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MALAEZIA – INDONEZIA – BALI – KOMODO – SINGAPORE 
03 – 18 iulie 2023 (16 zile) 

2990 Euro (taxe de aeroport incluse)  

 
Exact Travel vă invită să descoperiți locuri minunate situate de o parte și de alta a Ecuatorului: 

• La nord de Ecuator, în Peninsula Malacca, veți vizita interesantele orașe malaieziene Kuala Lumpur și Malacca, 
precum și renumitul oraș-stat insular Singapore. 

• La sud de Ecuator veți descoperi câteva dintre locurile de vis din Arhipelagul Indonezian: renumitele temple 
Prambanan și Borobudur din Insula Java, farmecătoarea Insulă Bali, după unele păreri cea mai frumoasă insulă din 
lume. Opțional puteți vizita insulele din Parcul Național Komodo, unde veți întâlni faimoșii Dragoni de Komodo. 

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

L 03.07 BUCUREȘTI – DOHA 

 

M 04.07 DOHA – KUALA LUMPUR 

M 05.07 KUALA LUMPUR, opțional Colonia de Licurici 

J 06.07 KUALA LUMPUR, opțional MALACCA 

V 07.07 KUALA LUMPUR – YOGYAKARTA – PRAMBANAN 

S 08.07 YOGYAKARTA – BOROBUDUR 

D 09.07 YOGYAKARTA – BALI  

L 10.07 BALI,     opțional UBUD 

M 11.07 BALI  opțional Parcul Național Komodo 

M 12.07 BALI  Insula KOMODO 

J 13.07 BALI  Insula Flores – Bali 

V 14.07 BALI      opțional Estul Insulei Bali 

S 15.07 BALI – SINGAPORE 

D 16.07 SINGAPORE 

L 17.07 SINGAPORE  

M 18.07 SINGAPORE – DOHA – BUCUREȘTI   

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

Ziua 1 (luni, 03.07.2023). BUCUREȘTI –  DOHA 
• La ora 15:00 ne întâlnim cu însoțitorul de grup în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Doha cu zborul QR 222 

(17:15 – 21:45). 
• Escală la Doha.  
 

 

Ziua 2 (marți, 04.07.2023). DOHA – KUALA LUMPUR  
• Plecare către Kuala Lumpur cu zborul QR 848 (02:15 – 15:05). 
• BINE AȚI VENIT ÎN MALAEZIA!   
• După formalitățile de sosire ne vom întâlni cu ghidul local care ne va însoți la hotel. 
• Cazare în Kuala Lumpur la hotel de 4* (Swiss-Garden Bukit Bintang sau similar) 
 

 

Ziua 3 (miercuri, 05.07.2023). KUALA LUMPUR 
• Dimineața vom face un tur panoramic al capitalei ceremoniale, legislative și judiciare a Malaeziei. Ghidul local ne 

va prezenta cele mai importante obiective din Kuala Lumpur: Poarta Palatului Regal, precum si Moscheea Națională, 
cu o capacitate de peste 15 000 de credincioși, Monumentul Național, Piața Independenței, Chinatown, faimoasele 
Turnuri Gemene Petronas, simbolul orașului. 

• Vom continua cu vizite la un centru de artizanat local și la un renumit magazin de ciocolată, pentru a avea ocazia 

https://www.swissgarden.com/kuala-lumpur/
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de a gusta și de a cumpăra unele dintre cele mai bune produse ale sale. 
• După-amiază, excursie opțională la Peșterile Batu și la colonia de licurici. La Peșterile Batu, important loc de 

pelerinaj pentru hinduși, veți putea admira statuia aurită, de aproape 43 m înălțime, a zeului războiului, Murugan. 
În apropiere de orășelul Kuala Selangor veți avea ocazia să vă bucurați de spectacolul inedit oferit de una dintre cele 
mai mari colonii de licurici din lume. Aceasta este adăpostită de crengile mangrovelor ce cresc de-a lungul râului 
Selangor, pe care vom naviga în bărci silențioase, cu motor electric. (Cost suplimentar: 80 €/persoană.) 

