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CROAZIERĂ DUBAI, ABU DHABI, OMAN 

- cu vasul MSC OPERA - 

10 februarie – 19 februarie 2023 (10 zile) 

de la 1390 Euro (taxe de aeroport și port incluse) 

Descoperiti locuri de vis din Orientul Mijlociu alături de Exact Travel: 
• Dubai, cel mai mare oraș din Emiratelor Arabe Unite, unde poate fi admirată cea mai înaltă clădire din lume, 

Burj Khalifa, cu o înălîtime de 828 m. 

• Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. 

• Sir Bani Ias, cea mai mare insulă naturală din Emiratele Arabe Unite, transformată în rezervație naturală. 
• Muscat, capitala Sultanatului Oman, cel mai vechi stat independent din lumea arabă. 
• Khasab, capitala Guvernoratului Musandam din Oman, regiune numită și Norvegia Orientului Mijlociu. 

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

V 10.02. BUCUREȘTI - DUBAI  

 

 

S 11.02. DUBAI  

D 12.02. DUBAI – MSC Opera 21:00 

L 13.02. ABU DHABI 06:00 - 21:00 

M 14.02. SIR BANI YAS 08:00 - 17:00 

M 15.02. Navigare  

J 16.02. MUSCAT, OMAN 07:00 - 18:00 

V 17.02. KHASAB, OMAN 09:00 - 18:00 

S 18.02. DUBAI 09:00 - 23:59 

D 19.02. DUBAI 00:01 - 

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

Ziua 1 (vineri, 10.02.2023) BUCUREȘTI – DUBAI 
• Ne întâlnim la ora 21:30 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentatul agenției și plecăm spre Dubai, cu zborul 

FZ-1796 (23:30 - 06:30). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (sâmbătă, 11.02.2023) DUBAI 
• După formalitățile de sosire vom face un tur al celui mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite, Dubai. Turul va 

include atât partea veche cât și partea nouă a orașului.  
• Transfer la hotel și check-in. Timp liber la dispoziție. 
• Cazare cu mic dejun în Dubai la hotel 4* (Hilton Garden Inn Muraqabat  sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (duminică, 12.02.2023) DUBAI – vasul MSC Opera 
• Transfer la terminalul de croaziere pentru îmbarcarea pe vasul MSC OPERA. Vasul, ale cărui punți poartă numele 

unor opere celebre (Aida, Rigoletto, Turandot, Tosca etc.), dispune de 1071 cabine, în care pot fi cazați până la 
2579 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. 

https://www.hilton.com/en/hotels/dxbgigi-hilton-garden-inn-dubai-al-muraqabat/?WT.mc_id=LADA0EMEA1HI2PSH3GGL4INTBPP5dkt6CTYHOCN7en_&epid!_&ebuy!_%7bdskeywordid%7d&gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkhlXqq9YQUffNQx8bCgCKVMFMjo3otB5fPbQjv0pzH5HtQ__NlsvmRoCSF0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Opera.aspx


 

PROGRAM 
PERIOADA 

Croazieră Dubai, Abu Dhabi, Oman 
10 februarie – 19 februarie 2023 (10 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  

 

• 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 (luni, 13.02.2023) ABU DHABI: 06:00 - 21:00 
• Capitala  Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi,  încântă vizitatorul cu zonele verzi și cu interpretarea modernă a 

arhitecturii arabe.  
• Printre cele mai interesante obiective din această capitală unică se numără Moscheea Sheik Zayed, una dintre cele 

mai mari din lume, Palatul Prezidențial, Heritage Village - copie a unui sat din deșert, care include și ateliere 
meșteșugărești tradiționale, Muzeul Louvre Abu Dhabi, inaugurat in 2017 și altele. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (marți, 14.02.2023) Insula SIR BANI IAS: 08:00 - 17:00 
• Vasul ancorează în apropierea insulei Sir Bani Ias, cea mai mare insulă naturală din Emiratele Arabe Unite (87 kmp), 

declarată în 1971 rezervație naturală. Aici trăiesc peste 10000 de animale sălbatice: antilope, gazele, girafe, hiene, 
gheparzi și numeroase specii de păsări. Pentru a le admira, puteți să participați la un jeep safari sau un tur al insulei.  

• Alte opțiuni pentru această escală sunt plimbarea cu caiacul de-a lungul malurilor pe care cresc mangrove, 
snorkeling, călărie sau relaxarea pe plaja amenajată pentru turiști. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (miercuri, 15.02.2023) Navigare 
Vasul navighează spre Golful Oman, trecând prin strâmtoarea Ormuz. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (joi, 16.02.2023) MUSCAT, OMAN: 07:00 - 18:00 
• Muscat, capitala Sultanatului Oman, este unul dintre cele mai vechi orașe din Orientul Mijlociu. Palatul Al Alam, 

reședința oficială a Sultanului, construit în urmă cu 200 de ani și reconstruit în 1972 este încadrat de forturile 
Al Mirani și Al Jalali, construite de portughezi în sec. al XVI-lea.  

