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CROAZIERĂ ALASKA & CERCUL POLAR 

- cu vasul Radiance of the Seas - 

23 august – 6 septembrie 2023 (15 zile) 

3690 Euro (taxe de aeroport incluse) 

Descoperiți locuri de vis alături de Exact Travel: 

• Vancouver, cel mai mare oraș din provincia canadiană British Columbia și Victoria, capitala provinciei. 

• Țărmul Vestic al Pacificului, de la Vancouver până la Seward. 

• Anchorage și Fairbanks, cele mai mari orașe din Statul Alaska. 

• Cercul Arctic (Cercul Polar de Nord), cel mai nordic punct al itinerariului nostru = 66°33′49.1″ Nord. 

• Seattle, cel mai mare oraș din Statul Washington și cel mai nordic mare oraș din Statele Unite. 

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

M 23.08. BUCUREȘTI – VANCOUVER 

 

 

J 24.08. VANCOUVER / Insula Vancouver 

V 25.08. VANCOUVER – Radiance of the Seas 

S 26.08. PASAJUL INTERIOR 

D 27.08. JUNEAU (15:30 – 23:59) 

L 28.08. ICY STRAIT POINT (8:00 – 20:00) 

M 29.08. SITKA  (7:00 – 15:00) 

M 30.08. SKAGWAY  (7:00 – 14:00) 

J 31.08. GHEȚARUL HUBBARD  (8:00 – 11:00) 

V 01.09. SEWARD – ANCHOREGE – FAIRBANKS 

S 02.09. FAIRBANKS / CERCUL POLAR 

D 03.09. FAIRBANKS / CHENA HOT SPRINGS 

L 04.09. FAIRBANKS – SEATTLE 

M 05.09. SEATTLE – PARIS 

M 06.09. PARIS – BUCUREȘTI 

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

Ziua 1 (miercuri, 23.08.2023) BUCUREȘTI – VANCOUVER  
• Ne întâlnim la ora 05:00 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentatul agenției și plecăm spre Amsterdam cu 

zborul KL1372 (07:00 – 09:00). 
• Escală în Amsterdam și plecare spre Vancouver cu zborul KL681 (15:20 – 15:50). 
• Tur de oraș, care ne va permite să descoperim Stanley Park, cu colecția sa de totemuri, English Bay, Canada Place, 

clădire emblematică multifuncțională, care include printre altele și terminalul de croaziere, Gastown - cel mai vechi 
cartier din Vancouver, cu clădirile sale victoriene, Chinatown. 

• Cazare în Vancouver la hotel 4* (Century Plaza sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ziua 2 (joi, 24.08.2023) VANCOUVER / excursie în Insula Vancouver 
• Timp liber la dispoziție pentru activități individuale sau excursie opțională în Insula Vancouver.  
• Excursia opțională în insula Vancouver vă va oferi ocazia de a vizita orașul grădină Victoria, capitala provinciei 

British Columbia și Grădinile Butchart, paradis botanic cunoscut în întreaga lume, cu mii de specii de plante și copaci. 
Veți ajunge pe insulă cu ferry boat-ul și vă veți îndrepta spre centrul orașului Victoria, unde veți admira Parcurile 
Beacon Hill și Thunderbird, impresionantul hotelul Empress, clădirea Parlamentului și încântătorul golf Oak Bay. În 
Grădinile Butchart veți admira splendida Sunken Garden, amenajată într-o fostă carieră de piatră, Fântâna Ross și 
Iazul Stea (Star Pond), Grădina de Trandafiri, cea Japoneză și cea Italiană. Seara veți reveni în Vancouver cu ferry 
boat-ul. (Cost suplimentar: 245 €/persoană). 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane la tariful indicat și include transport, 
bilet de ferry până la Victoria, intrare în grădini, însoțitor român. Se achită la înscriere. 
• Cazare în Vancouver la hotel 4* (Century Plaza sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (vineri, 25.08.2023) VANCOUVER – Vasul Radiance of The Seas 
• Transfer la terminalul de croaziere pentru îmbarcarea pe vasul Radiance of the Seas. Dispune de 1073 cabine, în 

care pot fi cazați până la 2500 pasageri,  cărora le oferă o gamă largă de facilități: cabine spațioase, restaurante și 
baruri, sală de teatru, piscine și jacuzzi, sală de fitness și pistă de jogging, spa, magazine și cazino etc. 