» Notă: Excursia opțională de mai sus se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane.  
• Cazare în Kuala Lumpur la hotel de 4* (Swiss-Garden Bukit Bintang sau similar). 
• Mese: mic dejun 
 

 

Ziua 4 (joi, 06.07.2023). KUALA LUMPUR, opțional excursie MALACCA 
• Timp liber in Kuala Lumpur sau excursie optională la Malacca (cu dejun inclus). 
• În orașul MalaccaUNESCO, capitala statului omonim, veți vizita vechiul port comercial (cel mai vechi port din Malaezia), 

de pe colina St. Paul veți admira o panoramă inedită asupra zonei, veți vedea poarta Fort de Santiago și ruinele 
Bisericii Sf. Paul ce adăpostesc pietre funerare din sec.17, din timpul stăpânirii daneze. Pe Jonker Street veți 
descoperi magazine de antichități, dar și templul Cheng Hoon Teng, cel mai vechi templu chinezesc din Malaezia. 
(Cost suplimentar: 95 €/persoană.) 

» Notă: Excursia opțională de mai sus se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane.  
• Cazare în Kuala Lumpur la hotel de 4* (Swiss-Garden Bukit Bintang sau similar). 
• Mese: mic dejun. 
 

 

Ziua 5 (vineri, 07.07.2023). KUALA LUMPUR – YOGYAKARTA – PRAMBANAN 
• Transfer la aeroport pentru zborul către Yogyakarta. 
• BINE AȚI VENIT ÎN INDONEZIA, în Insula Java!   
• După formalitățile de sosire ne vom întâlni cu ghidul local și ne vom îndrepta spre PrambananUNESCO, cel mai mare 

templu hindus din Indonezia, construit în sec. 9 și dedicat triadei hinduse: Brahma – Creatorul, Vishnu – Păstrătorul, 
Shiva – distrugătorul. și transformatorul. 

• Transfer și instalare la hotel. 
• Cazare în Yogyakarta, hotel 4* (Prime Plaza sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun la un restaurant local. 
 

 

Ziua 6 (sâmbătă, 08.07.2023). YOGYAKARTA – BOROBUDUR 
• Yogyakarta este singura provincie din Indonezia care mai este condusă oficial de sultanatul precolonial. Vom vizita 

grandiosul complex Kraton ce adăpostește Palatul Sultanului, grădinile, Marea Curte și Rezidența și vom avea 
prilejul sa admirăm luxul și opulența vieții familiei sultanului. 

• Următoarea vizită o vom face la ruinele vechiului Castel al Apelor (Taman Sari Water Palace), datând din sec.18. 
• În continuare vom vizita impresionantul Templu BorobudurUNESCO, una dintre cele mai mari capodopere arhitecturale ale zonei, 

construit intre anii 750-850, cu trei secole înainte de Angkor Wat.  Deși este un templu budist, aici se regăsesc influențe persane, 
babiloniene si grecești. 

• Cazare în Yogyakarta, hotel 4* (Prime Plaza sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun la un restaurant local. 
 

 

Ziua 7 (duminică, 09.07.2023). YOGYAKARTA – BALI 
• Transfer la aeroport și zbor spre Bali, ”Insula Zeilor”. 
• Sosire în Denpasar, capitala insulei și transfer la hotelul în care veți petrece un sejur de 6 nopți. Pe perioada sejurului 

puteți participa la diverse excursii opționale, alese dintre cele menționate în acest program sau organizate local.  
• Una dintre marile atracții ale insulei o constituie vibranta viață de noapte, cu nenumărate cluburi, pub-uri și 

discoteci deschise până la răsăritul soarelui. 
• Cazare în Bali hotel 4* (Tijili Benoa sau similar). 
• Mese: mic dejun, dejun la un restaurant local. 