• În apropierea portului se află Muzeul Bait Al Zubair, inaugurat în anul 1998. Tot recente sunt și Marea Moschee a 
Sultanului Qabus, cu o capacitate de 6500 de credincioși inaugurată in 2001 și Teatrul Regal de Opera, terminat în 
anul 2011. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (vineri, 17.02.2023) KHASAB, OMAN: 09:00 - 18:00 
• Micul oraș Khasab, capitala Guvernatorului Musandam, enclavă a Sultanatului Oman, este situat la intrarea în 

fiordul Musandam, cel mai lung și faimos din această zonă numită, datorită configurației coastelor sale, Norvegia 
Orientului Mijlociu.  

• În Khasab poate fi vizitat Fortul ridicat de portughezi în sec. al XVII-lea, iar pe coasta de vest a peninsulei pot fi 
vizitate alte două forturi, Bukha și Al Qala'a.  

• O excursie atrăgătoare este cea cu o barcă tradițională “dhow” până la Insula Telegrafului, unde britanicii au instalat 
în 1864 o stație intermediară pe traseul cablului telegrafic dintre Iraq și India. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (sâmbătă, 18.02.2023) DUBAI 
• În această zi vasul rămâne ancorat în portul din Dubai și vă oferă ocazia de a vizita, pe cont propriu, unele dintre 

renumitele mall-uri din Dubai sau de a participa la excursii opționale interesante. 
• Vă propunem o excursie opțională organizată cu grupul nostru, în prima parte a zilei, care vă va purta în emiratele 

Sharjah și Ajman, situate la nord de Dubai.  Aceste emirate și-au început modernizarea mai târziu decât Dubai și 
Abu Dhabi, dar se străduiesc să își dezvolte infrastructura, să pună în valoare potențialul turistic natural (plaje, 
munți, deșert) și istoric, restaurând fortificațiile și palatele de pe teritoriile lor. (Cost suplimentar: 75 €/persoană). 
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• O altă excursie opțională pe care v-o propunem cu grupul, după-amiază, are ca obiective cea mai înaltă clădire din 
lume, Burj Khalifa, care se ridică la 828 m și încântătoarea Fântână Muzicală, ambele situate lângă renumitul Dubai 
Mall. În interiorul mall-ului puteți vedea, în afară de multitudinea de magazine, cafenele și restaurante întâlnite în 
orice mall, un schelet de dinozaur, o cascadă artificială și veți trece pe lângă impresionantul Acvariu. Veți urca apoi 
la platforma de observare Top 124 din Burj Khalifa, iar la coborâre vă veți bucura de spectacolul jeturilor de apă ce 
dansează în ritmul muzicii. (Cost suplimentar: 135 €/persoană). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (duminică, 19.02.2023) DUBAI 
• Ne vom lua rămas bun de la vasul de croazieră și după formalitățile de debarcare ne vom îndrepta către Miracle 

Garden, cea mai mare gradină de flori naturale din lume, cu o suprafață de 72.000 mp și peste 50 milioane de flori. 
Aici pot fi admirate aranjamente florale uimitoare: Castelul Floral, Mickey Mouse, Pasajul Inimilor, avionul Airbus 
A380 si multe altele. 

• Transfer la aeroport pentru zborul FZ-1795 spre București (18:55 -22:30). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF / persoană 

10.02 - 19.02.2023 

Cabină interioară Bella: 1390 €  

Cabină interioară Fantastica: 1450 € 

Cabină cu fereastă Bella: 1490 €  

Cabină cu fereastă Fantastica: 1590 €  

Cabină cu balcon Fatnastica: 1690 €  

 TAXE de AEROPORT și PORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră/ cabină dublă/ twin, pentru un grup de minimum 16 
persoane. 
**Suplimentul de cameră  single (doar pentru cazarea in Dubai ) este de 120 €/persoană. Suplimentul de cabină 
single se calculează la cerere, în funcție de tipul de cabină ales. 
***Cabinele au număr limitat de locuri iar disponibilitatea pe fiecare tip de cabină se reconfirmă la înscriere. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București – Dubai și retur; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 1 noapte cazare la hotel de 4*, cu mic dejun inclus; 
✓ 7 nopți cu pensiune completă la bordul vasului MSC OPERA; 
✓ Tur de oraș în Dubai; 
✓ Vizita la Miracle Garden din ziua 9; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză; 
✓ Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
✓ Autocar/microbuz pentru transferuri aeroport – hotel – vasul de croazieră – aeroport, 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 ( 20 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Asigurare medicală și storno (recomandat) 
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x Excursie opțională în Emiratele Sharjah și Ajman (cost suplimentar: 75 Euro/persoană). 
x Excursie opțională Burj Khalifa și Fântâna Muzicală (cost suplimentar: 135 Euro/persoană). 
x Alte excursii din escalele vasului de croazieră – se vor achita la bordul vasului. 

x Asigurare storno și medicală (recomandată). 
 
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 în momentul plecării; pentru deținătorii de 
pașapoarte provizorii 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 18 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; 
✓ 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 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 
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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 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/
http://www.mae.ro/travel-conditions

