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CHILE – INSULA PAȘTELUI – PATAGONIA 
06 – 26 martie 2023 (21 zile) 

                8595 Euro  (taxe de aeroport incluse) 

 
Vă propunem o aventură memorabilă pe continentul sud-american, de la Santiago de Chile până la Valparaiso, pe 
Coasta Pacificului și în Insula Paștelui pierdută în imensitatea oceanului, unde veți face cunoștință cu enigmaticii moai, 
din Deșertul Atacama până în Regiunea Lacurilor și în Insula Chiloe, de la Strâmtoarea Magellan până în rezervațiile 
naturale Torres del Paine și Los Glaciares, din Țara de Foc, supranumită Capătul Lumii până la Buenos Aires, capitala 
Argentinei și leagănul indiscutabil al tangoului,. 

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

L 06.03. BUCUREȘTI – PARIS – SANTIAGO DE CHILE 

 

 

M 07.03. SANTIAGO  DE CHILE 

M 08.03. SANTIAGO  DE CHILE – SANTA RITA 

J 09.03. SANTIAGO DE CHILE, opțional Valparaiso și Isla Negra 

V 10.03. SANTIAGO DE CHILE - INSULA PAȘTELUI 

S 11.03. INSULA PAȘTELUI 

D 12.03. INSULA PAȘTELUI – SANTIAGO DE CHILE 

L 13.03. SANTIAGO – SAN PEDRO DE ATACAMA 

M 14.03. SALAR DE ATACAMA & TOCONAO 

M 15.03. GEISERUL TATIO 

J 16.03. SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO – PUERTO VARAS 

V 17.03. INSULA CHILOE 

S 18.03. PUERTO VARAS – PETROHUE – PUNTA ARENAS 

D 19.03. INSULELE MAGDALENA ȘI MARTA – PUERTO NATALES 

L 20.03. TORRES DEL PAINE 

M 21.03. PUERTO NATALES – CANCHA CARRERA – EL CALAFATE 

M 22.03. GHEȚARUL PERITO MORENO 

J 23.03. EL CALAFATE – USHUAIA, opțional Canalul Begle 

V 24.03. USHUAIA, opțional Parcul Național Tierra del Fuego  – 
BUENOS AIRES 

S 25.03. BUENOS AIRES – PARIS 

D 26.03. PARIS - BUCUREȘTI 

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

Ziua 1 (luni, 06.03.2023) BUCUREȘTI – PARIS –SANTIAGO DE CHILE 
• Ne întâlnim la ora 03:30 în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre  Paris cu zborul AF 1589 (19:35 – 21:55).  
• Escală la Paris și continuare spre Santiago de Chile cu zborul AF 406 (23:20 – 09:40). Noapte în avion. 
 

 

Ziua 2 (marți, 07.03.2023) SANTIAGO DE CHILE 
• Sosire în Santiago de Chile și transfer la hotel. 
• După-amiază întâlnire cu ghidul local, care ne va însoți în turul de oraș. În centrul istoric vom vedea Casa de La 

Moneda - sediul guvernului, Plaza de Armas – piața principală, înconjurată de clădiri impozante: Catedrala, Poșta, 
Muzeul Istoric Naținoal, Primăria. Continuăm cu Colina San Cristobal, un avanpost al Anzilor, pe care se înalță 



 
PROGRAM 
PERIOADA 

CHILE - INSULA PAȘTELUI - PATAGONIA 
06 – 26 martie 2023 (21 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  

 

statuia albă a Fecioarei Maria, simbol al orașului. Turul se încheie cu o vizită în cartierele moderne Providencia și 
Las Condes, cu bulevarde largi, zgârie-nori moderni, restaurante și magazine elegante. 

• Cazare în Santiago de Chile la hotel de 4* (Kennedy sau similar). 
• Mese: cină la hotel. 
 