https://www.swissgarden.com/kuala-lumpur/
https://www.swissgarden.com/kuala-lumpur/
https://jogja.pphotels.com/
https://jogja.pphotels.com/
https://tijilihotels.com/benoa/home/
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Ziua 8 (luni, 10.07.2023). BALI, opțional excursie Ubud 
• Timp liber la dispoziție pentru plajă și relaxare sau excursie opțională la Ubud și Tanah Lot. (Dejun inclus). 
• La Ubud, centru al artei și culturii, veți vizita Pura Ayun Taman - templul familiei regale, construit în 1634, Palatul 

Regal Puri Saren, construit la începutul sec. 19, Pădurea Sacră a Maimuțelor – rezervație naturală ce adăpostește 
maimuțe despre care se spune că sunt protectorii Templului Puri Dalem Agung, aflat în inima pădurii tropicale. 
Excursia culminează cu vizita la Templul Tanah Lot, unul dintre cele șapte temple din Bali închinate zeilor mărilor. 
Dacă vremea permite vă veți bucura de un spectaculos apus de soare. (Cost suplimentar: 55 €/persoană.) 

» Notă: Excursia opțională de mai sus se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane.  
• Cazare în Bali la hotel 4* (Tijili Benoa sau similar). 
• Mese: mic dejun.  
 

 

Ziua 9 (marți, 11.07.2023). BALI,  opțional excursie în Parcul Național Komodo 
• În următoarele 3 zile vă puteți bucura de timp liber în Bali sau puteți pleca într-o excursie opțională de excepție în 

insulele populate de varanii uriași - șopârle numite Dragoni de Komodo. (Cost suplimentar: 790 €/persoană.) 
• Transfer la aeroport și zbor spre orașul Labuan Bajo  din Insula Flores. 
• La sosire vă veți întâlni cu ghidul local și veți pleca spre peștera Goa Batu Cermin (Peștera Oglinzilor din Piatră), 

descoperită în 1951. Această peșteră de tip tunel, cu înălțimea de 75 m, este renumită pentru pereții acoperiți de 
cristale ce reflectă lumina soarelui, la fel ca oglinzile.  

• Transfer la hotelul din Labuan Bajo. 
» Notă: Excursie opțională se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane. 
» Notă: Turiștii care nu vor participa la excursia opțională în Komodo, vor avea 3 zile la dispoziţie în Bali, timp în care 

pot opta pentru excursii organizate şi achitate la faţa locului 
• Cazare în Labuan Bajo la hotel 4* (Jayakarta Flores Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel.  
 

 

Ziua 10 (miercuri, 12.07.2023). Insula Komodo 
• În această zi veți vizita insule din Parcul Național Komodo, habitatul natural al Dragonilor de Komodo, cele mai mari 

șopârle de pe planetă, care pot atinge până la 3 metri în lungime și pot cântări până la 70 kg. Parcul include trei 
insule mari, Komodo, Padar și Rinca, precum și 26 de insule mai mici. 

• Veți ajunge mai întâi în insula Padar și veți urca pe o înălțime de unde puteți admira 3 plaje colorate, iar apoi veți 
naviga până la Long Pink Beach (Lunga Plaje Roz), a cărei culoare superbă se datorează particulelor de coral roșu 
care se amesteca cu nisipul alb. Aici vă puteți bucura de atmosfera relaxantă, iar doritorii pot face snorkeling pentru 
a vedea mai bine coralii și vietățile marine care populează apele limpezi. 

• De aici veți naviga spre Insula Komodo (sau Rinca, după cum decide conducerea Parcului Național), unde veți fi 
preluați de rangeri locali, care vă vor însoți în permanență, vă vor arăta locurile unde trăiesc varanii uriași și vă vor 
da explicații. Pe parcursul vizitei este posibil să vedeți tineri Dragoni de Komodo cățărați în copaci, diverse alte 
animale sălbatice și păsări tropicale. 

• După dejunul servit pe vas veți naviga spre o plaje de pe una dintre insulele mai mici (Kelor sau Kanawa), pentru 
snorkeling, înot și relaxare, înainte de a reveni în Labuan Bajo. 

