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CANADA MARITIMĂ 

- ÎNTRE ATLANTIC ȘI FLUVIUL ST.LAURENT 

02 – 14 iunie 2023 (13 zile) 

 3.680 Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
Vă invităm într-un circuit în extremitatea de sud-est a Canadei, scăldată de apele Oceanului Atlantic și ale Fluviului 
Saint Laurent (St. Lawrence). Veți vizita cele mai frumoase locuri din trei provincii maritime (Nova Scotia, Insula Prince 
Edward și New Brunswick) și Peninsula Gaspé din provincia Quebec. Acestea sunt locuite de urmașii coloniștilor englezi 
și francezi, limba oficială diferind între provincii: engleza în Nova Scotia și Insula Prince Edward, franceza în Quebec, 
ambele în New Brunswick. Veți descoperi nu numai peisaje spectaculoase, ci și repere esențiale ale bogatei istorii a 
acestor locuri.  

€ 

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

V 02.06. BUCUREȘTI – FRANKFURT – HALIFAX 

 S 03.06. HALIFAX – BADDECK  

D 04.06. BADDECK – CABOT TRAIL – BADDECK 

L 05.06. BADDECK – MONCTON 

M 06.06. MONCTON, Insula Prince Edward 

M 07.06. MONCTON – CARLETON SUR MER 

J 08.06. CARLETON-SUR-MER – PERCÉ – GASPÉ 

V 09.06. GASPÉ – RIVIERE DU LOUP 

S 10.06. RIVIERE DU LOUP – SAINT JOHN 

D 11.06. SAINT JOHN 

L 12.06. SAINT JOHN – HALIFAX 

M 13.06. HALIFAX – LUNENBURG – HALIFAX – MUNCHEN 

M 14.06. MUNCHEN – BUCUREȘTI 

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

Ziua 1 (vineri, 02.06.2023) BUCUREȘTI – FRANKFURT – HALIFAX   
• Ne întâlnim la ora 04:15  în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Frankfurt cu zborul LH 1423  (06:25 – 07:55) 
• Escală la  Frankfurt  și plecare spre Halifax cu zborul LH 4398 (15:50 – 18:10). 
• Sosire în Halifax, capitala provinciei canadiene Noua Scoție. și transfer la hotel. 
• Cazare în zona Halifax la hotel 2* (Comfort Inn Halifax sau similar) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (sâmbătă, 03.06.2023) HAIFAX – BADDECK  
• În prima parte a zilei vom face un tur ghidat în centrul istoric al orașului, unde vom vedea Citadel Hill, dealul pe 

care se află cetatea care a protejat Portul Halifax între 1749 și 1906, dar nu a fost atacată niciodată, Province House, 
cea mai veche clădire pentru legislativ din Canada, Primăria, Grădinile Publice, Catedrala St. Mary, Promenada 
decorată cu diverse statui, printre care statuia lui Samuel Cunard, fondatorul Liniei Maritime Cunard și statuia 
Emigrantului, Muzeul Maritim al Atlanticului, care are și o secțiune dedicată Titanicului și naufragiului său (peste 
100 de victime au fost înmormântate în cimitirul Fairview Lawn din Halifax), Arcul Memorial Last Steps (Ultimii Pași), 
ridicat în onoarea celor peste 300.000 de soldați Canadieni care au plecat să lupte peste ocean în timpul Primului 
Război Mondial. 

mailto:office@exact-travel.ro
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• Plecare spre Baddeck, localitate din centrul Insulei Cape Breton, numită și ‘Scoția Americii de Nord”. Insula este separată 
de Peninsula Nova Scotia prin strâmtoarea Canso, pe care o vom traversa pe Canso Causeway, cale rutieră și feroviară 
amenajată în 1955.  

• Cazare în Badddeck la hotel 3* (Inverary Resort sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (duminică, 04.06.2023 ). BADDECK – CABOT TRAIL – BADDECK  
• Vom vizita Situl Istoric Național Alexander Graham Bell, care prezintă realizările faimosului inventator, multe dintre 

ele concepute în reședința sa de pe malul Lacului Bras d'Or. 
• Vom continua cu un tur pe renumitul traseu turistic Cabot Trail, o buclă de 298 km care îl răsplătește pe călător cu 

peisaje spectaculoase din regiunile de coastă și din interiorul Parcului Național Cape Breton Highlands. Printre 
punctele de interes de pe traseu se numără satul de pescari Cheticamp, golful Pleasant Bay, în care pot văzute 
balenele, Cape North, punctul cel mai nordic al traseului, din apropierea Cabots Landing Provincial Park, unde, după 
unele păreri, a debarcat în 1497 exploratorul John Cabot, Igonish, destinație turistică de interes local și St. Anns, 
unde funcționează Colegiul Gaelic, instituție privată care promovează cultura gaelică a scoțienilor din Highlands. 