 

Ziua 3 (miercuri, 08.03.2023). SANTIAGO DE CHILE – SANTA RITA 
• În această zi vom descoperi savoarea vinurilor chiliene la Podgoria Santa Rita, fondată în 1880 într-un peisaj 

încântător, la poalele înălțimilor Alto Jahuel. Aici își dau întâlnire tradițiile viticole, istoria, cultura și gastronomia. 
Cel mai popular vin produs la Santa Rita este ”Vino 120”. Acesta amintește de cei 120 de patrioți din Războiul de 
Independență care, în 1814, după înfrângerea de la Rabcagua s-au refugiat în dependințele conacului. 

• Vom face un tur ghidat pe parcursul căruia vom descoperi grădina cu diverse soiuri de viță de vie, viile, procesul de 
vinificațe, vom vizita ”Pivnița celor 120 de Patrioți”.  

• Vom continua cu o degustare de vinuri din categoriile Reserva și Gran Reserva și dejun. 
• Întoarcere în Santiago de Chile și timp liber la dispoziție. 
• Cazare în Santiago de Chile la hotel de 4* (Kennedy sau similar). 
• Mese: dejun la restaurant local, cină la hotel. 
 

 

Ziua 4 (joi, 09.03.2023). SANTIAGO DE CHILE, opțional excursie Valparaiso și lsla Negra 
• Timp liber pentru plajă și plimbare sau excursie opțională cu ghid local. 
• Excursia opțională va începe cu vizita în Valparaiso, cel mai mare port din țară și sediul Congresului Chilian. Veți vizita 

centrul istoricUNESCO, cu străduțe pitorești și căsuțe multicolore de pe dealurile Concepcion și Alegre, unele dintre case 
fiind decorate cu frumoase picturi murale ce sporesc atractivitatea zonei. Veți coborî cu vechiul funicular în zona 
portuară, cu arhitectură mai modernă. 

• Excursia va continua cu Isla Negra – oraș care în ciuda faptului că nu este o insulă, a ajuns faimos cu acest nume 
datorită marelui poet chilian, Pablo Neruda, laureat al Premiul Nobel. Veți vizita casa-muzeu, aflată la malul 
oceanului, în care se păstrează o bogată colecție de obiecte ce au aparținut marelui poet. În apropierea casei veți 
vedea și mormintele în care odihnesc  Pablo Neruda și soția sa, Matilda. (Cost suplimentar: 85 €/persoană) 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup minim de 10 persoane la tariful indicat; include transport, intrări, 
însoțitor român vorbitor de engleză și ghid local. 

• Cazare în Santiago de Chile la hotel de 4* (Kennedy sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 5 (vineri, 10.03.2023). SANTIAGO DE CHILE - INSULA PAȘTELUI (RAPA NUI) 
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Insula PasteluiUNESCO (Rapa Nui), una din cele mai izolate insule locuite de 

pe planetă, aflată la o distanță de 3510 km față de continentul sud-american, faimoasă datorită platformelor 
ceremoniale (Ahu) pe care au fost amplasate statui monumentale din piatră vulcanică, numite ”moai”. 

• La sosire veți plăti individual taxa de acces în Parcul Național Rapa Nui = 80$/pers, după care vom pleca spre Hanga 
Roa, capitala insulei, pentru a ne instala la hotel. 

• După-amiază vom face o excursie la Orongo, centrul ceremonial al cultului omului-pasare, care l-a succedat pe cel 
al moai-lor. Ne vom opri la vulcanul Rano Kau, de unde putem admira coastele de sud și vest ale insulei, orașul 
Hanga Roa și laguna din craterul cu un diametru de peste 1,5 km. În continuare vom vizita satul ceremonial Orongo, 
unde aveau loc ritualurile Omului-Pasăre “Tangata Manu” și situl arheologic Vinapu. 

• Cazare în Insula Paștelui la hotel 3* (Altiplanico Rapa Nui sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 6 (sâmbătă, 11.03.2023). INSULA PAȘTELUI 
• Vom petrece o zi cu totul deosebită, admirând frumusețea acestei insule atât de îndepărtate și speciale, cu 

monumente impresionante și unice presărate de-a lungul coastelor sale. 

https://www.hotelkennedychile.com/
https://www.hotelkennedychile.com/
https://www.hotelkennedychile.com/
http://www.altiplanico.cl/en/altiplanico-easter-island/
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• Prima oprire o vom face pe coasta de sud-est, la platforma Ahu Akahanga, unde se spune că ar fi îngropat regele 
Hotu Matu'a., strămoșul populației din Rapa Nui. 

