
Croaziera 2017 - Hawaii si Sejur SUA - Norwegian Cruise Line - Pride of
America - 15 nopti/16 zile

Croaziere.net va invita intr-un program inedit creat din pasiune pentru calatorii, un program in care veti
descoperi paradisul pe pamant, si anume - Insulele Hawaii, cateva orase de pe coasta de vest a Americii
cum ar fi, prietenosul oras San Francisco, complexa si atragatoarea metropola Los Angeles sau vibrantul si
extravagantul Las Vegas. Insa, nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, convingeti-va singuri de aceste frumuseti
inedite! Veniti cu noi in croaziera!



25 August - BUCURESTI - HONOLULU

Intalnire in jurul orei 05:00 dimineata cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni pentru imbarcare cu
destinatia Honolulu, cu escale in Amsterdam si Los Angeles. Sosire in Honolulu unde veti fi intampinati cu
deja faimosul “ALOHA”.  Transfer la hotel si cazare.

26 August - TUR AL ORASULUI HONOLULU - IMBARCARE PE VASUL DE CROAZIERA PRIDE OF AMERICA

Dupa micul dejun, ne vom bucura de un tur al capitalei hawaiene Honolulu care se va finaliza cu transferul
catre portul din Honolulu pentru a ne imbarca la bordul vasului de croaziera Pride of America, pe itinerariul
de mai jos:

Honolulu inseamna „golful protejat”, cuvinte care descriu calmul apelor adanci ale portului. Honolulu este
un  oras  cosmopolitan  cu  restaurante  selecte,  statiuni,  teatre,  sport,  viata  de  noapte  si  evenimente
culturale. El ofera toate facilitatile unei destinatii de rang mondial, avand in plus temperaturile ideale pe
tot parcursul anului. Locurile care nu trebuiesc ratate includ Cartierul chinezesc, Plaja Waikiki, Cimitirul
Memorial  National  al  Pacificului,  Muzeul Bishop,  Rezervatia Naturala Golful  Hanauma si  Valea Manoa.
Aveti la dispozitie si multe activitati: caiac-canoe, scufundari de suprafata, surfing, plimbari calare pe malul
marii, cumparaturi in Waikiki sau sa cinati in restaurantele excelente. 

Kahului - Insula Maui - Peisajele diverse din Maui fac din acest teritoriu un loc unic. Această destinație de
vacanță  exotica este potrivită  pentru toate  tipurile  de turiști,  atât  pentru cei  linistiti,  cat  și  pentru cei
aventurieri. Sporturile pe apa sunt foarte populare pe Insula Maui, snorkelingul si surfingul sunt cele mai
apreciate de catre turiști.  Cei care nu sunt adepții  sporturilor extreme se pot relaxa in voie pe plajele
deosebite, cu nisip negru sau alb, pe un șezlong confortabil cu un cocktail din fructe racoritor.
Pe  insula  exista  numeroase  restaurante,  terase  si  cafenele  cochete,  locuri  unde  poți  servi  preparate
delicioase, sau unde te poti racori cu o inghetata sau o bautura cu multa gheata. In general, se servesc
preparate pe baza de peste si fructe de mare, dar exista multe alte delicatese care te vor incanta.

Hilo, Hawaii – In Hilo, Parcul National Vulcanoes cu peisajul sau verde si negru trebuie vazut neaparat si
este accesibil atat inchiriind o masina cat si achizitionand o excrusie optionala. Trebuie sa aveti in vedere
sa parcul este imens si nu veti avea timp sa il vedeti pe tot. Incercati sa aruncati o privire la aburul format
de lava ce se ridica din pamant si, pe cat posibil, incercati sa observati cum lava se scurge in mare (aceasta
se observa cel mai bine intr-un tur cu elicopterul). Aceasta zona are si o multime de gradini botanice.

Kona,  Hawaii – Exista  un  motiv  pentru  care  insula  Hawaii  se  numeste  Big  Island (Insula  Mare)  –  este
suficent de mare sa aiba doua porturi, Hilo si Kona. In Kona, pasagerii ajung cu barcute intr-un sat micut
unde poti merge in plimbare si poti vizita locurile istorice din jurul portului. Plaje, atat negre ca vulcanul cat
si albe ca pudra, sunt perfecte pentru sporturile de apa ca snorkel-ul sau kayak-ul, iar zona cu plantatiile de
cafea ofera tururi si degustari a uneia din cele mai faimoase cafele, Kona.

Nawiliwili - Insula Kauai - Este cea mai veche dintre insulele Hawaii, fiind numita si Insula Gradina, insula
care are toate elementele pentru a fi o destinatie spectaculoasa - paduri tropicale, stanci maiestuoase, vai
de  smarald,  palmieri  ce  se  leagana  in  bataia  vantului,  curcubee  in  fiecare  zi  si  unele  dintre  cele  mai
spectaculoase plaje.



O lege a insulei spune ca nicio cladire nu trebuie sa depaseasca inaltimea unui cocotier. Drept urmare, in
prim plan se afla  peisajul  superb si  nu hotelurile  inalte.  Insula este ideala pentru persoanele active -
sporturi nautice din belsug, kilometri intregi de trasee si poteci prin padure si stanci si terenuri de golf. Veti
gasi insa si plaje intinse, cu nisip auriu, perfecte pentru relaxare la soare.

