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De la 3990 €  
+ 890 euro (taxe de aeroport) 
 
 

18 zile - Avion 
  

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 2 0 :   

1 7 . 0 5 ;  1 1 . 1 1  

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E :  
 Bilet de avion Bucureşti – Santa Cruz şi 

Buenos Aires – Bucureşti,  zboruri  cu escala 

(orarul de zbor si ziua de operare (+/-1 zi) 

se pot modifica de catre compania aeriana); 

 Bilet avion Santa Cruz – Sucre;  

 Bilet avion Calama-Santiago; 

 Bilet avion Santiago – Punta Arenas; 

 Bilet de avion Buenos Aires – Iguazu; 

 Bilet avion Iguazu – Buenos Aires; 

 Taxele de aeroport; 

 Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispoziţie conform 

programului; 

 16 nopţi de cazare cu mic dejun la hoteluri 

de 3-4*; 

 6 pranzuri + 4 cine; 

 Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în prezentul program; 

 Taxele de intrare la obiectivele turistice 

menţionate în program;  
 Asigurare medicală de călătorie Travel; 

 Ghizi locali;  

 Conducător de grup român. 

Program 
 

 Ziua 1. București – plecare 

 Călătoria noastră începe de pe Aeroportul Henry Coandă din București, de 

unde ne îmbarcăm pentru zborul cu escala spre Bolivia.  

 

 Ziua 2. Santa Cruz de la Sierra 

      Sosim pe aeroportul Santa Cruz și ni se face transferul către  hotelul K 

Misional sau similar . După-amiază mergem într-un tur privat de o jumătate de 

zi în Santa Cruz. Orașul Santa Cruz construit într-o câmpie tropicală este acum 

cel mai mare oraș al țării și principalul centru comercial al Boliviei. Apropierea 

sa de puțuri de gaze naturale, petrol, minereu de fier, ferme de soia, bumbac, 

orez, trestie de zahăr, vite de rasa excelentă, fac din oraș centrul exporturilor 

boliviene. Clima sa caldă și împrejurimile sub-tropicale au creat o viață socială 

plăcută, pe natură și ospitalitatea tradițională a locuitorilor săi. Prânzim la hotel. 

Cina o vom lua la un restaurant din apropierea hotelului.  

 

 Ziua 3.  Santa Cruz - Sucre 

    Dimineață avem transferul către aeroport pentru zborul către Sucre. 

Sucre a fost fondat în 1538 de către conquistadorul Pedro Anzures, orașul a 

devenit rapid centrul puterii spaniole din întreaga regiune și reședințele 

proprietarilor înstăriți ai minelor de argint din Potosi. În 1624 a fost fondată 

Universitatea Mayor Real si Ponfiticia din San Francisco Xavier de Chuquisaca, 

care a fost centrul activității intelectuale și artistice din această parte a 

continentului. Mândru de moștenirea sa culturală, orașul și-a păstrat stilul 

colonial, iar în 1991 a fost numit patrimoniu mondial de UNESCO. După ce 

ajungem in Sucre mergem la hotelul Independencia sau similar pentru check in. 

Prânzul il vom lua la un restaurant local ce deține o priveliște frumoasă asupra 

orasului. După-amiază pornim într-un tur de oraș de jumătate de zi pentru a 

vizita Plaza de la Recoleta, Fundația Muzeului ASUR, piața principală, Casa 

Independenței.                                

Cina o vom servi la un restaurant din apropierea hotelului. 

 

 Ziua 4. Sucre – Potosi - Uyuni 

 Plecăm dis de dimineață spre orașul Potosi. Traversam valea temperată a 

Chuquisaca și începem o urcare pitorească de-a lungul Cordilierei Andine, până 

în zonele înalte ale Boliviei și regiunea marilor mine de argint și staniu. Sosim la 

mijlocul dimineții la POTOSI. Vom vizita  Muzeului Casei de Monetă, fondat în 

1546 de către conchistadorul Juan de Villarroel, care detectase cea mai 

fabuloasă mină de argint din timpurile coloniale. Orașul s-a extins rapid în 1611 

și a fost cel mai bogat producător de argint din lumea occidentală, iar în 1625 

orașul avea mai mulți locuitori decât Londra sau Paris. În fața bogăției 

disproporționate a proprietarilor spanioli, acest oraș a fost o tragedie pentru 

milioane de indigeni care au murit în muncă forțată în minele din Cerro Rico de 

Potosi. Orașul își păstrează încă monumentele coloniei, străzile înguste, casele 

coloniale, iar în 1987 a fost declarat patrimoniu mondial de către UNESCO.  