• Următoarea vizită o vom face la Rano Rakaku, cariera de piatră în care au fost realizate aproape 900 de sculpturi și 
în care se găsesc mai multe statui neterminate, dintre care cea mai mare are 21 m. 

• Alte opriri le vom face la Ahu Tongariki, platforma cu 15 moai, restaurată în 1995, Ahu Te Pito Kura, unde se află 
piatra numită "Buricul Pamantului"; plaja Anakena, unde se afla două platforme - Ahu Nau Nau și Ahu Ature Huki.  

• Întoarcere la hotel și timp liber la dispoziție. Vă recomandăm să admirați apusul de soare de pe malul oceanului. 
• Cazare în Insula Paștelui la hotel 3*  (Altiplanico Rapa Nui sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel, dejun la pachet, cină la hotel. 
 

 

Ziua 7 (duminică, 12.03.2023). INSULA PAȘTELUI – SANTIAGO DE CHILE 
• Dimineața vom vizita Ahu Akivi, platformă cu 7 moai de aceeași înălțime (4,9 m), singurii de pe insulă care privesc 

spre mare și despre care se spune că i-ar reprezenta pe cei 7 exploratori trimiși de Regele Hotu Matu'a înainte de 
a veni pe insulă. Platforma este orientată astronomic, astfel încât la solstițiul de primăvară moaii privesc direct 
apusul de soare, iar la solstițiul de toamnă soarele răsare exact în spatele lor. 

• Vom vizita și micul crater Puna Pau, de unde provin pălăriile roșii ale moailor. 
• Transfer la aeroport și zbor spre continent. Sosire în Santiago de Chile și transfer la hotel. 
• Cazare în Santiago de Chile la hotel de 4* (Holiday Inn sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel.  
 

 

Ziua 8 (luni, 13.03.2023). SANTIAGO – SAN PEDRO ATACAMA, Valea Lunii 
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Calama, din deșertul Atacama.  
• Sosire și transfer la San Pedro de Atacama (2408 m), localitate în care trăiesc băștinașii care se ocupă cu agricultura 

și turismul.  
• După amiază vom participa la o excursie în Valea Lunii (Moon Valley). În mijlocul lanțului muntos de sare vom găsi 

un peisaj selenar din sare și lut săpat de apă și vânt în decursul a milioane de ani, iar de la punctul de belvedere 
Ckari vom admira culorile roșiatice ale deșertului și Anzii care se profilează în depărtare..  

• Cazare în San Pedro de Atacama la hotel 4* (Altiplanico San Pedro sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 9 (marți, 14.03.2023). SALAR DE ATACAMA  & TOCONAO 
• Descoperirea frumuseților deșertului Atacama începe cu satul Toconao (2485 m), singura oază cu apă dulce din 

regiune, care permite cultivarea fructelor, unde vom vedea micuța biserică ce datează din sec. 18. 
• Următoarea vizită o vom face la Salar de Atacama (2305 m altitudine, suprafață de peste 3000 kmp), cel mai mare 

depozit natural de sare al țării, dar și sursă de alte minerale (potasiu, borax, litiu). Aici se găsesc și lagune izolate, 
alimentate în special de apa provenită din topirea zăpezilor, unde pot fi observate trei specii de flamingo: Andean, 
Chilian și James. Pentru a proteja aceste păsări a fost creată Rezervația Națională Los Flamencos. 

• Ne vom opri la Lacul Chaxa, înconjurat de câmpuri de sare enorme și unde pot fi observate colonii de flamingo și o 
vegetație adaptată solului sărat. Aici vom aștepta apusul de soare, pentru a ne bucura de coloritul spectaculos al 
lagunei și al peisajului înconjurătot.. 

• Cazare în San Pedro de Atacama la hotel 4* (Altiplanico San Pedro sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină la hotel, dejun la restaurant local. 
 

