asupra tăbăcăriilor. Vom 
mai vedea Universitatea și Moscheea Qaraouine (exterior), Medrasa Bou Inania, Mausoleul lui Mulay Idriss II. 

• De asemenea vom face un tur al fortificațiilor pentru a vedea câteva dintre porțile Medinei, ne vom opri la Palatul 
Regal din Fez, aflat in imediata apropiere a Cartierului Evreiesc (Mellah), unde vom remarca arhitectura total 
diferită de cea din a Medinei. 

• Cazare în Fes la hotel  4* (Zalagh Park 4* sau similar 4*). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 

 
 

 
Ziua 6 (duminică, 27.11.2022). CHEFCHAOUEN 
• Timp liber în Fes pentru explorarea orașului pe cont propriu. Opțional, excursie la Chefchaouen, renumit pentru 

casele sale vopsite în nuanțe de albastru, Capitala provinciei cu același nume, este situat într-o zonă deluroasă, la 
600 m altitudine. Printre cele mai importante obiective pe care le vom vedea în turul de oraș se numără Piața 
Mohammed V, Piața El Haouta, centrul  vechi, Moscheea Albă din Souk, Moscheea Spaniolă. Magazinele locale 
oferă o gamă largă de produse specifice zonei: obiecte din lemn, broderii, brânză de capră.  

• Cazare în Fes la hotel  4* (Zalagh Park 4* sau similar 4*). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 7 (luni, 28.11.2022). FES – IFRANE – ERFOUD / excursie Merzouga 
• Vom pleca spre Erfoud, traversând lanțurile muntoase Atlasul Mijlociu și Atlasul Înalt, prin zone cu peisaje montane 

deosebite.  

https://www.rivehotel.com/
http://www.zalagh-palace.ma/fr
http://www.zalagh-palace.ma/fr
http://www.zalagh-palace.ma/fr
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• Trecem prin stațiunea de ski Ifrane unde facem un popas, apoi vom străbate Pădurea de cedri Gouraud, în care pot 
fi observate maimuțele din specia Macaca sylvanus,, nativă din Munții Atlas. 

• Continuăm drumul prin Cheile râului Ziz, trecem pe lângă lacul de acumulare Al-Hassan Addakhil, iar pe măsură ce 
începem să coborâm spre Erfoud, poartă a Saharei, peisajul se va schimba, de la munți înzăpeziți la zone deșertice 
și oaze de palmieri, iar așezările berbere ne vor încânta cu farmecul lor pitoresc.  

• Opțional, dacă vremea este favorabilă, puteți continua traseul prin Deșertul Sahara, cu mașini 4x4, pentru a admira 
soarele ce apune peste dunele de la Merzouga, (Cost suplimentar: 35 €/persoană). 

• Cazare în Erfoud la hotel 4* (Kasbah Hotel sau similar 4*). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 8 (marți, 29.11.2022). ERFOUD – OUARZAZATE 
• În această zi vom parcurge aproape în întregime Drumul celor 1000 de Fortărețe, pe care îl vom urma până la 

Ouarzazate, urcând la peste 1500 m altitudine, trecând prin oaze pitorești, cu plantații de palmieri și prin văi adânci 
săpate în calcar. 

• Vom trece prin Tinejdad, poartă de intrare de drumul celor 1000 de fortărețe și Tinghir, una dintre cele mai 
frumoase oaze din Maroc situată la altitudinea de 1430 m. 

• Vom admira Cheile Todra – un coridor îngust, cu pereți de până la 300 m, săpat de râul Todra, una dintre cele mai 
impresionante curiozități din sudul Marocului, la fel ca și multicolorele Chei Dades. 

• Vom trece prin Valea Trandafirilor și vom admira Kasbah Amridil, impozanta fortăreață din sec. al XVII-lea a cărei 
imagine apare pe bancnota de 50 Dirhami și unde au fost turnate scene din filme faimoase cum ar fi "Ali Baba și 
cei 40 de hoți" și "Lawrence al Arabiei". 

• Traseul se încheie la Ouarzazate, oraș ridicat de berberi la 1160 m altitudine, la marginea deșertului Sahara. 