• Cazare în Labuan Bajo la hotel 4* (Jayakarta Flores Hotel sau similar). 
• Mese: mic dejun și cină la hotel. 
 

 

Ziua 11 (joi, 13.07.2023). Insula Flores  – BALI 
• Transfer la aeroport și zbor spre Bali.  
• Sosire pe aeroportul din Denpasar și tranfer la hotel. 
• Cazare în Bali.  
• Mese: mic dejun. 
 

 

https://tijilihotels.com/benoa/home/
https://www.jayakartahotelsresorts.com/en/hotel/the-jayakarta-suites-komodo-flores
https://www.jayakartahotelsresorts.com/en/hotel/the-jayakarta-suites-komodo-flores
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Ziua 12 (vineri, 14.07.2023). BALI, opțional excursie în Estul Insulei Bali 
• Timp liber la dispoziție pentru plajă și relaxare sau excursie opțională la câteva dintre cele mai interesante 

monumente din Estul Insulei Bali. (Dejun inclus). 
• Prima vizită o veți face la Templul Besakih, cel mai important, mai mare și mai sacru templu hindus de pe insulă, 

situat la poalele Vulcanului Agung, cel mai înalt munte de pe insulă (3031 m). Se spune că este singurul templu în 
care se poate închina oricine, indiferent de casta socială și religioasă din care face parte. În extremitatea estică a 
insulei Bali se află vulcanul Lempuyang, unul dintre cele mai sfinte locuri de pe insulă, unde se află un complex de 
temple, răspândite pe pantele muntelui, până în vârful acestuia. Cel mai vizitat templu este pitorescul Pura 
Penataran Agung Lempuyang. La Semarapura veți vizita vestigiile Palatului Klungkung, din care se mai păstrează 
Pavilionul Kertha Gosa (judecătoria) și poarta principală a complexului. (Cost suplimentar: 70 €/persoană.) 

» Notă: Excursia opțională de mai sus se organizează pentru un grup minim de 10 persoane. 
• Cazare în Bali la hotel 4* (Tijili Benoa sau similar). 
• Mese: mic dejun. 
 

 

Ziua 13 (sâmbătă, 15.07.2023). BALI – SINGAPORE  
• Transfer la aeroportul pentru zborul către Singapore. 
• Sosire în Singapore, transfer la hotel și timp liber la dispoziție.  
• Opțional, vă puteți deplasa la Waterfront Promenade de la Marina Bay Sands pentru a admira încântătorul 

spectacol de sunet, lumină și jeturi de apă, Spectra, care îi poartă pe spectatori într-o călătorie virtuală de la originile 
Singapore, un adevărat creuzet în care au fuzionat mai multe culturi, până în viitorul său de oraș global și far al 
inovării științifice. (Cost suplimentar: 30 €/persoană).  

» Notă: Excursia opțională de mai sus se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane.  
• Cazare în Singapore la hotel de 4* (Peninsula Excelsior sau similar). 
• Mese: mic dejun. 
 

 

Ziua 14 (duminică, 16.07.2023). SINGAPORE, opțional insula Sentosa 
• Tur de oraș, pe parcursul căruia vom vedea: Centrul vechi, Padang, unde se găsesc Clubul de Cricket, clădirea 

Parlamentului, Curtea Supremă, Primăria; Parcul Merlion, unde vom admira statuia jumătate leu – jumătate pește, 
simbol al orașului; Templul Thian Hock Keng Temple, unul dintre cele mai vechi temple Buddhist-Taoiste din 
Singapore; cartierele etnice China Town și Little India; Grădina BotanicăUNESCO, unde vom admira Grădina Națională 
de Orhidee, cu aproximativ 1000 de specii și 2000 de hibrizi de orhidee. 

• După tur vom avea timp liber la dispoziție pentru activități individuale, de exemplu croazieră pe râul Singapore, 
vizite la cele mai vechi lăcașuri de cult din Singapore sau la Muzeul Civilizației Asiatice, cumpărături. 