• În cele 7 zile petrecute la bord vom beneficia de pensiune completă și programe de divertisment oferite tuturor 
pasagerilor: seri de spectacol, concerte de muzică live în diferite saloane ale vasului, conferințe de prezentare a 
escalelor, lecții de dans sau de yoga, concursuri de cultură generală, bingo, licitații de artă, activități distractive și 
jocuri organizate pe punte și multe altele.  

• În fiecare seară vom găsi în cabină programul activităților planificate pentru ziua următoare, inclusiv orarul 
restaurantelor și informații despre ținuta recomandată, elegantă sau uzuală. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (sâmbătă, 26.08.2023) PASAJUL INTERIOR - navigare 

• Vasul navighează prin Inside Passage (Pasajul Interior), culoar de-a lungul coastei sudice a Alaskăi, printre mii de 
insule și insulițe care formează arhipeleagul, oferind priveliști fascinante. Alaska este un stat exclavă, despărțit de 
800 km de teritoriu canadian față de cel mai nordic-vestic stat american, Washington. Teritoriul, cumpărat de la 
Imperiul Rus în anul 1867, pe o sumă derizorie care astăzi este echivalentă cu aprox. 70 cenți pe hectar, a suferit 
transformări administrative fundamentale de-a lungul timpului, devenind, datorită frumuseții inegalabile a 
peisajelor naturale, una din cele mai exotice atracții turistice din lume. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (duminică, 27.08.2023) JUNEAU: 15:30 - 23:59 
• Juneau, capitala Statului Alaska, este un oraș minunat, care, paradoxal, nu este legat prin drumuri de restul țării, 

accesul făcându-se doar pe calea aerului și pe apă. În centrul orașului puteți vedea reședința Guvernatorului și 
puteți vizita clădirea Capitoliului Statului Alaska, inclusiv sălile Senatului și Camerei Reprezentanților.  

• În imediata apropiere a terminalului de croaziere se înalță Muntele Roberts, pe care puteți urca cu telecabina care 
vă va purta în numai 6 minute la peste 550 m altitudine, de unde vi se oferă o panoramă spectaculoasă asupra 
lanțurilor muntoase înconjurătoare și a Canalului Gastineau. 

• Alte opțiuni atractive din această escală sunt: excursia cu autocarul la Ghețarul Mendenhall, zborul cu elicopterul 
care aterizează chiar pe ghețar, zborul cu hidroavionul deasupra câmpului de gheață Juneau Icefield. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6  (luni, 28.08.2023) ICY STRAIT POINT: 08:00 - 20:00 
• Vasul acostează în Icy Strait Point, așezare populată de cea mai mare comunitate de amerindieni Tilgit din Alaska, 

unde a funcționat cândva o fabrică de conserve de pește, devenită punct turistic și muzeu. În acest mirific colț de 
natură, dacă norocul ne surâde, este posibil să observăm chiar de pe țărm faimoasele balene cu cocoașă, orci, lei 
de mare etc.  

• Excursiile organizate oferă posibilități multiple de a ne apropia de natura virgină, putând alege o aventură pe apă, 
sau pe uscat, pentru a vedea balene sau urși grizzli. 

https://www.royalcaribbeanincentives.com/ships/radiance-of-the-seas/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ziua 7 (marți, 29.08.2023) SITKA: 07:00 - 15:00 
• Portul Sitka este foarte important pentru istoria Alaskăi deoarece aici a avut loc, în ziua de 18 octombrie 1867, 

ceremonia transferului acestui teritoriu de la Rusia la Statele Unite. În perioada stăpânirii rusești acest mic orășel 
se numea Noul Arhangelsk, în timp ce numele actual provine din limba populației băștinașe Tlingit.  