 

Ziua 10  (miercuri, 15.03.2023). GEISERUL TATIO 
• Plecare matinală spre gheizerele Tatio, situate la 4300 m altitudine, parcurgând un traseu spectaculos, ce 

traversează un ecosistem de o mare diversitate. 
• După o călătorie de circa 3 ore vom ajunge într-o depresiune presărată cu izvoare termale impresionante, care 

ating temperaturi de până la 85⁰C și unde peisajul fumarolelor de circa 6 m înălțime este de neuitat.  
• Vom ajunge și la Gheizerul Alb, unde s-a format un bazin cu apă termală în care se poate face baie. 

http://www.altiplanico.cl/en/altiplanico-easter-island/
https://holidayinnsantiagoairport.h-rez.com/index.htm?lbl=ggl-en-arpt&gclid=EAIaIQobChMIjvnrw56M-gIVi_93Ch3QBQpWEAAYAiAAEgIDSPD_BwE
http://www.altiplanico.cl/
http://www.altiplanico.cl/
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• După-amiază timp liber la dispoziție pentru vizite individuale și cumpărături. 
• Cazare în San Pedro de Atacama la hotel 4* (Altiplanico San Pedro sau similar).  
• Mese: mic dejun și dejun în timpul excursiei, cină la hotel. 
 

 

Ziua 11 (joi, 16.03.2023). SAN PEDRO ATACAMA – SANTIAGO – PUERTO VARAS 
• Transfer la aeroportul din Calama și zbor spre Puerto Montt, via Santiago de Chile. 
• Sosire la Puerto Montt, orășel din regiunea Los Lagos, de unde ne vom îndrepta spre Puerto Varas, orășel situat pe 

malul lacului Llanquihue, cel de-al doilea din Chile ca suprafață - 860 kmp. 
• Cazare în Puerto Varas la hotel 4*  (Cabaña del Lago sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 12 (vineri, 17.03.2023). INSULA CHILOE 
• Excursie de o zi în arhipelagul Chiloe, unde se găsesc 16 biserici UNESCO construite integral din lemn și acoperite cu 

șindrilă, reprezentând un fenomen arhitectural unic în America Latină. Primele biserici de acest tip, care îmbină 
cultura indigenă cu cea europeană și se întegrează armonios în mediul înconjurător, au fost construite de misionarii 
iezuiți în sec.17, tradiția fiind urmată și îmbogățită de franciscani.  

• Pentru a ajunge la destinație ne deplasăm cu autocarul până la Pargua, unde ne îmbarcăm pe ferry-boat-ul care 
traversează canalul Chacao, până în mirifica insulă Chiloe, unde vom vizita câteva orășele cu frumoase biserici de 
lemn: Chacao, Dalcahue, Castro, Gamboa, Nercon. 

• La Ancud vom vizita Fundația ”Prietenii Bisericilor din Chiloe” și Fortul San Antonio. 
• Cazare în Puerto Varas la hotel 4*  (Cabaña del Lago sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel, dejun la restaurant local. 
 

 

Ziua 13 (sâmbătă, 18.03.2023). PUERTO VARAS – PETROHUE – PUNTA ARENAS 
• Excursia din această zi ne va purta de-a lungul țărmului sudic al lacului Llanquihue, cu ape de culoarea smaraldului, 

oferindu-ne posibilitatea (dacă vremea este favorabilă) să admirăm priveliștea vulcanilor ce îl înconjoară.  
• Ne vom opri la cataractele de pe râul Petrohue, situate în Parcul Național Vicente Perez Rosales, la poalele 

Vulcanului Calbuco. Râul, de doar 36 km lungime, izvorăște din Lacul Todos los Santos, pe malul căruia ne vom opri 
și noi. 

• În continuare vom urca la Centrul de Ski de pe Vulcanul Osorno, cel mai înalt din regiune (2652 m), pentru a admira 
priveliștea spectaculoasă a Lacului Llanquihue și a împrejurimilor. 

• Transfer la aeroportul din Puerto Montt pentru zborul spre Punta Arenas, cea mai mare așezare urbană de pe 
țărmul Strâmtorii Magellan, capitala provinciei chiliene ”Magallanes y Antarctica Region”.  