• Opțional, vă propunem o excursie în Insula Sentosa, organizată ca un resort ce oferă numeroase atracții: plaje, 
parcuri de distracții (Adventure Cove Waterpak și Universal Studios Singapore), spectacole cu delfini și multe altele, 
dintre care cel mai apreciat este spectacolul de sunet și lumină Magical Shores. (Cost suplimentar: 155 €/persoană). 

» Notă: Excursia opțională de mai sus se organizează pentru un grup de minimum 15 persoane. 
• Cazare în Singapore la hotel de 4* (Peninsula Excelsior sau similar). 
• Mese: mic dejun la hotel. 
 

 

Ziua 15 (luni, 17.07.2023). SINGAPORE  
• Dimineața timp liber la dispoziție pentru vizite individuale și cumpărături. 
• În cursul după-amiezii vom petrece câteva ore la Gardens by the Bay, grădinile care ocupă 101 ha de teren artificial 

și în care putem admira atât plante naturale, aflate în exterior sau adăpostite în cele două sere cu arhitectură 
avangardistă (Flower Dome și Cloud Forest), cât și structuri închipuind copaci, cu înălțimi între 25 și 50 m, luminate 
feeric la lăsarea serii. 

• Transfer la aeroport pentru zborul spre Doha. 
• Mese: mic dejun. 
 

 

https://tijilihotels.com/benoa/home/
https://www.peninsulaexcelsior.com.sg/
https://www.peninsulaexcelsior.com.sg/
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Ziua 16 (marți, 18.07.2023). SINGAPORE – DOHA – BUCUREȘTI   
• Vom pleca spre Doha cu zborul QR 945 (02:40 – 05:50). 
• Escală la Doha și continuare spre București cu zborul QR 221 (08:20 – 13:15). 
 

 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

03 – 18 iulie 2023  2990 € /persoană 
 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin. Tariful este calculat pentru un grup de 
minimum 20 de persoane. Pentru un grup de 15 – 19 persoane, tariful se majorează cu 110 €/persoană. 
**Suplimentul de cameră single este de 830 €/persoană.  
 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Transport transcontinental cu avionul București – Kuala Lumpur/Singapore –  București, via Doha; 
✓ Transport continental Kuala Lumpur – Yogyakarta / Yogyakarta – Denpasar / Denpasar – Singapore; 
✓ Taxele de aeroport;  
✓ 13 nopți cazare la hoteluri de  4* (norme locale), cu mic dejunuri incluse; 
✓ 13 dejunuri și 3 dejunuri în restaurante locale; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză; 
✓ Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
✓ Autocar/microbuz pentru transferuri aeroport-hotel-aeroport și în alte zile conform programului; 
✓ Ghizi locali, conform programului. 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x  Alte mese decât cele menționate în program; 
x  Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x  Cheltuieli de natură personală; 
x  Bacșișuri pentru ghizi local și șoferi (40 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x  Asigurare medicală și storno (recomandat) 
x Excursiile opționale: 

• Peșterile Batu și colonia de licurici: 80 €/persoană; 
• Malacca: 95 €/persoană; 
• Ubud și Tanah Lot cu dejun inclus: 55 €/persoană; 
• Estul insulei Bali: 70 €/persoană; 
▪ Parcul Național Komodo: 790 €/persoană; conține: 

• bilet avion Denpasar – Labuan Bajo și retur: aprox. 165 €/pers se va reconfirma tariful la momentul 
definitivării înscrierilor); 

• servicii la sol (aprox. 590 €/pers./loc în cameră dublă) reprezentând: transferuri hotel – aeroport – hotel, 2 
nopți cazare cu mic dejun în Labuan Bajo, ghid local, tururile din program, efectuate cu microbuz și vas. 

» Notă: Din tariful excursiei, au fost scăzute cele 2 nopți din Bali. 
• Transfer pentru spectacolul Spectra: 30 €/persoană; 
• Insula Sentosa : 155 €/persoană; 

 
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. 
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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 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 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;  

• 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.). 
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• 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 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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