Prânzul il vom avea la un restaurant local, dupa care mergem într-o scurtă vizită 

panoramică a orașului, ușa din față a Bisericii San Lorenzo, Arcul Cobija, Piața 

principală, Turnul Iezuitului. Plecăm apoi într-o excursie de 4 ore spre centrul 

minier și feroviar din Uyuni. Excursia panoramică prin câmpia Highland și oaza 

Discover Bolivia, Chile & Argentina Highlights 
În această călătorie vom avea ocazia să descoperim: 

Santa Cruz de la Sierra – Sucre – Potosi  – Uyuni – Salt Desert – San Cristobal – Ojo de Perdiz – Laguna Colorada - Hito 

Cajon – San Pedro de Atacama – Calama – Santiago  – Valparaiso – Vina del Mar - Santiago - Punta Arenas – Puerto 

Natales – Torres del Paine – El Calafate – Buenos Aires – Iguazu – Buenos Aires 

 

CIRCUITE EXOTICE 
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mică de Chaquilla, Visicia, Ticatica, sate mici construite de-a lungul unui râu au 

apărut din infinitul andin. Ne oprim la intrare, în vechea mină de argint Pulacayo, 

care a fost deja exploatată în vremea incașă și care a ajuns la înălțimea sa la 

începutul secolului XX, când proprietarul său a conectat-o cu coasta Pacificului cu 

unele dintre primele locomotive cu aburi din continentul sud-american UYUNI. 

Cina va avea loc la hotelul Jardines din Uyuni sau similar unde ne vom si caza. 

 

 Ziua 5. Uyuni – Salt Desert – San Cristobal – Ojo de Perdiz 

 După micul dejun plecăm spre Colchani și vizităm o mică fabrică de sare. 

Traversăm 12 km pe deșertul acoperit cu apă (viteză lentă de o oră) până la Old 

Salt Hotel Playa Blanca. Timp liber pentru a face poze cu deșertul sărat 

transformat într-o oglindă cosmic uriașă. Ne intoarcem în același mod și 

înaintăm către UYUNI. Prânzim într-un restaurant local. Pornim apoi spre 

vechiul cimitir de locomotive cu aburi, deșertul Pampa Colorada, San Cristobal, 

unde se află cea mai mare mină de argint dinAmerica Latină, Culpina K, Alota, 

Valea Rocilor, Laguna Hedionda, Laguna Honda, Desierto de Siloli și sosim apoi 

în Ojo de Perdiz după-amiaza târziu. Cina o luam la Hotelul Tayka del Desierto 

sau similar unde ne vom si caza. 

  

 Ziua 6. Ozo de Perdiz – Laguna Colorada – Hito Cajon – San Pedro de 

Atacama 

    Pornim de dimineată prin deșertul Siloli, Arborele de Piatra, Laguna Colorada 

cu un alt grup mare de flamenco, gheizerurile soarelui de dimineață, Laguna 

Chalviri. Prânzul il vom avea pregătit la pachet. După deșertul Salvador Dali 

ajungem la Laguna Verde și Vulcan Llicancabur. Înaintăm prin Laguna Blanca și 

ajungem la granița boliviană  HITO CAJON si înaintăm de la graniță până în San 

Pedro de Atacama. 

    Cazarea o vom avea la hotelul Altiplanico San Pedro  sau similar. 

După-amiază vom explora Valle de la Luna, o zonă a deșertului unde, datorită 

reliefului bizar și caracterului complet arid, putem jura că ne aflăm pe suprafaţa 

Lunii. Valea este înţesată cu formaţiuni neobișnuite din piatră și argilă, precum 

Cele Trei Marii, trei stânci ce redau silueta unor femei. Vom fi uimiţi de puterea 

de modelare a apei și a vântului, dar mai ales a timpului, care împreună au creat 

toate aceste exponate din jurul nostru. Pe măsură ce ne apropiem de crestele 

vechilor munţi, descoperim mici peșteri saline săpate în stâncă. Sfârșitul zilei 

aduce punctul culminant al experienţei în deșertul Atacama, dându-ne ocazia de 

a admira unul dintre cele mai frumoase apusuri pe care le-am putea vedea. 

Stâncile cu aspect ciudat, crestele ascuţite, culorile aprinse de pe cer și Vulcanul 

Licancabur care se înalţă în fundal fac din acest tablou o adevărată operă de artă. 