• Cazare în Badddeck la hotel 3* (Inverary Resort sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (luni, 05.06.2023) BADDECK – MONCTON 
• Vom continua explorarea Provinciei Noua Scoția, după care vom trece în Provincia New Brunswick. Ne vom opri în Truro, 

un vom vizita Parcul Victoria, în care se află Cascada Joseph Howe 
• Vom vizita Joggins Fossil CliffsUNESCO, faleze create de topirea ghețarilor și mareele foarte înalte din Golful Fundy, unde a 

fost scoasă la iveală cea mai completă colecție din lume de fosile din perioada Carboniferului (300 milioane de ani). Fosilele 
ilustrează ecosistemul terestru din acea perioadă: plante și chiar trunchiuri de copaci, nevertebrate și vertebrate, atât 
acvatice cât și terestre. 

• Traseul acestei zile se încheie în Moncton, cel mai mare oraș din Provincia New Brunswick, situat în centrul geografic al 
Provinciilor Maritime. 

• Cazare în zona Moncton la hotel 2* (Comfort Inn Magnetic Hill sau similar) 
• Mese: mic dejun.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (marți, 06.06.2023)  MONCTON,  Insula Prince Edward  
• În această zi vom face o excursie în cea mai mică provincie a Canadei, Insula Prince Edward, unde vom ajunge 

traversând Pasajul Abegweit pe podul Confederației, de 12,9 km lungime, cel mai lung pod din lume peste o apă 
care îngheață. 

• Vom vizita Charlottetown, capitala si cel mai mare oraș din provincie, unde, în 1864, s-a ținut conferința care a dus 
la crearea Dominionului Canadei. Vom vedea impunătoarea Catedrală St Dunstan, sediul legislativului - Province 
House și reședința guvernatorului - Government House, Centrul Cultural, Universitatea etc.. 

• Vom continua cu frumoasele priveliști de pe coasta de nord a insulei, unde ne vom opri la punctele de belvedere 
de la Dalvay by the Sea și Cavendish Cliffs pentru a admira falezele abrupte de gresie roșie. 

• La finalul turului ne vom opri în pitorescul orășel New Glasgow de pe malul Râului Clyde și vom face o vizită la 
Prince Edward Island Preserve Co., furnizor de conserve din fructe, ceaiuri, condimente și dulciuri. 

• Cazare în zona Moncton la hotel 2* (Comfort Inn Magnetic Hill sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (miercuri, 07.06.2023)  MONCTON – CARLETON SUR MER 
• Traseul din această zi parcurge limita estică a Provinciei New Brunswick, care este singura provincie canadiană bilingvă. 

Vom trece prin multe localități care au nume de origine franceză deoarece, cele mai multe, au fost fondate de către 
acadienii care au fost expulzați de britanicii din Noua Scoție și partea de sud a New Brunswick.  

• În Peninsula Acadia ne vom opri în pitoreștile orășele Tracadie-Sheila, Caraquet și Bertrand. De asemenea, dacă va fi 
deschis, vom vizita Satul Istoric Acadian (plata intrării la fața locului). 

• La finalul zilei vom ajunge în Peninsula Gaspé din provincia francofonă Quebec.  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://inveraryresort.com/
https://inveraryresort.com/
https://www.choicehotels.com/new-brunswick/moncton/comfort-inn-hotels/cn296
https://www.choicehotels.com/new-brunswick/moncton/comfort-inn-hotels/cn296
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• Cazare în Carleton-sur-Mer la hotel de 3* (Hostellerie Baie Bleue  sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (joi, 08.06.2023)  CARLETON SUR MER – PERCÉ – GASPÉ 
• Vom pleca spre Percé, localitate turistică de la extremitatea estică a Peninsulei Gaspé, unde vom vizita  Geoparcul Global 

PercéUNESCO, renumit pentru peisajele spectaculoase: faleze abrupte, plaje, golfuri, insule. Cele mai cunoscute sunt Percé 
Rock (în franceză Rocher Percé – Stânca Perforată) și Insula Bonaventure, care gazduiește cea mai mare colonie de gâște 
de mare. 

