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SUA - FARMECUL COASTEI DE EST 
 20 – 31 iulie 2023 (12 zile) 

 3795 Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
Vă invităm să descoperiți alături de Exact Travel locuri minunate de pe Coasta de Est a Statelor Unite:  
• Mari metropole: New York, cel mai populat oraș din SUA și Washington D.C., capitala federală 
• Capitale statale: Trenton, Annapolis, Harrisburg, Albany, Providence, Boston, Hartford 
• Repere istorice: Philadelphia, Mount Vernon, Baltimore, Plymouth 
• Monumente ale naturii: Peștera Skyline Caverns și Impozanta cascadă Niagara 
 

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

J 20.07. BUCUREȘTI - PARIS – NEW YORK 

 

V 21.07. NEW YORK 

S 22.07. NEW YORK – PHILADELPHIA – 
WASHINGTON 

D 23.07. WASHINGTON 

L 24.07. WASHINGTON, opțional Statul Virginia 

M 25.07. WASHINGTON – LANCASTER – HARRISBURG  

M 26.07. HARRISBURG – NIAGARA FALLS - BUFFALO 

J 27.07. BUFFALO – ALBANY - PROVIDENCE 

V 28.07. PROVIDENCE, opțional Boston 

S 29.07. PROVIDENCE – NEWPORT – HARTFORD – 
NEW HAVEN – NEW YORK 

D 30.07. NEW YORK - AMSTERDAM 

L 31.07. AMSTERDAM - BUCUREȘTI 

 

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

Ziua 1 (joi, 20.07.2023) BUCUREȘTI – PARIS – NEW YORK   
• Ne întâlnim la ora 12:15  în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Paris  cu zboul AF 1889 (14:25 - 16:35). 
• Escală la  Paris și plecare spre New York cu zborul AF 008 (19:25 - 21:50). 
• Sosire în New York, cel mai populat oraș al Statelor Unite, important centru economic, financiar, cultural și turistic.  
• Cazare în New York la hotel de 4* (The New Yorker sau similar) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (vineri, 21.07.2023)  NEW YORK  
• Dimineață vom face un tur de oraș cu ghid local. Dintre principalele puncte de interes, începând de la emblematicul 

Central Park, menționăm Fifth Avenue, artera magazinelor de lux, Catedrala St.Patrick, Centrul Rockefeller, Times Square, 
unde americanii și turiștii aflați la New York sărbătoresc Anul Nou, Broadway, artera teatrelor și cinematografelor, Empire 
State Building (381 m), cea mai înaltă clădire din lume între 1931 și 1970, cartierele Greenwich Village, SoHo (South of 
Houston Street), Tribeca (Triangle Below Canal Street), Primăria, cartierul financiar cu faimoasa Wall Street, Parcul Battery, 
de unde poate fi văzută Statuia Libertății, One World Trade Center (541 m), cea mai înaltă clădire din Statele Unite, 
inaugurată în anul 2014 în zona unde se înălțau Turnurile Gemene, distruse în atacul din 11 septembrie 2001.  

• După-amiază timp liber la dispoziție pentru a continua explorarea orașului și/sau pentru cumpărături. 
• Opțional, croazieră în jurul Insulei Manhattan, ocazie de a aprecia dintr-o altă perspectivă impresionanta inimă a New 

York-ului. (Cost suplimentar: 55 euro €/persoană). 
» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane la tariful indicat; Se achită la înscriere. 
• Cazare în New York la hotel de 4* (The New Yorker sau similar) 
• Mese: mic dejun  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/new-york-city-new-york/wyndham-new-yorker-hotel/overview?CID=LC:HR::GGL:RIO:National:12542&iata=00093796
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/new-york-city-new-york/wyndham-new-yorker-hotel/overview?CID=LC:HR::GGL:RIO:National:12542&iata=00093796
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (sâmbătă 22.07.2023 ). NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C.  
• Vom pleca spre Washington D.C. (Districtul Columbia), capitala Statelor Unite Ale Americii. Pe traseu vom trece prin 

Statele New Jersey, Pennsylvania, Delaware și Maryland. 
• După o scurtă oprire la Trenton, capitala Statului New Jersey, vom ajunge la Philadelphia, care a fost timp de zece ani 

capitala țării. Vom face un tur în centrul istoric, vom vizita Independence HallUNESCO, sala în care s-au semnat Declaraţia de 
Independenţă (1776) și Constituția Statelor Unite (1787), pavilionul care găzduieşte „Liberty Bell” (Clopotul Libertății) și 
alte locuri emblematice. 