Mai tarziu ne vom întoarce la hotel. 

 

Ziua 7. San Pedro de Atacama 

 În această zi vom merge într-o vizită la Salar de Atacama, o întindere de 

sare care te uimește. Este al treilea deșert de sare ca suprafaţă din lume și 

impresionează pe oricine prin simplitatea cu care natura și-a desăvârșit opera. 

Linia orizontului pare foarte departe, solul este acoperit de sare și totul pare 

desprins din filmele SF. Urmând drumul către Argentina, vedem Lagunas 

Miscanti & Miniques, două lacuri sărate. Culoarea lor contrastează puternic cu 

împrejurimile și reprezintă ocazie unică pentru fotografii suprarealiste cu cei doi 

vulcani de lângă. În timpul excursiei avem prânzul pregatit la pachet. 
Seara este dedicată astronomiei cu un pasionat francez. Este un tur al 

descoperirii cerului sudic, care durează aproximativ 2 ore și care include, pe de o 

parte, o introducere în observarea cerului cu ochiul liber (unde vorbim despre 

constelații, stele, planete, galaxii, modul în care toate acestea sunt organizate, 

rotația cerului, de ce cerul sudic nu este același ca și în emisfera nordică, etc.). 

După această frumoasa experiență ne întoarcem la același hotel unde vom 

înopta. 

 

 

 

 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 
 Bacşişurile pentru ghizi locali şi 

şoferi, aproximativ   3 

USD/pers./zi (se achită la faţa 

locului); 

 Alte servicii decât cele menţionate 

în program; 

 Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului). 

 

S U P L I M E N T E   
 Supliment de single 850 € 

 

A C T E  N E C E S A R E  P E N T R U  

C Ă L Ă T O R I E :  

 Paşaportul în original valabil cel 

puţin încă 6 luni de la data 

returului din excursie, care să 

conţină cel puţin 2 coli albe, nu se 

acceptă paşaport temporar. 
 

N O T E :  

 Oferta este calculată pe baza 

parităţii EUR/USD de  1/1,2; în 

situaţia modificării cu mai mult de 

5% a acestei parităţi, agenţia îşi 

rezervă dreptul de a ajusta tariful. 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a 

modifica valoarea taxelor de 

aeroport, în cazul în care valoarea 

acestora este schimbată de 

compania aeriană; valoarea exactă 

a taxelor de aeroport va fi 

comunicată cu două săptămâni 

înaintea plecării, odată cu 

emiterea biletelor de avion. 

 

 

 

Termen de inscriere: Minim 4 

săptămăni înainte de data plecării. 

 

 

Grup minim  15 de persoane. 

Pentru grupuri mai mici de 15 de 

persoane   (între 10 şi 14 persoane) 

se percepe un supliment de  190 €/ 

pers. 
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 8. San Pedro de Atacama – Calama - Santiago 

 Începem ziua foarte devreme, în jurul orei 5 AM, și plecăm spre Tatio, cel mai întins câmp cu gheizere din emisfera sudică, 

așezat în Munţii Anzi, foarte aproape de Atacama. Gheizerele produc aici un spectacol minunat, iar punctul culminant este la 

ora 6 AM, de aceea am și ales să venim atât de devreme. Fâșiile de abur se ridică dansând deasupra solului, contrastând cu 

frumoasele culori ale răsăritului. Mic dejun in situl Geysers. Este un moment care nu trebuie ratat, în mod special de cei 

pasionaţi de fotografie. Când soarele ajunge sus, putem face liniștiţi o baie în lacurile termale care se întind în zonă. Mic-

dejunul îl vom servi aici, în acest cadru unic. Ne oprim apoi în Machuca, un sat pitoresc cu doar 20 de case ridicate din lut, paie 

și lemn de cactus. Locuitorii săi iubesc vizitatorii care le trec pragul, așa că vom fi răsfăţaţi cu mâncăruri tipice zonei, cum ar fi 

sopaipillas, o pâine specială, sau empanadas, un aluat fraged umplut cu carne aromată! Cu puţin noroc, pe drumul de 

întoarcere vom surprinde flamingo, raţe și alte păsări. Întoarcerea la hotel este la miezul zilei.  Suntem transferati  la 

aeroportul din Calama pentru a ne îmbarca la zborul spre Santiago. Sosire si transfer la hotelul Marina Las Condes sau similar 

din Santiago unde ne vom petrece noaptea. 