• Ne vom continua călătoria pe coasta de est a peninsulei Gaspé, îndreptându-ne spre orașul omonim, unde, în 1534, 
exploratorul Jacques Cartier a ”luat în stăpânire” Noua Franță în numele Regelui Francisc I. În Gaspé poate fi 
admirată Catedrala Christ Roi, singura catedrală din lume construită din lemn. 

• Cazare în Gaspé la hotel de 3* (Hôtel Plante sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (vineri, 09.06.2023)  GASPÉ – RIVIERE DU LOUP 
• În cursul acestei zile vom călători pe țărmul pitoresc al Estuarului și Fluviului St. Lawrence (en.) / St. Laurent (fr.), 

fluviu care face legătura între Marile Lacuri si Oceanul Atlantic. 
• Vom trece prin orășele pitorești: Sainte-Anne-Des-Monts, poarta de intrare în Parcul Național al Gaspesiei, 

Mont Joli, capitala picturilor murale din estul Provinciei Quebec, Rimourski, fondat în 1696. 
• Între Rimouski și Rivière-du-Loup vom vizita Parcul național du Bic, care ocupă 33,2 kmp de pe țărmul estuarului 

St. Laurent, incluzând o duzină de golfuri și un relief accidentat, cu vârful Champlain atingând 346 m, cu floră și 
faună diversă, de exemplu porci spinoși, foci, rațe sălbatice și păsări răpitoare. 

• Cazare în Rivière du Loup la hotel de 2* (Comfort Inn sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (sâmbătă, 10.06.2023) RIVIERE DU LOUP – FREDERICTON – SAINT JOHN 
• Vom începe ziua cu un tur panoramic în orașul de Rivière du Loup, unde vom vedea Conacul Fraser, Palatul de 

Justiție, Primăria și vom vizita Parcul Cascadelor. 
• În continuare vom reveni în Provincia New Brunswick, iar de la Edmundston vom urma cursul Râului Saint John, 

mai întâi de-a lungul frontierei cu Statele Unite, apoi până la Saint John, pe țărmul Golfului Fundy. 
• La Hartland vom vedea cel mai lung pod acoperit din lume (391 m), terminat în 1901, iar la Fredericton, capitala 

provinciei, vom vedea cele mai importante edificii: Primăria, Palatul de Justiție, Clădirea Adunării Legislative etc.. 
• Cazare în Saint John la hotel de 2* (Days Inn sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (duminică, 11.06.2023) SAINT JOHN 
• Această zi este dedicată explorării celui de-al treilea oraș al provinciei New Brunswick, fondat în 1604 de către 

exploratorul francez Samuel de Champlain. 
• Vom face un tur de oraș cu ghid local și vom descoperi nu numai centrul istoric (strada Prince William, King’s Square, 

Teatrul Imperial, Piața orășenească, cea mai veche piață din Canada, deschisă în 1785, Biserica de Piatră, Casa 
Loialiștilor) și Fortul Howe, sit istoric național, dar și frumuseți ale naturii.  

• Vom fi martorii fenomenului Reversing Falls, determinat de impactul fluxului, cu înălțime de până la 9 m, asupra 
râului Saint John, ale cărui ape sunt împinse în amonte de două ori pe zi de apa din Golful Fundy. De asemenea 
vom vizita Geoparcul Stonehammer și Parcul Rockwood. 

• Cazare în Saint John la hotel de 2* (Days Inn sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11 (luni, 12.06.2023) SAINT JOHN – ANNAPOLIS – HALIFAX 
• Dimineața vom traversa Golful Fundy cu ferryboat-ul care face legătura între Saint John și Digby (Nova Scotia). 
• Vom vizita Situl Istoric Național Port-Royal, copia primei așezări permanente fondate de Franța în 1605, devenită 

capitala Acadiei, dar distrusă de britanici în 1613. După acest eveniment așezarea a fost mutată în amonte, pe 

mailto:office@exact-travel.ro
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https://baiebleue.com/
https://www.hotelplante.com/
https://www.choicehotels.com/quebec/riviere-du-loup/comfort-inn-hotels/cn341
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/saint-john-new-brunswick/days-inn-saint-john/overview
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malul sudic al Râului Annapolis, a păstrat rolul de capitală a coloniei franceze și numele de Port-Royal până în 1710, 
când, în urma cuceririi britanice, a primit numele Annapolis Royal.  

