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SUA - Parcuri naționale și sejur în Las Vegas 
15 – 27 septembrie 2023 (13 zile) 

 3499 Euro (taxe de aeroport incluse) 

  
Exact Travel vă invită să descoperiti locuri minunate din Podișul Colorado, din statele Nevada, Arizona și Utah:  
• Monumente ale naturii din Parcuri Naționale (NP), Statale (SP) și Tribale (TP): Grand Canyon NP, Vermillon Cliffs 

National Monument, Lake Powell Navajo TP, Monument Valley Navajo TP, Arches NP, Canyonlands NP, Bryce 
Canyon NP, Zion NP, Valley of Fire SP, Red Rock Canyon National Conservation Area; 

• Monumente inginerești și lacuri încântătore: Barajul Hoover și Lacul Mead, podul istoric Navajo, Barajul Glenn 
Canyon și Lacul Powell;  

• Drumuri istorice și pitorești: Historic Route 66 și Scenic Byway 12. 
 

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

V 15.09 BUCUREȘTI - MUNCHEN – LAS VEGAS 

 

S 16.09 LAS VEGAS - BARAJUL HOOVER – WILLIAMS 

D 17.09 WILLIAMS - GRAND CANYON, SOUTH RIM – PAGE 

L 18.09 ÎMPREJURIMILE ORAȘULUI PAGE 

M 19.09 PAGE - MONUMENT VALLEY - MOAB 

M 20.09 ARCHES NP - CANYONLANDS NP 

J 21.09 MOAB - SCENIC BYWAY 12 - BRYCE CANYON 

V 22.09 BRYCE CANYON - ZION NP - ST.GEORGE - LAS VEGAS 

S 23.09 LAS VEGAS 
D 24.09 LAS VEGAS, opțional Valley of Fire 

L 25.09 LAS VEGAS, opțional Grand Canyon, West Rim 
M 26.09 LAS VEGAS - RED ROCK CANYON - FRANKFURT 

M 27.09 FRANKFURT - BUCUREȘTI 

 

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

Ziua 1 (vineri, 15.09.2023) BUCUREȘTI – MUNCHEN – LAS VEGAS   
• Ne întâlnim la ora 04:00  în Aeroportul Henri Coandă și plecăm spre Munchen  cu zborul LH 1655 (06:10 - 07:15). 
• Escală la Munchen  și plecare spre Las Vegas cu zborul LH 4388 (12:50 – 15:40). 
• Sosire în Las Vegas, orașul jocurilor de noroc și al divertismentului, al jocurilor de lumini și culori. 
• Vom parcurge faimoasa arteră The Strip, pentru a ne familiariza cu spectacolul și atmosfera orașului. 
• Cazare în Las Vegas la hotel de 3* (Luxor Hotel & Casino sau similar). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 2 (sâmbătă, 16 .09.2023)  LAS VEGAS – BARAJUL HOOVER – WILLIAMS 
• Începem explorarea văii Fluviului Colorado, cel de-al cincilea ca lungime din Statele Unite (2330 km) cu o vizită la 

Barajul Hoover, construit în perioada Marii Crize și inaugurat în 1935 de către președintele Franklin D. Roosevelt. 
Ne vom opri la puncte de belvedere de unde vom admira barajul și Lacul Mead, cel mai mare lac de acumulare ca 
volum din Statele Unite, iar apoi ne vom plimba pe baraj. 

• Vom trece în Statul Arizona, îndreptându-ne spre Kingman, unde vom face o scurtă vizită, pentru a vedea câteva 
obiective interesante: Biserica Metodistă Episcopală Saint John, unde în anul 1939 a fost oficiată căsătoria discretă 
a faimoșilor actori Carole Lombard și Clark Gable, casa istorică Bonelli, Tribunalul Comitatului. 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://luxor.mgmresorts.com/en.html
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• Continuăm călătoria spre est, de-a lungul renumitei Historic Route 66, ce traversează Arizona între frontierele cu 
statele California și New Mexico. Cei 619,92 km din Arizona au fost realizați în aproape 60 de ani (1926 – 1985)! 