 

 9. Santiago – Valparaiso - Viñadel Mar - Santiago 

   Astăzi descoperim straniul oraș Valparaiso, orașul lui Pablo Neruda, despre care acesta scria: „Valparaiso, cât de absurd poţi 

fi… nu ţi-ai pieptănat niciodată părul și n-ai avut niciodată timp să te îmbraci, viaţa te-a luat mereu prin surprindere”. Acest loc 

fermecător se întinde de-a lungul coastei și în sus, pe dealurile din apropiere, oferind nenumărate panorame care ne 

îndeamnă  să facem sute de fotografii. Avem ocazia de a vizita casa memorială a lui Pablo Neruda, La Sebastiana. Casă așezată 

pe deal, oferă o priveliște minunată asupra orașului, iar Pablo își făcuse un obicei din a admira focul de artificii de revelion de 

pe terasa superioară. În continuarea zilei vom vizita Viñadel Mar, fratele lui Valparaiso, un oraș la fel de mare, dar mult mai 

îngrijit, denumit și Orașul Grădinilor. Ne putem relaxa la o plimbare pe plajele întinse sau pe bulevardele înconjurate de 

palmieri, unde găsim suveniruri deosebite. Pe seară revenim in Santiago, unde vom profita de o degustare și un tur în vinăria 

Casas del Bosque. Noaptea o vom avea la același hotel din Santiago. 

 

 10. Santiago – Punta Arenas 

   Dimineață mergem într-un tur al celui mai mare oraș al ţării. Metropola așezată la poalele anzilor oferă nenumărate activităţi 

de timp liber, de la plimbări liniștite în timpul zilei la petreceri aglomerate care se întind până dimineaţa. Ne oprim mai întâi 

pe renumitul bulevard Alameda, cuceritor prin culorile sale vii, apoi mergem la Castelul Hidalgo, așezat pe Dealul Santa Lucia, 

unde putem admira frumoasele grădini și fântâni arteziene. De aici mergem către Plaza de Armas, principala piaţă a orașului, 

care marchează centrul iniţial al vechiului Santiago, fiind construită în 1541. În zonă se află Catedrala Metropolitană, Palatul 

Înaltei Curţi, dar și sediul central al Poștei. Descoperim apoi boemul cartier Bellavista și urcăm pe Dealul San Cristobal. 

Panorama este spectaculoasă, așa că ţine aparatul de fotografiat la îndemână pentru instantanee deosebite cu orașul și cu 

semeţii Anzi. Optional putem încheia turul la unul dintre barurile cu specific local, unde putem încerca faimoasa băutură Pisco 

Sour chiar la ea acasă. Final de tur și transfer la aeroport pentru a lua zborul către Punta Arenas. Sosire si transfer la hotelul 

Diego de Almagro sau similar. 

 

 11. Punta Arenas – Puerto Natales 

   După micul dejun, foarte devreme, începem un tur de o jumătate de zi. Vom fi transferați la punctul de îmbarcare situat în 

sectorul Laredo, la 24 km de Nordul orașului. De acolo pleacăm 30-45 de minute de navigație prin apele din Strâmtoarea 

Magellanului, ajungând până la Insula Marta și apoi pe insula Magdalena. Sistemul ecologic care alcătuiesc cele două insule 

face vizita ambelor obligatoriu. Insula Marta găzduiește mai mult de 1000 de lei de mare, în plus față de Cormorani, Skuas, 

Gulls de Sud, Porumbei Antarctici și Sigiliul Elefanților. Magdalena vă permite să interacționați cu una dintre cele mai mari  

colonii de pinguini Magellanic, depășind 150.000 de păsări. În timpul navigației este posibil să vedem Delfini Australi și Overas 

Toninas. Din motive de protecție a vieții sălbatice, numai Insula Marta este circumnavigată pentru a admira și fotografia 

Colonia și diversitatea păsărilor marine în zonă. Pe insula Magdalena putem să debarcăm aproximativ o oră, să ne plimbam și 

să interacționam cu colonia, precum și să vizitam Farul local. Dupa acest tur revenim în Punta Arenas și avem timp liber 

pentru prănz. În continuare suntem transferati spre Puerto Natales. Sosire la hotel, cazare la hotelul Altiplanico Puerto Natales 

sau similar. 

 

 12. Puerto Natales – Torres del Paine – El Calafate 

   După micul dejun, plecăm într-o excursie spre Parcul Național TORRES DEL PAINE. Vom trece mai întâi la peștera Milodon 

unde exploratorul Eberhard a descoperit rămășițele unui mamifer erbivor acum 12 000 de ani. Sosirea este în jurul orei 11:00 

în Parcul Național, la capătul sudic al lanțului Andean, ce cuprinde unele dintre cele mai frumoase peisaje ale vârfului sudic. 