• Următoarea vizită o vom face la Annapolis Royal Historic Gardens, ce reflectă peste 400 de ani din istoria 
grădinăritului din Canada șl a fost declarată în 2015 ”Grădina Anului”. Vom vedea cea mai mare colecție de 
trandafiri din Estul Canadei, o Casă Acadiană reconstruită ca în 1671 și colecția de rhododendroni și azalee care 
înfloresc în luna iunie. 

• Cazare în zona Halifax la hotel de 2* (Comfort Inn Halifax sau similar) 
• Mese: mic dejun 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12. (marți, 13.06.2023) HALIFAX – LUNENBURG – MONTREAL – MUNCHEN 
• În această ultimă zi petrecută în Canada vom vizita alte câteva locuri interesante din Noua Scoție, începând cu Ross 

Farm Museum. Acest sit de patrimoniu autentic păstrează o mare parte din ferma veche în care a trăit familia Ross 
și reînvie modul de viață al fermierilor de acum 100 de ani.  

• Vom continua cu vizita fermecătorului oraș-port LunenburgUNESCO, fondat în 1753, una dintre cele mai bine 
conservate așezări coloniale din Lumea Nouă. În centrul istoric se găsesc în jur de 40 de clădiri din lemn, printre 
care Biserica Anglicană St. John, prima fondată în Lunenburg (1753) și Biserica Luterană Zion (1772). 

• Dacă timpul permite ne vom opri și în pitorescul orășel Mahone Bay, fondat în 1754, renumit pentru cele trei 
biserici aliniate de-a lungul țărmului: St James - Anglicană, St John - Luterană  și Sf. Treime – Unită. 

• Transfer la aeroport pentru zborul AC0 669 spre Montreal (19:20 – 20:02). 
• Escală la Montreal și plecare spre Munchen cu zborul LH 0475 (20:50 - 10:10). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 13. (miercuri, 14.06.2023)  MUNCHEN – BUCUREȘTI  
• Sosire la Munchen la ora 10:10 și plecare spre București cu zborul LH1652 (15:45 – 18:45). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

02.06 – 14.06.2023  3680 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minim 19 persoane.  
**Supliment cameră single  980 €/pers. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Zboruri transcontinentale București – Frankfurt – Halifax și Halifax – Montreal – Munchen – București; 
✓ Taxe de aeroport; 
✓ Transport cu microbuz/autocar conform program; 
✓ Cazare 11 nopți cu mic dejun în  hoteluri de 3* și 2*;  
✓ Taxele de intrare la obiectivele turistice conform program; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză pe toată durata programului; 
✓ Tururi cu ghizi locali în Halifax, Insula Prince Edward, Saint John. 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi local și șoferi (60 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Asigurare medicală și storno (recomandat) 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.choicehotels.com/nova-scotia/halifax/comfort-inn-hotels/cn207


 

PROGRAM 
PERIOADA 

Canada maritimă - între Atlantic și Fluviul St.Laurent 
02 – 14 iunie 2023 (13 zile) 

 

 

 

Strada Ghiocei nr 2, BUCUREŞTI S2, ROMANIA 
Tel/Fax: 021-3123045 ; 021-3123046  
E-mail: office@exact-travel.ro; 
WEB: www.exact.travel 
 

R C :  J 4 0 / 9 9 5 1 / 1 9 9 8 ;  CUI: RO11149327;  
Licenta Turism: 1333; Capital Social: 45000 RON 
Banca: UNICREDIT, Sucursala Rosetti; 
RO24BACX0000000031042310 – RON; RO45BACX0000000031042320-EUR 

 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita 
cu minim 30 de zile înainte de data plecării. 
•  Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul întoarcerii în țară. Nu se acceptă 
pașapoarte temporare. Documentele necesare obținerii vizei vor fi ulterior transmise de către agenție. 
 
OBSERVAȚII:  

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 19 persoane. În cazul în care nu se 
întrunește numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această 
condiție este acceptată de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și 
nu constituie motiv de anulare. Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal 
cu numarul minim de participanți pentru întregul program, dacă nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția 
poate majora prețul sau anula opționalul.  

• În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate 
din valoarea totală a excursiei: 
✓  nu există penalizări din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai mult de 60 de zile până la plecare 
✓  penalizare 10% din prețul excursiei dacă anularea se face între 60-46 de zile până la plecare 
✓  penalizare 30% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 45-31 de zile până la plecare 
✓  penalizare 100% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 30 de zile până la plecare sau 
✓  pentru neprezentare la plecare (no-show) 

• Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu excepția programelor cu croazieră, sau programe confirmate cu 
propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paște, Crăciun, Revelion, Early Booking etc).  