• Cazare în Punta Arenas la hotel 4* (Cabo de Hornos sau similar) 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 14 (duminică, 19.03.2023). INSULELE MAGDALENA ȘI MARTA – PUERTO NATALES 
• Dimineața, dacă vremea este favorabilă, vom naviga prin Strâmtoarea Magellan spre Insulele Magdalena și Marta.  
• Pe Insula Magdalena, unde există una dintre cele mai mari colonii de pinguini Magellan, de peste 150,000 de 

exemplare, vom debarca și, însoțiți de ghid, vom face o plimbare de aproximativ o oră și vom avea ocazia să  
interacționăm cu pinguinii. 

• Insula Marta găzduiește peste 1000 de lei de mare, cormorani, pescăruși arctici, pescăruși australi, porumbei arctici 
și elefanți de mare. Pentru a proteja fauna de pe insulă, aceasta poate fi văzută doar de pe vasul care o va înconjura. 

» Notă: excursia se va organiza numai în condiții de vreme favorabilă.  
• După-amiază vom pleca spre Puerto Natales, capitala și singurul oraș din Provincia Ultima Esperanza. 
• Cazare în Puerto Natales la hotel 3* (Costaustralis sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

http://www.altiplanico.cl/
https://hotelcabanadellago.cl/
https://hotelcabanadellago.cl/
https://www.hotelcabodehornos.com/
https://www.hotelcostaustralis.com/
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Ziua 15 (luni, 20.03.2023). TORRES DEL PAINE 
• Vom petrece această zi în Parcul National Torres del Paine, declarat de UNESCO Rezervație a Biosferei, unde vom 

admira renumitele ”Turnuri albastre” de granit care au înălțimi de aproximativ 2500 m, lacurile cu apă cristalină cu 
nuanțe de albastru ce variază în funcție de starea vremii, cascada Salto Grande, de pe Râul Paine, care unește 
laurile Dickson, Nordenskjold, Pehoe și Toro. Fauna și flora sunt foarte variate și, cu puțin noroc, vom întâlni 
guanaco (o specie de lamă), vulpi și nandu (struțul sud-american). 

• Opțional puteți face o mini-croazieră pe Lacul Grey, care vă va purta până în apropierea marginii ghețarului Grey, 
impresionant zid de gheață de aproximativ 30 m înălțime. În mijlocul acestui zid de gheață se află o insulă pe care 
se poate debarca pentru a observa suprafa ghețarului.  (Cost suplimentar 120 €/persoană). 

• Cazare în Puerto Natales la hotel 3* (Costaustralis sau similar).  
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 16 (marți, 21.03.2023). PUERTO NATALES – CANCHA CARRERA – EL CALAFATE 
• Plecare spre Cancha Carrera, punctul de frontieră prin care vom ajunge în Argentina, următoarea etapă a călătoriei 

noastre.  
• În continuare ne vom îndrepta spre El Calafate, oraș situat pe malul sudic al Lacului Argentino, cel mai mare lac de 

apă dulce din țară (1415 kmp). El Calafate este principalul punct de plecare pentru excursiile în Parcul Național Los 
GlaciaresUNESCO. 

• Vom încheia programul zilei cu vizita la Muzeul Glaciarium, unde vom afla numeroase informații despre modul în 
care s-au format ghețarii din acest ținut. 

• Cazare în El Calafate la hotel 4*  (Mirador del Lago sau similar).  
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

Ziua 17  (miercuri, 22.03.2023). GHEȚARUL PERITO MORENO 
• Vom face o fascinantă incursiune în Parcul Național Los Glaciares, la Ghetarul Perito Moreno, cu o suprafață de 

250 kmp și lungime de 30 km, unul dintre cei mai vizitați ghețari din lume. Acesta este unul dintre cei 48 de ghețari 
din Câmpul de Gheață al Patagoniei de Sud, cel de-al treilea rezervor mondial de apă dulce.  