• Printre obiectivele turistice din Sitka se află Parcul Istoric Național cu interesanta Alee a Totemurilor, Centrul 
Cultural Sitka, Catedrala Ortodoxă Sf.Mihail, una dintre puținele biserici rusești care mai există în Alaska, Casa 
Episcopului Rus, Dealul Castelului, pe care în 1867 a fost arborat pentru prima dată drapelul american, Centrul 
Păsărilor Răpitoare din Alaska, unde pot fi văzute diverse specii de păsări de pradă (vulturi, bufnițe, șoimi). Vasul 
oferă o gamă largă de excursii, care vă vor dezvălui atracțiile orașului și ale împrejurimilor sale, cu peisaje 
excepționale și faună bogată. Iată câteva exemple: tururi de oraș, incursiuni în natură (pe jos, cu bicicleta, cu jeepul 
sau pe apă) , partide de pescuit, explorarea coastei vulcanice cu o ambarcațiune specială. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (miercuri, 30.08.2023) SKAGWAY  7:00 – 14:00 
• Orășelul Skagway este situat într-o regiune montană fermecătoare, cu piscuri înalte, căderi de apă care străpung 

crevasele ghețarilor și relicve din vremea căutătorilor de aur.  
• În oraș veți putea admira clădirile istorice de pe strada principală, cu magazine şi restaurante în stilul epocii goanei 

după aur. Puteți vizita interesantul Muzeu Skagway, care ilustrează evoluția orașului și puteți să asistați la 
spectacolul ”The Days of ’98 Show” prezentat de teatrul local. 

• Vasul organizează mai multe variante de excursii care includ călătoria cu trenul restaurat, cu cel mai îngust 
ecartament din lume, altădată servind industria minelor de aur din regiunea Yukon. Acesta străbate peisajele 
magnifice între Skagway și White Pass Summit, la 880 m altitudine.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (joi, 31.08.2023) GHEȚARUL HUBBARD – navigare 08:00 – 11:00 
• Dimineața vom ajunge în golful din fața ghețarului Hubbard, unul din puținii ghețari din lume care nu se mișcă în 

pasul obișnuit glaciar. Monumental și impresionant, ghețarul înaintează constant, într-un ritm atipic, putând la un 
moment dat să blocheze intrarea în Fiordul Russel, creând astfel cel mai mare lac glaciar din toate timpurile. Priviți 
atent, puteți fi martorii unui moment crucial din istoria geologică a planetei!  

• Vasul se rotește în golf, astfel încât de oriunde de pe puntea sa se poate admira frumusețea magnifică a acestei 
minuni naturale, formată din 2000 km pătrați de gheață albastră, translucidă. Cele mai impresioinante momente 
sunt cele în care din ghețar se desprind bucăți mari de gheață, care se prăbușesc în apă cu zgomot de tunet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (vineri, 01.09.2023) SEWARD – ANCHORAGE - FAIRBANKS 
• La Seward ne vom lua rămas bun de la vasul de croazieră și după formalitățile de debarcare ne vom îndrepta către 

Alaska Wildlife Conservation Center, unde putem admira animale specifice zonei: urși bruni, negri și urși grizzly, 
elani, bizoni, vulpi etc.. 

• Ne continuăm drumul spre Anchorage, cel mai populat oraș din Alaska, unde vom face un scurt tur de oras: 
Earthquake Park, unde se află memorialul devastatorului cutremur din 1964, zona Ship Creek, centrul modern, 
Lacul Hood, cea mai aglomerată bază de hidroavioane din lume.  

• Transfer la aeroport și zbor spre Fairbanks, cel de-al doilea oraș din Statul Alaska, situat la 64°50′ latitudine nord. 
• Cazare în Fairbanks la hotel 3* (Clarion Hotel & Suites Faribanks sau similar) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11 (sâmbătă, 02.09.2023) FAIRBANKS / Cercul Polar 
• Timp liber pentru explorarea orașului sau participare la o excursie opțională de excepție, până la Cercul Polar de 

Nord (Cercul Arctic), într-un circuit de peste 600 km.  
• Excursia opțională parcurge unul dintre cele mai izolate drumuri din lume, autostrada Dalton, în paralel cu Conducta 

Trans-Alaska, lungă de 1287 km, construită în perioada 1974 - 1977 între Prudhoe Bay și Valdez. Pe traseu veți 
admira relieful, flora și fauna specifice Alaskăi și veți face câteva opriri foto, printre care cea la podul E.L.Patton, 
construit peste râul Yukon. Punctul final al traseului este Arctic Circle Sign, situat la 66°33’ latitudine nord, unde 
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trebuie neapărat să faceți o fotografie memorabilă care atestă ajungerea în acest punct. La întoarcerea spre 
Fairbanks, unde se ajunge spre dimineață, este posibil, dacă cerul este senin și norocul vă va surâde, să aveți ocazia 
să urmăriți mirifica Auroră Boreală. (Cost suplimentar: 275 €/persoană). 