• Ne vom opri în orășelul Williams, unde vom face o plimbare pe Strada Principală, parte din Historic Route 66. 
• Cazare în Williams la hotel de 2* (Days Inn by Whyndham sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 3 (duminică, 17.09.2023 ). WILLIAMS – GRAND CANYON, SOUTH RIM – PAGE  
• În cursul dimineții vom ajunge la Parcul Național Grand Canyon, impresionantul canion săpat de Fluviul Colorado, 

considerat una dintre cele şapte minuni naturale ale lumii.  Urmând versantul de sud al canionului (South Rim) ne 
vom opri în puncte de belvedere: Grandview Point, vizitat încă de la sfârșitul sec.19 și Desert View Watchtower, 
cunoscut și sub numele de “Turnul de veghe indian de la Desert View”, o construcție pe patru nivele, având o 
înălțime de 21m.  

• În continuare vom ajunge pe Teritoriul Națiunii Navajo, cel mai mare teritoriu deținut de un trib băștinaș din SUA ce ocupă 
zone din statele Arizona, Utah și New Mexico, fiind administrat de Guvernul Națiunii Navajo. Acesta are un departament 
special ce se ocupă de administrarea Parcurilor și Monumentelor Tribale Navajo. 

• După o scurtă oprire la Cameron Trading Post, vechi punct de schimburi comerciale, ne vom reîntâlni cu Fluviul 
Colorado la Marble Canyon (Canionul de Marmură), pe care îl vom vedea de pe podul istoric Navajo, inaugurat în 
1929 și devenit pietonal în 1995. De aici vom admira și Monumentul Național Vermilion Cliffs, faleze erodate timp 
de milioane de ani, astfel încât în prezent expun vederii sute de straturi multicolore de gresie, calcar etc.. 

• Cazare în Page la hotel de 3* (Clarion Inn & Suites sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 4 (luni, 18.09.2023) ÎMPREJURIMILE ORAȘULUI PAGE & opțional Lower Antelope 
• Această zi este dedicată vizitelor în împrejurimile orașului Page.  
• Vom vedea barajul Glen Canyon Dam, inaugurat în 1966, care a format Lacul Powell, inundând Canionul Glen. Vom face 

o mini-croazieră pe Lacul Powell; dacă vremea permite, vom naviga și într-unul dintre canioanele inundate de lac. 
• Următoarea vizită o vom face la Horseshoe Bend, spectaculoasa buclă în formă de potcoava făcută de Colorado în jurul 

unei impresionante stânci. Diferența de nivel dintre punctul de observare și cursul apei este amețitoare - peste 300 m. 
• Dacă doriți, puteți participa la o excursie opțională de excepție, la renumitul canion Lower Antelope, situat în Lake Powell 

Navajo Tribal Park, unde veți avea ocazia să faceți poate cele mai spectaculoase fotografii din această excursie. Acest 
canion este total diferit, deoarece s-a format prin eroziune sub nivelul solului, iar parcurgerea lui implică coborârea și 
urcarea unor scări metalice special instalate pentru a ajunge mai ușor în coridorul cu pereți ondulați multicolori, pe care îl 
veți parcurge în sensul opus cursului torenților ce se formează în sezonul ploios și continuă să modeleze canionul. 
(Cost suplimentar: 95 €/persoană). 

» Notă: Excursia opțională se organizează la tariful indicat pentru un grup de minimum 20 persoane. 
• Cazare în Page la hotel de 3* (Clarion Inn & Suites sau similar).   
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 5 (marți, 19.09.2023)  PAGE – MONUMENT VALLEY – MOAB 
• Părăsim valea Fluviului Colorado și ne îndreptăm spre Monument Valley, Parc Tribal Navajo situat la granița dintre Arizona 

și Utah, binecunoscut pentru spectaculoasele formațiuni stâncoase ce au apărut în multe filme americane. Din procesul 
de eroziune au rezultat diverse formațiuni de gresie care domină platoul înconjurător cu până la 300 metri. Vom explora 
acest peisaj uimitor, într-un “Jeep tour” de aprox. 2 ore, însoţiţi de ghizi din tribul Navajo. 

• Pe traseul spre Moab vom face un mic ocol pentru a vedea Monumentul Național Newspaper Rock (Stânca Ziar), un 
perete de gresie de 19 m2, acoperit cu sute de petroglife reprezentând oameni, animale, forme concrete și abstracte, cele 
mai vechi fiind realizate în urmă cu două milenii.  

• Revenind pe drumul principal, vom vedea numeroase formațiuni stâncoase impresionante, dintre care menționăm 
Church Rock și Wilson Arch. 