• Cazare în Ouarzazate la hotel  4* (Karam Palace 4* sau similar 4*). 

• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 9 (miercuri, 30.11.2022). OUARZAZATE – AÏT BENHADDOU – MARRAKECH 
• De la Ouarzazate la Marrakech vom urma traseul vechiului drum de caravane, pe care erau transportați sclavi, aur, 

fildeș și sare. 
• Înainte de a părăsi Ouarzazate vizităm fortăreața Kasbah Taourirt și celebrele ”Atlas Studios” unde au fost realizate 

scene din ”Războul Stelelor”, ”Lawrence al Arabiei”, ”Isus din Nazareth”, ”Mumia”, ”Gladiatorul” și altele. 
• Următoarea vizită o facem la Kasbah Ait Benhaddou UNESCO, una dintre cele mai importante așezări fortificate de pe 

drumul caravanelor. 
• Vom traversa Atlasul Mare prin Pasul Tizi n'Tichka (2260 m) și vom reveni la Marrakech. 
• Cazare în Marrakech la hotel 4* ( Zalagh Kasbah & Spa 4* sau similar 4*). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

Ziua 10 (joi, 01.12.2022). MARRAKECH 
• Această zi este dedicată explorării Orașului Roșu al Marocului - Marrakech UNESCO. Orașul are o poziție strategică 

importantă: se află între Munții Atlas și Deșertul Sahara, iar de-a lungul istoriei a fost un punct de plecare și de 
sosire a caravanelor ce transportau mărfuri din Africa Neagră. Vom vizita Grădinile Menara, Palatul Bahia, 
capodoperă a arhitecturii marocane, Necropola Saadiană, datând din sec. al XVI-lea și Moscheea Koutubia 
(exterior), construită în sec. al XII-lea în timpul dinastiei Almohade, considerată o adevărată capodoperă a 
arhitecturii hispano-maure și simbol al orașului Marrakech.  

• După-amiază, vizităm piața Jemaa El Fna, un adevărat spectacol oferit de îmblânzitorii de șerpi, dresori, cântăreți, 
actori, acrobați. Timp liber pentru cumpărături în souk (bazarul marocan). 

• Seara, opțional, puteți asista la un spectacol folcloric tipic marocan cu cină inclusă. (Cost suplimentar: 49 
€/persoană). 

• Cazare în Marrakech la hotel  4* ( Zalagh Kasbah & Spa 4* sau similar 4*). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel 
 

 

https://kasbahhotelxalucaarfoud.com-hotel.com/
https://hotel-karam-palace-ouarzazate.booked.net/
http://zalaghkasbahspa.hotels-marrakesh.com/en/
http://zalaghkasbahspa.hotels-marrakesh.com/en/
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Ziua 11 (vineri, 02 .12.2022). MARRAKECH – BUCUREȘTI   
• Check out de la hotel și transfer la aeroport pentru zborul LH 4371 spre Frankfurt (15:25 - 19:20). 
• Escală la Frankfurt și continuare spre București cu zborul LH 1422 (20:30- 23:50). 
 

 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

22 noiembrie – 02 decembrie 2022 1345 € /persoană 
 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

   Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin. 
   **Suplimentul de cameră single este de 230 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
• Transport transcontinental cu avionul București – Marrakech și retur, via Frankfurt; 
• Taxele de aeroport;  
• 10 nopți cazare la hoteluri de 4* (norme locale), cu mic dejun-uri incluse; 
• 10 cine în restaurantele hotelurilor 
• Intrările la obiectivele din program (cu excepția Moscheei Hasan II) 
• 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 (45 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
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 în țară; pentru deținătorii de 
pașapoarte  temporare este necesară obținerea de viză turistică. 
 
OBSERVAȚII:  
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 12 persoane. În cazul în care nu se întrunește 
numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această condiție este acceptată 
de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și nu constituie motiv de anulare. 
Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal cu 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; 
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✓ 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. 

• 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; 
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• 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; 
 

 
 

http://www.politiadefrontiera.ro/
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