• Rezervările  pentru pachetele de Crăciun /Revelion/ Paște/ Early Booking anulate, sunt supuse unor condiții speciale 
de penalizare:  

✓ 50 % dacă retragerea se face  până în 60 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 80 % dacă retragerea se face între 59 - 31 de zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 
✓ 40 % dacă retragerea se face cu 60 zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 59 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

prezintă la locul de plecare în ziua și la ora stabilită. 

• Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croazieră este cea oficial atribuită de organele de resort din țările 
respective.  

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii 
la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Agenția noastră depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta camere 
duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători decât în limita 
disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 

• În situații de excepție (evenimente, congrese, conferințe, târguri etc.) agenția poate opera modificări în structura 
programului, fără a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   

• Compania aeriană și orele de zbor menționate în program sunt cu titlu informativ și pot fi schimbate. Agenția nu 
este responsabilă în cazul în care programul turistic nu poate fi realizat, parțial sau total, din cauza modificării 
orarului de zbor, întârzierii sau anulării curselor aeriene. Siguranța bagajelor pe durata transportului aerian cade în 
sarcina companiei aeriene.  
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• Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de 
avion.                                                   

• Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regulă seara, putând apărea întârzieri din cauza condițiilor de 
trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare variază de la o zi la alta, în funcție de programul turistic. Agenția nu se 
face răspunzătoare pentru nerespectarea sau întârzierea programului turistic din cauza condițiilor de trafic 
(ambuteiaje, închiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a 
indisciplinei anumitor turiști (întârzieri, atitudini ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 

• Pentru programele care presupun obținerea vizei înainte de plecare, turiștii au obligația să trimită toate 
documentele solicitate agenției în termenul prevăzut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obține viza din 
cauza timpului scurt până la plecare. În cazul în care obținerea vizei este condiționată de prezența fizică a turiștilor 
pentru interviu, aceștia au obligația de a se prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul 
autorităților consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la 
orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei, li se va returna întreaga sumă achitată în avans, 
mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene pentru anularea excursiei, costurile 
variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de Ambasade pentru procesarea vizelor nu se 
ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și nu trimite documentele la timp / 
nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar turistul are obligația de 
a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

• Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal 
pe care fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul dejun și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește 
ori în restaurantul bufet, ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la 
începutul până la sfârșitul croazierei. Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul 
vasului. Seara, fiecare cabină primește un buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, 
spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din punct de vedere al confortului unele față de altele, cu toate acestea 
diferența de preț este dată de poziționarea acestora pe vas, cele aflate pe punțile superioare fiind de regulă mai 
scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regulă cabine interioare / exterioare sau cu balcon, din categoria 
celor garantate (fără posibilitatea alegerii poziției pe o anumită punte) și se nominalizeaza cu cel mult o săptămână 
înainte de plecare. Agenția nu se face responsabilă în cazul în care apar nemulțumiri legate de acest aspect. De 
asemenea, linia de croazieră poate face un upgrade la una sau mai multe cabine (un schimb dintr-o categorie 
inferioară la o categorie superioară) fără o informare în prealabil și în mod aleatoriu iar agenția nu  poate fi trasă la 
răspundere. În porturile în care oprește vasul, turiștii au posibilitatea să cumpere excursii de la biroul de turism 
aflat la bord sau să își facă propriul program, însotitorul roman neavand obligativitatea de a-i însoți. 

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți b) însoțiți de unul dintre părinți care să aibe acordul 
notarial al  părintelui care nu călătorește ( sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de 
deces ); c) însoțiți de un adult cu certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți. Copiii 
care nu au carte de identitate, vor clălători obligatoriu cu pașaportul. 

• Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt 
deteriorate (în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte 
de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara 
Uniunii Europene și pentru acele state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face 
pe baza pașaportului valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Pentru țările în care cetățenii români au 
nevoie de viză de intrare, este necesar pașaportul valabil cel puțin 6 luni de la data terminării călătoriei. Anumite 
state nu permit accesul cu pașaport temporar sau nu aplică vize pe pașaport temporar, de aceea vă rugăm să 
consultați serviciul consular al țării în care intenționați să faceți deplasarea sau vă consultași în această privință cu 
agenția de turism. Atenție, persoanele recent căsătorite au obligația de a-și schimba Cartea de Identitate anulată 
de autorități (perforată/ tăiată).  

• 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 . 
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• 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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