Creat în 1959, a fost extins la dimensiunea actuală (181.000 ha) la începutul anilor 1970. UNESCO a declarat-o "Rezervația 

Biosferei" în 1978. ParculNațional TORRES DEL PAINE este, de asemenea, caracterizat printr-o mare varietate altitudine 

(nivelul mării până la 3000m) care permite existența unei faune și flori foarte diverse și în această după-amiază vom 

descoperi cu autobuzul și cu piciorul, fiordurile, stepele, pădurile conifere, ferigi uriași, copaci torturați de vânt, ghețari 

giganți, lacuri și cascade. În aceste solitudini trăiesc multe soiuri de păsări și mamifere: vulturi, condori, ibises, flamingo, 

rheas, guanacos, pudus, vulpi, pume și pisici sălbatice. După-amiaza, vom vedea și CUERNOS DEL PAINE (coarnele 
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Painei), puncte de granit gri stropite cu zăpadă și purtând o coroană veșnică de nori. Trecerea de la laguna AMARGA, apoi 

continuăm cu lacurile NORDENSKJOLD, PEHOE, TORO și căderile "GRANDE" și "CHICO". În continuare, avem transfer spre El 

Calafate. Sosire și cazare la hotelul Hosteria Cauquenes de Nimez sau similar. 

 

 13. El Calafate  

   După micul dejun plecăm spre Perito Moreno. La sosire observăm cel mai impresionant ghețar. Ghețarul Perito Moreno se 

deplasează spre fața Peninsulei Magallanes producând ruperea sa. Când ghețarul ajunge în Peninsulă, acesta formează un 

baraj natural de gheață care oprește curgerea apei de la brațul Rico la bariera Iceberg. Nivelul apei crește astfel apăsând și 

coborând masa de gheață până când produce mici scurgeri și căderea bucăților de gheață. Acestea cresc creând un tunel prin 

care apa curge spre Lago Argentino. În cele din urmă, tunelul se încadrează într-un spectacol minunat care separă Ghețarul 

Perito Moreno de Peninsula Magallanes. Apoi procesele lente încep din nou . Vom face o plimbare cu barca pe lacul 

argentinian pentru a ne apropia de glaciar. Timp liber în apropierea ghețarului. După această experiență ne intoarcem înapoi 

la El Calafate. Peste noapte ne cazăm la același hotel. 

 

 14. El Calafate – Buenos Aires 

În această dimineață suntem transferați la aeroportul Calafate pentru zborul spre Buenos Aires. Sosire la aeroportul național 

și transfer către hotelul Hotel Own Recoleta sau similar. Avem restul zilei libere pentru a o petrece dupa bunul notru plac. 

 

 15. Buenos Aires - Iguazu 

 Astăzi devreme plecăm spre aeroport pentru a ne îmbarca la zborul spre Iguazu. Sosire și plecare spre partea braziliană a 

cascadelor. Aceste cascade au forma unui semicerc, au o lățime de 2.700 de metri, iar cascadele sale ating 72 de metri. În 

funcție de debitul râului, numărul cascadelor poate ajunge între 150 și 300. Nimeni nu a vizitat Cascada fără a fi uimit de 

frumusețea lor. Dintre cele mai uluitoare opere de artă ale naturii sunt fantasticele Cascade Iguazu. Câteva douăzeci de căderi 

separate împart Brazilia de Argentina cu spectaculoasa cădere a Florianului din Brazilia. Torentele de apă limpede de cristal  

plonjează cu aproximativ 250 de metri în jos și urletul poate fi auzit de la mile și mile depărtare. Întoarcerea la Iguazu pentru 

cazare la hotelul Hotel Saint George sau similar. 

 

 16. Iguazu 

   După micul dejun vom pleca pentru a vizita Cascadele din Argentina. Iguazu înseamnă „Apă mare” în limba guarană. 

Cascadele acestui loc sunt o minune colosală care trebuie experimentată în direct și savurată cu cele cinci simțuri ale noastre. 

Ele constau din 275 căderi cu o înălțime de până la 70 de metri. Gâtul Diavolului se întinde cu pereți cu apă de 150 de metri 

lățime și 700 de metri lungime, formând curcubee multiple. Căderea Iguazu, una dintre cele mai frumoase de pe planetă, face 

parte din cele 55.000 ha. din Parcul Național Iguazu, declarat de UNESCO ca parte a Patrimoniului Natural al Umanității. Timp 

liber pentru prânz.  