• În continuare vom trece prin Statul Delaware, a cărui capitală este orășelul Dover și vom ajunge la Annapolis, capitala 
Statului Maryland, unde vom face o scurtă  vizită în centrul istoric. 

• Cazare în Washington D.C. la hotel de 3* (Courtyard by Marriott Washington Downtown sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (duminică, 23.07.2023) WASHINGTON D.C. 
• În cursul dimineții vom face un tur panoramic ghidat, care va include cele mai importante obiective turistice, 

culturale şi politice: Clădirea Capitoliului, situată pe colina numită Capitol Hill, Clădirea FBI, Triunghiul Federal, 
Clădirea Arhivelor Naţionale, Muzeul Smithsonian, Casa Albă, locul unde se află reședința și biroul președintelui 
SUA, Memorialul Jefferson, Monumentul George Washington, cartierul Georgetown. Intrarea la Muzeul 
Smithsonian, in valoare de aproximativ 8 USD, nu este inclusa in pret si se achita local.  

• După-amiază timp liber pentru activități individuale. Vă așteaptă numeroase muzee cu intrare gratuită, parcuri 
relaxante şi o gamă largă de magazine.  

• Cazare în Washington D.C. la hotel de 3* (Courtyard by Marriott Washington Downtown  sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (luni, 24.07.2023)  WASHINGTON D.C. , excursie opțională în Statul Virginia 
• Zi liberă la dispoziție pentru a continua, pe cont propriu, explorarea Washington D.C. și a împrejurimilor sale. Puteți 

folosi autobuzul turistic (Hop On Hop Off), care are trei trasee diferite. 
• O altă opțiune o reprezintă excursia opțională în Statul Virginia, pe traseul: Cimitirul Național Arlington - peștera 

Skyline Caverns, în care se găsesc formațiuni anthodite, cea numită Candelabrul fiind considerată cea mai mare și mai 
veche din lume - Mount Vernon, proprietatea ce a aparținut primului președinte al Statelor Unite, George Washington - 
centrul istoric al orașului  Alexandria. (Cost suplimentar: 115 €/persoană). 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane la tariful indicat; Se achită la înscriere. 
• Cazare în Washington D.C. la hotel de 3* (Courtyard by Marriott Washington Downtown  sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (marți, 25.07.2023)  WASHINGTON D.C. – LANCASTER – HARRISBURG  
• Prima vizită din această zi o vom face la Baltimore, locul de naștere al imnului Statelor Unite, unul dintre cele mai 

importante porturi ale Statelor Unite. Vom face un tur panoramic al orașului, după care ne vom opri la Inner 
Harbour, principala atracție turistică a orașului, unde se găsesc Acvariul, Muzeul de Știință și sunt ancorate câteva 
vase militare istorice, transformate în muzeu. 

• Următoarea oprire o vom face în Lancaster, unde vom vizita comunitatea Amish, o grupare religioasă creștină cu 
doctrină anabaptistă, caracterizată mai ales prin felul de trai simplu și tradițional și rezistența pe care o opune în 
fața adoptării obiceiurilor și utilităților moderne. 

• În continuare plecare spre Harrisburg, oraș fondat în jurul anului 1719, devenit capitala Statului Pennsylvania în 
anul 1812, care a jucat un rol important în istorie în perioada Migrației spre Vest, a Războiului Civil și Revoluției 
Industriale. Cel mai important obiectiv din Harrisburg este Capitoliul, edificiu impozant construit între anii 1902 și 
1906, despre care președintele Theodore Roosevelt a spus la inaugurare „este cea mai frumoasă clădire pe care 
am văzut-o vreodată”. Cupola sa este inspirată de cea a bazilicii Sfântul Petru din Roma, iar marea scară din rotonda 
principală este inspirată de cea a Operei Garnier din Paris. 