• Cazare în Moab la hotel de 3* (My Place Hotel Moab sau similar). 
• Mese: mic dejun  

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/williams-arizona/days-inn-williams/overview
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/williams-arizona/days-inn-williams/overview
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/williams-arizona/days-inn-williams/overview
https://www.myplacehotels.com/my-place-hotel-moab-ut
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 6 (miercuri, 20.09.2023)  ARCHES NP – CANYONLANDS NATIONAL PARK 
• Dimineața vom pleca într-o excursie în Parcul Național Arches, care ne va încânta cu simfonia de culori și forme 

create de natură - arcade, blocuri de gresie cu pereți abrupți, stâlpi, grădini de piatră ce stârnesc admirația și 
imaginația. Acest parc include peste 2000 de arcade naturale din gresie, dar și alte formațiuni care au primit nume 
sugestive: Turnurile Tribunalului, Cele trei Bârfitoare, Turnul Babel, Grădina Raiului, Grădina Diavolului, Parada 
Elefanților și multe altele. Vom parcurge drumul Arches Scenic Drive și vom admira spectaculoasele formațiuni 
situate de-a lungul sau în apropierea acestuia.  

• După-amiază vom vizita secțiunea Island in the Sky (Insula din Cer) a Parcului Național Canyonlands, de fapt un 
podiș cu altitudini ce depășesc 1850 m, încadrat de Green River (Râul Verde) și Fluviul Colorado. Acestea au erodat 
podișul, creând peisajul multicolor și variat pe care îl vom admira de la înălțimea stâncilor abrupte ce domină 
împrejurimile cu peste 300 m. Ne vom deplasa pe Grand View Point Road, până la punctul de observare ce își 
merită pe deplin numele de Grand View (Vedere Grandioasă), deoarece oferă o panoramă spectaculoasă asupra 
văilor celor două râuri și munților îndepărtați. Pe traseu ne vom putea opri și în alte câteva puncte interesante, 
cum ar fi Shafer Canyon Overlook, Mesa Arch, Green River Overlook sau Orange Cliffs. 

• Cazare în Moab la hotel de 3* (My Place Hotel Moab sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 7 (joi, 21.09.2023)  MOAB – SCENIC BYWAY 12 – BRYCE CANYON 
• Dimineața vom traversa cursul Fluviului Colorado și ne vom îndrepta spre sud-vestul Statului Utah. 
• Vom străbate spectaculosul traseu al Scenic Byway 12, unul dintre cele 184 Scenic Byways (Drumuri Pitorești) din 

Statele Unite. Acest drum trece prin Boulder Mountain Pass (2928 m), peste culmea The Hogback (1936 m) și prin 
Pădurea Pietrificată Escalante. Pe traseu ne vom opri la câteva dintre punctele de observare pentru a admira 
priveliști grandioase: stânci roșii abrupte și păduri alpine verzi, canioane adânci și pajiști întinse.  

• După-amiază vom vizita spectaculosul Bryce Canyon, declarat Parc Naţional în anul 1928. care, în ciuda numelui, 
nu este un canion ci un imens amfiteatru natural, a cărui particularitate este reprezentată de structurile geologice 
numite "hoodoos" - turnuri multicolore formate ca rezultat al eroziunii și al fenomenelor de îngheț/dezgheț, ce pot 
fi admirate de la puncte de observare cu nume poetice: Sunrise Point (Punctul Răsăritului), Sunset Point (Punctul 
Apusului), Inspiration Point (Punctul Inspirației).  

• Cazare în zona Bryce Canyon 2* (Bryce View Lodge sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 8 (vineri, 22.09.2023) BRYCE CANYON – ZION NP – ST.GEORGE – LAS VEGAS 
• Vom pleca spre Parcul Național Zion, unde vom vedea impresionante formații stâncoase sculptate prin acțiunea 

combinată a vântului, intemperiilor și râului Virgin. Peisajul din Zion include canioane înguste, turnuri de piatră şi 
vegetaţia specifică, fiind dominat pe alocuri de “catedrale” stâncoase care ajung la o înălţime de aprox. 900 m.  

• În orășelul St. George putem vedea reședința de iarnă în care a locuit, între 1873 și 1876, Brigham Young si muzeul 
Dinosaur Discovery Site, care conservă mii de amprente de dinozauri chiar în locul în care au fost descoperite, pe 
terenul fermei Dr. Sheldon Johnson (intrarile la Dinosaur Discovery Site și Brigham Young nu sunt incluse; cost 
suplimentar: 15$/pers. se achită local).  