Întoarcere la Iguazu si noaptea o petrecem la același hotel ca și în noaptea precedentă. 

 

 17. Iguazu – Buenos Aires 

   Dimineață suntem transferați la Aeroportul Iguazu pentru  zborul spre Buenos Aires. Sosire la aeroportul național și transfer 

la hotel. După-amiază - tur de oraș în Buenos Aires. Această excursie de patru ore ne va duce în jurul acestui oraș frumos. Vom  

descoperi inima orașului: Plaza de Mayo, cu Cabildo-ul istoric (Primăria) unde a fost planificată pentru prima dată mișcarea 

pentru independența față de Spania; Casa Rosada (Palatul Prezidențial) și alte clădiri vechi. În apropiere de Piață se află teatru 

și zona comercială. Apoi vom găsi Avenue 9 de Julio, una dintre cele mai largi străzi din lume.Vom vedea, de asemenea, 

principalele străzi din Buenos Aires: Avenida Corrientes, cunoscut sub numele de centru de divertisment, o stradă de teatre și 

viață de noapte; Avenida de Mayo, cu o puternică influență spaniolă; Strada din Florida, unde vă puteți bucura de un tango pe 

stradă  apoi vom vizita cele mai tipice cartiere din Buenos Aires. San Telmo: Ziduri albe, joase, buruieni care se urcă pe 

balcoane de fier vechi și țiglă mușcate, sunt ascunse pe străzi înfundate greu ascunse de asfalt. Bătrânele lampi de stradă 

ilustrează Plaza Dorrego, unde sunt animate nopțile. La Boca: Este aproape la capătul orașului. Peisajul său este format din 

case din plăci ondulate, pictate în culori strălucitoare. Caminito, numele unui tango, a fost compus după una dintre străzile 

sale nemuritoare, iar un cunoscut artist Benito Quinquela Martín a surprins cartierul în tablourile sale. La Recoleta: Aici se știe 

de ce Buenos Aires este considerat „Parisul Americii Latine”. Rafinat, acest loc oferă o varietate de monumente și muzee. Vom 

vizita Cimitirul La Recoleta, Evita Perón este îngropată aici. Multe dintre monumentele acestui cimitir au fost declarate 

monumente naționale de către guvern. Noaptea o vom petrece la hotelul Hotel Own Recoleta sau similar. 

 

 18. Buenos Aires - plecare 

     Astăzi este ziua în care părăsim frumoasa și impresionanta Americă de Sud, încărcați cu amintiri  unice. Suntem transferați 

la aeroportul internațional unde ne vom îmbarca pentru zborul spre casă. 
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B I N E  D E  Ş T I U T  
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă 

încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru astfel de situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este 

obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei 

tangenţe pe care o are cu statele în care are loc desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult 

însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i 

însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective 

sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate. 

 Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva 

de către turist direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în 

momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a turiştilor. 

 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii vor putea să îşi dea acceptul pentru 

achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării pachetului turistic. 

 Aşezarea în autocarele / microbuzele folosite în program se face în ordinea înscrierii, începand cu bancheta a doua; 

 Se acceptă partaj în cameră dublă la înscriere, iar dacă nu se închide, se va plăti suplimentul de single. 

 
Grup minim  15 de persoane. Pentru grupuri mai mici de 15 de persoane   (între 10 şi 14 persoane) se percepe un supliment 

de  190 €/ pers. 

 

 

A B C 
P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  
C A M E R A  D U B L A  

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  
C A M E R A  D U B L A  

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  
D U B L A  

BEST DEAL 

Reducere 150 € 

PROMO 

Reducere 100 € 

STANDARD + 

 

3990 €  
+ 890 € (taxe de aeroport) 

4040 € 
+ 890 € (taxe de aeroport) 

4140 € 
+ 890 € (taxe de aeroport) 

 

 Avans 50% la înscriere; 

 Diferenţa de plată pâna la 60 de 

zile înainte de data plecării; 

 Nu se cumulează cu alte reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI LIMITATE! 
 

 

 

 Avans 30% la înscriere; 

 Diferenţa de plată până la 

60 de zile înainte de data 

plecării; 

 Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 

 Avans 25% la înscriere; 

 Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării; 

  Nu se cumulează cu alte reduceri; 

 

 

S U P L I M E N T E  
 Supliment de single 850 € 

 

 

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 