• Cazare în Harrisburg la hotel de 3* (Crown Plaza Harrisburg-Hershey  sau similar) 
• Mese: mic dejun  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/wasyv-courtyard-washington-downtown-convention-center/overview/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/wasyv-courtyard-washington-downtown-convention-center/overview/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/wasyv-courtyard-washington-downtown-convention-center/overview/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/harrisburg/mdtdt/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-US-_-MDTDT
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (miercuri, 26.07.2023)  HARRISBURG – NIAGARA FALLS  
• Plecare spre Cascada Niagara, traversând statele Pennsylvania și New York. 
• Ajunși la destinație ne vom bucura de spectacolul grandios al grupului de trei căderi de apă – Horseshoe (Potcoava), 

Bridal Veil (Vălul Miresei) și American, formate de râul Niagara. Acesta face legătura între lacurile Erie și Ontario, 
trasând frontiera dintre Canada și Statele Unite.  

• Doritorii pot face o plimbare opțională cu vaporașul „Maid of the Mist”, până la baza cataractelor, pentru o vedere 
panoramică de excepție. (Cost suplimentar: 35 €/persoană, se achită local). 

• Cazare Niagara Falls la hotel de 4* ( Holiday Inn Scenic Downtown sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (joi, 27.07.2023) BUFFALO  – ALBANY – PROVIDENCE  
• În această zi vom reveni pe Coasta de Est, trecând prin Albany, capitala Statului New York, în centrul căreia vom 

vedea clădirea Capitoliului, Primăria și Biserica Episcopală Sf. Petru. 
• Vom ajunge în pitoreasca New England (Noua Anglie), vom trece prin sudul Statului Massachusetts, cel mai populat 

stat din Noua Anglie și vom ajunge la Providence, capitala și cel mai mare oraș din Statul Rhode Island, care este 
cel mai mic stat ca suprafață din Statele Unite. 

• Cazare în Providence la hotel de 3* (Hampton Inn and Suites  sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (vineri, 28.07.2023) PROVIDENCE, excursie opțională la BOSTON 

• Zi liberă la dispoziție pentru activități individuale. 
• Vă propunem o excursie opțională în Statul Massachusetts, la Boston și Plymouth. În Boston, capitala Statului, veți 

face un tur de oraş cu ghid local. Turul va include zona istorică a oraşului cu Freedom Trail, „poteca” de cărămidă 
roşie de aprox. 4 km, care străbate cartierele oraşului legate de istoria Revoluției Americane, Harvard, cea mai 
veche universitate din SUA, Piața Copley și grădinile publice Boston Common, Old State House, fostul sediu al 
Adunării legislative din Massachusetts, Quincy Market, simbolul oraşului Boston, care în sec. 19 era una dintre cele 
mai mari piețe din SUA, Fanueil Hall, locul de întâlnire al luptătorilor pentru Independența de sub dominația 
Coroanei Britanice, orașul Cambridge cunoscut ca  Greater Boston, denumit astfel în onoarea Universității 
Cambridge din Anglia, Beacon Hill ( Dealul farului ), un cartier vechi in stil englezesc, cartierul Back Bay unde vom 
vizita Trinity Church ( Biserica Trinității ), locul de naștere al stilului romanic Richardsonian. 

• La Plymouth, cea mai veche colonie engleză cu locuire continuă, fondată de emigranții sosiți în anul 1620 la bordul 
corabiei Mayflower, veți face o vizită în centrul istoric, unde veți vedea, printre altele, „Plymouth Rock”, care 
marchează locul unde se presupune că au debarcat primii coloniști. (Cost suplimentar: 125 €/persoană). 

» Notă: Excursia opțională se organizează pentru un grup de minimum 10 persoane la tariful indicat; Se achită la înscriere. 
• Cazare în Providence la hotel de 3* (Hampton Inn and Suites  sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (sâmbătă, 29.07.2023) PROVIDENCE – NEWPORT – HARTFORD – NEW YORK 
• Vom începe ziua cu o vizită în centrul orașului Providence, unde vom vedea Capitoliul Statului Rhode Island și 

Catedrala Sfinților Petru și Pavel. 
• La Newport, „Orașul Caselor Albe de Vară”, localitate faimoasă pentru clădirile istorice, dar mai ales pentru 

încântătoarele conace aparținând familiilor importante din societatea americană, vom vizita conacul familiei 
Vanderbild „The Breakers” și Biserica St. Mary în care a fost oficiată căsătoria senatorului J. F. Kennedy cu 
Jacqueline Bouvierawqs. 