• În drum spre Las Vegas vom traversa colțul de nord-vest al Statului Arizona și vom reveni în Statul Nevada.  
• Cazare în Las Vegas la hotel de 3* (Luxor Hotel & Casino sau similar). 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 9 (sâmbătă, 23.09.2023) LAS VEGAS 
• Timp liber pentru explorarea acestui oraș cu totul special.  
• Hotelurile din Las Vegas, prin arhitectura și numele lor, vă poartă pe mapamond de la Luxor la New York, Paris, 

Veneția și Roma, dar și la Circ sau în Stratosferă. Ele oferă numeroase atracții gratuite, dintre care menționăm doar 
câteva. 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
https://www.myplacehotels.com/my-place-hotel-moab-ut
https://bryceviewlodge.reservationstays.com/requests/ucXZfhm5dgtMHHPFGoCO2w/hotels/yWL8RAWe?expand_params=true
https://luxor.mgmresorts.com/en.html
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• La hotelul Bellagio vă puteți bucura de Fântânile muzicale din fața acestuia, de Grădinile Botanice din spațiile 
interioare și de cea mai înaltă fântână de ciocolată din lume (peste 8 m).  

• În vecinătatea hotelului Flamingo puteți vizita o adevărată oază pentru flamingo, pelicani, broaște țestoase etc.  
• În interiorul Forum Shops de la Caesars Palace este prezentat din oră în oră spectacolul Căderea Atlantisului, iar în 

fața hotelului Mirage puteți urmări Vulcanul care erupe în fiecare seară la ore fixe.  
• Puteţi face o incursiune până la renumita ”A Little White Chapel”, unde cei care doresc să se căsătorească în 

Las Vegas pot alege pentru ceremonie una dintre cele cinci capele interioare, pavilionul exterior sau 
unicul ”Drive-Thru Tunnel Of Love”, creat în 1991 în special pentru cuplurile cu dizabilități. 

• Cazare în Las Vegas la hotel de 3* (Luxor Hotel & Casino sau similar) 
• Mese: mic dejun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 10 (duminică, 24.09.2023) LAS VEGAS, opțional Valley of Fire 
• Zi liberă la dispoziție pentru activități individuale. 
Pasionații de natură sunt invitați într-o excursie opțională la Valley of Fire - Valea de Foc. Acest Parc Statal, situat în Deşertul 

Mojave, este renumit pentru peisajul colorat în nuanțe de roșu și portocaliu, cu formațiuni stâncoase care, sub razele 
soarelui, par cuprinse de flăcări. Acestea poartă nume determinate de culoarea lor (Fire Cave – Peștera Focului, Fire Wave 
– Valul de Foc, Rainbow Vista – Imaginea Curcubeului) sau de formă (Elephant Rock – Stânca Elefant, Seven Sisters – Cele 
Șapte Surori, Arch Rock – Stânca Arcadă). (Cost suplimentar: 75 €/ persoană).  

» Notă: Excursia opțională se organizează la tariful indicat pentru un grup de minimum 20 persoane). 
• Cazare în Las Vegas la hotel de 3* (Luxor Hotel & Casino sau similar) 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 11 (luni, 25.09.2023) LAS VEGAS, opțional Grand Canyon, West Rim 
• Zi liberă la dispoziție pentru activități individuale sau excursie opțională în Parcul Naţional Grand Canyon, unul 

dintre primele parcuri naţionale din SUA.  
• Pe traseul spre West Rim - versantul de vest al canionului, veți traversa impresionantul pod O’Callaghan-Tillman, 

inaugurat în anul 2010, de pe care veți putea revedea barajul Hoover. 
Trecând prin păduri de copaci din familia yucca, numiți de coloniștii mormoni Joshua trees, veți ajunge în teritoriile tribului 

de indieni Hualapai, unde au fost amenajate trei puncte de vizitare, la care se ajunge cu autobuze-navetă. Primul dintre 
ele este Hualapai Ranch, ce reproduce atmosfera Vestului Sălbatic din sec. 19, după care va urma Eagle Point, unde a fost 
inaugurat în anul 2007 faimosul Skywalk, platforma cu podea de sticlă care oferă o priveliște de neuitat asupra văii fluviului 
Colorado. Cel de-al treilea punct de interes este Guano Point, după unele păreri cel mai impresionant din această zonă a 
Marelui Canion. (Cost suplimentar: 250 €/ persoană).  