• Însoțiți de ghidul autorizat al Parcului Național vom ajunge la ghețar unde vom primi explicații detaliate, nu numai 
despre ghețar, dar și despre traseele amenajate pe care ne putem deplasa în timpul liber pentru a admira ghețarul 
din diverse unghiuri. 

• Doritorii pot participa la un safari nautic opțional, la bordul unui vaporaș care navighează printre banchize și 
aisberguri de diverse forme și culori, ce plutesc în derivă. Veți ajunge astfel până în apropierea marginii ghețarului, 
care depășește 70 m înălțime. (Cost suplimentar: 65 €/persoană).  

• Cazare în El Calafate la hotel 4*  (Mirador del Lago sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

Ziua 18 (joi, 23.03.2023). EL CALAFATE – USHUAIA, opțional Canalul Begle 
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Ushuaia, cel mai sudic oraș din Argentina, situat pe malul de nord al 

Canalului Beagle, la doar 1190 km de coasta Peninsulei Antarctice (a pierdut titlul de ”cel mai sudic oraș de pe glob” 
după ce așezarea chiliană Puerto Williams, de pe malul sudic al canalului, a fost ridicată la rangul de oraș). 

• Transfer la hotel și timp liber la dispoziție pentru activități individuale.  
• Puteți participa la o minunată excursie opțională -  croazieră pe Canalul Beagle, una dintre cele mai populare atracții 

locale. Veți ajunge la Isla de Los Lobos, unde veți admira o impresionantă colonie de lei de mare. Liniștea atemporală 
care domnește peste aceste locuri accentuează impresia că vă aflați într-adevăr la capătul lumii. Veți vedea și Isla 
de los Pájaros (Insula Păsărilor), unde puteți admira nu numai păsări, cum ar fi cormoranii imperiali, dar și foci sau 
chiar orci. (Cost suplimentar 115 €/persoană). 

• Cazare în Ushuaia la hotel 4* (Fueguino sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

https://www.hotelcostaustralis.com/
http://www.miradordellago.com.ar/
http://www.miradordellago.com.ar/
https://fueguinohotel.com.ar/
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Ziua 19 (vineri, 24 .03.2023). USHUAIA, opțional Parcul Național Tierra del Fuego  – BUENOS AIRES 
• Timp liber la dispoziție pentru a explora, individual, Ushuaia și muzeele sale sau pentru a participa la excursia 

opțională în Rezervația Tierra del Fuego (Țara de Foc) cu trenulețul cu aburi numit El Tren del Fin del Mundo (Trenul 
de la Capătul Lumii), pe cea mai sudică linie ferată funcțională de pe planetă. Prima oprire va fi stația Cascada la 
Macarena, unde veți vedea colibele (reconstruite) ale tribului Yamanas, unul dintre cele patru triburi indigene care 
au populat aceste locuri. Rezervația vă mai oferă și alte surprize: peisaje impresionante, râuri și lacuri sclipitoare, o 
bogată floră și faună subpolară. (Cost suplimentar 190 €/persoană). 

• Transfer la aeroport pentru zborul spre Buenos Aires, capitala Argentinei. 
• Cazare în Buenos Aires la hotel 4* (Carles sau similar) 
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

Ziua 20 (sâmbătă, 25.03.2023).  BUENOS AIRES – PARIS 
• În cursul dimineții vom face un tur de oraș pe parcursul căruia vom vedea Plaza de Mayo, locul unde de-a lungul 

timpului au avut loc numeroase demonstrații politice; Palatul Prezidențial, cunoscut sub numele de ”Casa Rosada”; 
Cabildo - Vechea Primărie, Catedrala;  Bulevardul 9 de Julio cu Obeliscul datând din 1936, Teatrul Colon, Bulevardul 
de Mayo, care leagă Palatul Prezidențial de sediul Congresului. 

• Vom trece atât prin cartierele istorice La Boca, San Telmo și Montserrat, cât și prin cartierele elegante Palermo și 
Recoleta. De asemenea vom vedea cartierul cel mai modern, Puerto Madero. 

• Seara transfer la aeroport pentru zborul spre Paris AF 229 (22:45 – 16:45). Noapte la bord. 
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

Ziua 21 (duminică, 26.03.2023). PARIS - BUCUREȘTI  
• Escală la Paris și continuare spre București cu zborul AF1088 (20:55 – 00:50).  
• Sosire la București după miezul nopții. 
 