• Următoarele vizite le vom face în Connecticut, cel mai sudic stat din New England. În orașul-port Mystic vom vizita, 
opțional, Seaport Museum, unul dintre cele mai mari muzee maritime din Statele Unite (Cost suplimentar: 35 € / 
persoană, se achită local). 

• În Hartford, capitala Statului Connecticut vom vedea Old State House, datând din 1792 și Capitoliul construit la 
sfârșitul sec. 19, iar la New Haven, vom vedea centrul istoric și renumita Universitate Yale. 

• Cazare în New York la hotel de 4* (The New Yorker sau similar) 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/niagara-falls/iagba/hoteldetail
https://www.hilton.com/en/hotels/pvdwyhx-hampton-suites-providence-downtown/?SEO_id=GMB-AMER-XS-PVDWYHX&y_source=1_MjA4NDU3Mi03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://ro.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://ro.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://en.wikipedia.org/wiki/Richardsonian_Romanesque
https://www.hilton.com/en/hotels/pvdwyhx-hampton-suites-providence-downtown/?SEO_id=GMB-AMER-XS-PVDWYHX&y_source=1_MjA4NDU3Mi03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/new-york-city-new-york/wyndham-new-yorker-hotel/overview?CID=LC:HR::GGL:RIO:National:12542&iata=00093796
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• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11. (duminică, 30.07.2023) NEW YORK – AMSTERDAM  
• Timp liber la dispoziție pentru activități individuale. 
• Transfer la aeroport pentru zborul spre Amsterdam KL 646 (18:30 - 07:45). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12. (luni, 31.07.2023)  AMSTERDAM – BUCUREȘTI 
• Sosire la Amsterdam la ora 07:45 și plecare spre București cu zborul KL 1373 (09:30 - 13:10). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

20 – 31 iulie 2023  3795 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minim 20 persoane.  
**Supliment cameră single 1230 € /persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Zboruri transcontinentale București – New York și retur; 
✓ Taxe de aeroport; 
✓ Transport cu microbuz / autocar conform program; 
✓ Cazare 10 nopți cu mic dejun în  hoteluri de 4* și 3*;  
✓ Taxele de intrare la obiectivele turistice conform program; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză pe toată durata programului; 
✓ Tururi cu ghizi locali în New York și Washington. 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi local, șoferi, restaurant, etc. (70 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului 

de grup); 
x Excursiile opționale: 

• Croazieră în jurul Insulei Manhattan (cost suplimentar: 55 €/persoană). 
• Excursie în Statul Virginia (cost suplimentar: 115 €/persoană). 
• Vaporașul „Maid of the Mist” (cost suplimentar: 35 €/persoană). 
• Excursie la Boston și Plymouth (cost suplimentar: 125 €/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 minim 30 de zile înainte de data plecării. 
•  Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul întoarcerii în țară. Nu se acceptă 
pașapoarte temporare. Documentele necesare obținerii vizei vor fi ulterior transmise de către agenție. 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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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; 
✓ 100 % dacă retragerea se face mai târziu de 30 zile înaintea începerii excursiei sau dacă turistul nu se 

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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 
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pentru interviu, aceștia au obligația de a se prezenta la data și ora la care s-a făcut programarea. Refuzul 
autorităților consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu poate fi imputat agentiei, exonereaza agenția de la 
orice răspundere. Turiștilor cărora li s-a refuzat acordarea vizei, li se va returna întreaga sumă achitată în avans, 
mai puțin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene pentru anularea excursiei, costurile 
variind în functie de data anulării serviciilor. Taxa de viză perceputa de Ambasade pentru procesarea vizelor nu se 
ramburseaza. În cazul în care turistul își planifică mai multe vacanțe succesive și nu trimite documentele la timp / 
nu se prezintă personal pentru obținerea vizei, agenția nu poate fi trasă la raspundere iar turistul are obligația de 
a-și obține singur viza necesară călătoriei.  

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

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

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

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

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

• 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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