» Notă: Excursia opțională se organizează la tariful indicat pentru un grup de minimum 20 persoane). 
• Cazare în Las Vegas la hotel de 3* (Luxor Hotel & Casino sau similar). 
•  
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ziua 12 (marți, 26.09.2023) LAS VEGAS – RED ROCK CANYON – FRANKFURT 
• Dimineața vom vizita Red Rock Canyon (National Conservation Area), situat în apropriere de Las Vegas, o destinație 

apreciată de iubitorii de drumeție, dar accesibilă și celor care preferă deplasarea cu mijloace auto.  
• De la Centrul de Informare vom parcurge Scenic Loop Drive, pitoreasca buclă rutieră cu sens unic, de aproximativ 25 km 

lungime, de-a lungul căreia au fost amenajate mai multe puncte de belvedere care oferă cele mai frumoase priveliști. Din 
această buclă se desprind numeroase trasee de drumeție, dintre care unul ajunge într-o zonă în care au fost descoperite 
petroglife. 

• Transfer la aeroport pentru zborul spre Frankfurt LH 4353 (17:10 – 13:35). Noapte în avion. 
• Mese: mic dejun. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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Ziua 13. (miercuri, 27.09.2023)  FRANKFURT – BUCUREȘTI 

• Sosire la Frankfurt la ora 13:35 și plecare spre București cu zborul LH 1420 (14:35 – 17:55). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

15 – 27 septembrie 2023  3499 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 
Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru un grup de minim 25 persoane.  
**Supliment cameră single 950 € / pers. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
✓ Zboruri transcontinentale București – Las Vegas și retur; 
✓ Taxe de aeroport; 
✓ Transport cu microbuz/autocar conform program; 
✓ Cazare 11 nopți cu mic dejun în  hoteluri de 3* și 2* - norme locale;  
✓ Transferuri și intrări la obiectivele turistice, conform programului; 
✓ Însoțitor român vorbitor de limba engleză pe toată durata 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 (55 €/persoană, suma se va înmâna conducătorului de grup); 
x Excursiile opționale: 

• Canionul Lower Antelope (cost suplimentar: 95 €/persoană). 
• Valley of Fire (cost suplimentar: 75 €/persoană). 
• Grand Canyon, West Rim (cost suplimentar: 250 €/persoană). 

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

cu minimum 30 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 30 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătorie aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul revenirii în țară;  
 
OBSERVAȚII: 

• Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii. 

• Tarifele sunt în euro / persoană. Tarifele sunt valabile pentru grup de minimum 25 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: 

mailto:office@exact-travel.ro
http://www.exact.travel/
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✓ 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.  

• Agenția nu se poate face responsabilă de situații în care apar nemulțumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale 
discordanțe dintre clasificarea oficială a anumitor servicii turistice ( hoteluri, transport, restaurante etc ) și calitatea 
acestora. Clasificarea unităților de cazare din anumite țari vizitate, așa cum este prezentată in ofertă, este cea 
oficială acordată de ministerele de resort din țarile respective și poate să nu corespundă întotdeauna cu clasificarea 
unitaților de cazare din România. În anumite situații, când serviciile de cazare nu sunt oficial clasificate pe stele 
( exemplu în Grecia, Insulele Mauritius, Japonia, SUA etc ) s-a procedat la clasificarea acestora prin echivalența. 
Astfel, cat. D = 1 stea, cat. C ( cat. Turist ) = 2 stele, cat. B ( cat. Standard / Superior ) = 3 stele, cat. A ( First class ) = 
4 stele, cat. Deluxe = 5 stele sau, dacă acest lucru nu este relevant, s-a procedat la clasificarea acestora in funcție 
de facilitați. De asemenea, clasificarea unitaților de cazare poate să difere de la o țară la alta sau chiar in interiorul 
aceleiași țari, unele hoteluri putând avea anumite facilitați pe care altele nu le au. În general, hotelurile din stațiuni 
beneficiază de mai multe facilitați decât hotelurile din orașe, aceasta nu este însă o regulă. Facilitățile minime 
pentru un hotel de 3 stele nu includ neapărat dotarea camerelor cu aer condiționat, televizor, frigider / mini bar, 
unele din aceste facilitați putând să lipsească.  

• 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 
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(ambuteiaje, închiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a 
indisciplinei anumitor turiști (întârzieri, atitudini ofensatoare sau ostile față de ghizi, conducătorii auto etc.). 

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

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

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

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

• Turistul are obligația să se asigure că documentele de călătorie precum cartea de identitate sau pașaportul, nu sunt 
deteriorate (în special elementele de siguranță și/sau poza). Atenție: Cărtile de identitate romanești emise înainte 
de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia. Pentru toate celelalte state din afara 
Uniunii Europene și pentru acele state pentru care cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare, accesul se face 
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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