• Cazare în Fairbanks la hotel 3* (Clarion Hotel & Suites Faribanks sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12 (duminică, 03.09.2023) FAIRBANKS / Chena Hot Springs 
• Timp liber la dispoziție pentru activități individuale sau excursie opțională în stațiunea termală Chena Hot Springs 
• Stațiunea termală Chena Hot Springs este situată la est de Fairbanks, la o distanță de aproximativ 100 km. Izvoarele 

termale, a căror apă vindecătoare o puteți testa direct, au fost descoperite în 1905 de frații Robert și Thomas Swan. 
Centrul termal dispune în prezent de un lac termal, piscină interioară încălzită și bazine jacuzzi exterioare și 
interioare, în care vă puteți răsfăța după preferințe. Energia electrică necesară stațiunii termale este asigurată de 
două centrale geotermale, la un cost mult mai mic decât în cazul utilizării generatoarelor diesel. Excursia include și 
un tur pe parcursul căruia veți afla detalii despre modul în care se utilizează energia geotermală și veți vizita Aurora 
Ice Museum, construit din peste 1000 tone de gheață și zăpadă și în care se menține pe tot timpul anului 
temperatura de -7°C, necesară pentru a conserva sculpturile în gheață din acest muzeu original. (Cost suplimentar: 
155 €/persoană). 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane la tariful indicat; Se achită la înscriere. 
•  
• Cazare în Fairbanks la hotel 3+* (Clarion Hotel & Suites Faribanks sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 13 (luni, 04.09.2023) FAIRBANKS - SEATTLE 
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Seattle. 
• Sosire și tur de oraș, pe parcursul căruia vom vedea centrul orașului, Pike Place Market, Pioneer Square, China 

Town, Capitol Hill, turnul Space Needle. 
• Cazare în Seattle la hotel 4* (La Quinta Inn & Suites Seattle Downtown sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 14 (marți, 05.09.2023) SEATTLE - PARIS 
• Dimineața timp liber la dispoziție pentru vizite individuale și ultimele cumpărături. 
• Transfer la aeroport pentru zborul AF355 spre Paris (16:30 – 11:15). 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 15 (miercuri, 06.09.2023) PARIS – BUCUREȘTI 
• Sosire în  Paris la 11:15. Escală și plecare spre București cu zborul AF1588 (15:25 – 19:20). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF / persoană 

23.08 – 06.09.2023 

Cabină interioară 3690 €  

Cabină cu fereastă 3899 €  

Cabină cu balcon 4370 €  

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin. 
**Suplimentul de cameră single este de 980 €/persoană. Tariful în cabină single, se calculează la cerere. 
 

https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/seattle-washington/la-quinta-seattle-downtown/overview
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PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București – Vancouver și Seattle - București; 
✓ Transport continental cu avionul Seward – Fairbanks / Fairbanks – Seattle; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 6 nopți cazare la hoteluri de 4* și 3*, cu mic dejun inclus; 
✓ 7 nopți cu pensiune completă la bordul vasului Radiance of the Seas; 
✓ 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  Bacșisurile de la bordul vasului (10 $/persoană/zi, suma se va achita la bordul vasului); 
x  Bacșișuri pentru ghizi locali și șoferi ( 25 $/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x  Asigurare medicală și storno (recomandat) 
x  Excursia opțională în Insula Vancouver (Cost suplimentar: 245 €/persoană),  
x  Excursia opțională la Cercul Polar (Cost suplimentar: 275 €/persoană),  
x  Excursia opțională la Chena Hot Springs (Cost suplimentar: 155 €/persoană),  
 

CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 40% din contravaloarea programului, iar diferența se va achita 
cu minimum 65 de zile înainte de data plecării. 
•  Pentru plecările în mai puțin de 65 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni de la data întoarcerii în țară 
 
OBSERVAȚII: 
• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt in euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 20 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; 
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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. 

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

de plecare în ziua și la ora stabilită. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesară viza de intrare sau informații suplimentare legate de călătoria  
cetățenilor români în străinătate, accesați site-ul Poliției de Frontieră www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe 
www.mae.ro/travel-conditions . 

• Pentru a evita eventuale situații de confuzii sau neînțelegeri, turiștii au obligația ca la înscriere să citească Condițiile Generale 
de Participare. 

• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours; 
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