 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

06.03 – 27.03.2023  8595€ /persoană 
 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin pentru un grup de minimum 15 persoane. 
Pentru un grup de 10 – 14 persoane, tariful se va majora cu 930 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București –Paris –Santiago  de Chile/  Buenos Aires – Paris – București; 
✓ Transport local cu avionul: Santiago  de Chile – Insula Paștelui și retur/ Santiago de Chile – Calama / Calama – 

Santiago  de Chile - Puerto Montt / Puerto Montt – Punta Arenas / El Calafate – Ushuaia / Ushuaia – Buenos Aires; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 18 nopți cazare la hoteluri de 4* și 3* (norme locale), cu mic dejunuri incluse; 
✓ 7 dejunuri și 14 cine; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză; 
✓ Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
✓ Autocar/microbuz pentru transferuri aeroport – hotel-aeroport  și în alte zile conform programului; 
✓ Ghizi locali, conform programului. 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 

https://www.carleshotelbuenosaires.com/
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x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru ghizii locali și șoferi (85 €/persoană/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Excursiile opționale: 

• Isla Negra și Valparaiso: 85 €/persoană; 
• Mini-croazieră pe Lacul Grey: 120 €/persoană; 
• Safari nautic Perito Moreno: 65 €/persoană; 
• Rezervația Tiera del Fuego – Tren del Fin del Mundo: 115 €/persoană; 
• Canalul Beagle: 115 €/persoană; 

x Asigurare medicală și storno (recomandat) 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita 

cu minimum 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 revenirii în țară;  
 
OBSERVAȚII: 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt în euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 15 persoane. În cazul în care nu se 
întrunește numărul minim menționat, prețul se poate majora cu până la 10%, dacă nu este precizat altfel. Această 
condiție este acceptată de cei înscriși la excursie automat, la semnarea contractului de prestări servicii turistice și 
nu constituie motiv de anulare. Numărul minim de participanți pentru a se organiza excursiile opționale este egal 
cu numărul minim de participanți pentru întregul program, dacă nu este precizat altfel. Sub acest număr, agenția 
poate majora prețul sau anula opționalul.  

• În cazul în care turistul renunță la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta următoarele penalități calculate 
din valoarea totală a excursiei: 

✓ nu există penalizări din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai mult de 60 de zile până la plecare 
✓  penalizare 10% din prețul excursiei dacă anularea se face între 60-46 de zile până la plecare 
✓  penalizare 30% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 45-31 de zile până la plecare 
✓  penalizare 100% din prețul excursiei dacă anularea se face cu mai puțin de 30 de zile până la plecare sau 
✓  pentru neprezentare la plecare (no-show) 

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

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

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

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

• În cazul programelor care includ croaziere, temenele se modifică, astfel: 
✓ 40 % dacă retragerea se face cu 65 zile înaintea începerii excursiei; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 64 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

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

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

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



 
PROGRAM 
PERIOADA 

CHILE - INSULA PAȘTELUI - PATAGONIA 
06 – 26 martie 2023 (21 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  

 

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

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

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

• Taxele de aeroport sunt valabile la data întocmirii programului și pot fi modificate până la emiterea biletelor de 
avion.                                                   

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

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

• Pe durata croazierelor toate plățile efectuate ( băuturi, cumpărături, masaj etc ) se înregistrează pe cardul personal 
pe care fiecare turist îl primește la îmbarcare. Micul  și prânzul se servesc în regim bufet iar cina se servește ori în 
restaurantul bufet, ori a la carte ( cu meniu la alegere) fiecare pasager având o anumită masă rezervată, de la 
începutul până la sfârșitul croazierei. Bagajele, atât la îmbarcare cât și la debarcare, sunt transportate de personalul 
vasului. Seara, fiecare cabină primește un buletin informativ cu toate activitățile care au loc a doua zi ( excursii, 
spectacole etc ).  Cabinele pot să difere din punct de 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 
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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