2 Septembrie: DEBARCARE DE PE VASUL PRIDE OF AMERICA SI PLECARE CATRE LOS ANGELES 

Sosire in Los Angeles in cursul serii de sambata, transfer si cazare la Hotel MIYAKO 4* sau similar.

3 Septembrie: LOS ANGELES

Dupa micul dejun, recomandam (optional) un tur de jumatate de zi al orasului Los Angeles cu ghid local
autorziat (vorbitor de limba engleza) sau timp liber la shopping si atractii locale.  Cazare Hotel MIYAKO 4*
sau similar .
Dintre toate orașele Americii, Los Angeles pare sa fie cea mai complexa si atragatoare metropola. Un loc in
care  opusele  se  atrag  iar  stereotipurile  hollywoodiene  se  imbina de  minune  cu  diversitatea  etnica  si
culturala  a  locuitorilor  de  aici  intr-un  mix  absolut  incredibil.  Toate  acestea,  pentru  ca  este  vorba  de
Hollywood, celebra Cetate a Filmului,  locul  unde se intalnesc cele mai  multe vedete pe metru patrat.
Locuri precum Rodeo Drive sunt adevarate oglinzi ale luxului in cele mai rafinate forme ale sale iar centrul
orasului  aduna intr-o zona destul  de extinsa numeroase expozitii  de arta si  muzee. Este raiul  oricarui
pasionat de calatorii. Astfel, indiferent daca este vorba de un simplu city break sau o excursie in toata
regula, Los Angeles are multe de oferit.

4 Septembrie: LOS ANGELES – SAN FRANCISCO

Dupa micul dejun, are loc plecarea cu avionul din Los Angeles catre San Francisco.  Se ajunge in orasul San
Francisco si se merge direct pentru cazare la hotelul EXECUTIVE VINTAGE COURT4* sau similar. In cursul
amiezii pana seara, recomandam (optional) un tur de jumatate de zi al orasului San Francisco. 

5 Septembrie: SAN FRANCISCO

San Francisco este cel  mai prietenos oraș din SUA. Pe langa simbolurile precum Golden Gate, Alcatraz,
tramvaiul  cu  cablu, casutele  victoriene  sau cladirea-piramida,  metropola  americana are  un  vibe  unic,
datorita oamenilor.
Ce poti sa faci in San Francisco? Traverseaza podul Golden Gate si bucura-te de privelisti, mergi intr-o mini-
croaziera catre faimoasa inchisoare Alcatraz - inchisoare despre care se spune ca din ea nu a evadat nimeni
niciodata,  da o tura cu faimosul cable car - San Francisco n-ar mai fi San Francisco fara faimosul cable car,
tramvaiul din lemn care coboara vesel dealurile abrupte ce duc spre ocean. Intoarce-te in timp si admira
casutele  victoriene,  imprietenește-te  cu  leii  de  mare  de  la  Fisherman’s  Wharf,  du-te  sa  vezi  cea  mai
intortocheata strada din lume -  Lombard Street, mergi sa vezi apusul de pe Baker Beach, ia pranzul in
Chinatown, du-te la shopping in Union Square,  plimba-te la intamplare si suprinde spiritul orasului,  cu
siguranta va fi o experienta pe care nu o vei uita niciodata.



6 Septembrie: SAN FRANCISCO – LAS VEGAS

Dupa micul dejun, are loc plecare din San Franisco catre orasul Las Vegas, ultimul oras de pe coasta de vest
a  Statelor  Unite  ale  Americii  si  totodata  ultimul  din  program.  La  sosire  in  Las  Vegas,  vom  efectua
formalitatite de check-in la Hotel EXCALIBUR 4* sau similar. 

7 Septembrie:  LAS VEGAS 

Dupa micul dejun, recomandam (optional) excursie la Grand Canyon cu ghid local autorziat (vorbitor de
limba engleza) sau timp liber la shopping si atractii locale in Las Vegas.  Cazare Hotel EXCALIBUR 4* sau
similar .

Las Vegas. Vibratia luminilor de neon care invaluie extravagantele cazinouri si hotelurile imense, sumele
enorme puse in joc, spectacolele de varietati sustinute de actori renumiti si megaconcertele in aer liber,
atat de comercialele capele pentru oficiat casatorii si mai ales cele mai fierbinti cluburi si baruri de noapte,
atrag anual in capitala mondiala a distractiei milioane de turisti.
Atractii dintre cele mai spectaculoase si diverse iti stau la dispozitie zi-lumina: plimbarile cu elicopterul
deasupra orasului; duelurile piratilor de pe corabiile de la Treasure Island; proiectiile laser sau jocurile de
artificii  de  la  Wynn;  roller-coaster-ul  din  varful  zgarie-norului  Stratosphere;  copiile  dupa  piramida
egipteana, dupa statuia Sfinxului si dupa Muzeul lui Tutankamon de la Luxor; replica Turnului Eiffel sau a
Arcului  de  Triumf  din  Paris;  Muzeul  Figurilor  de  Ceara  sau  plimbarile  cu  gondola  prin  canalele  de  la
Venetian; leii si  padurea tropicala de la MGM; fiorosii  rechini din Mandalay Bay (Shark Reef); vestitele
fantani arteziene de la Bellagio; castelul medieval Excalibur; sau, in fine, o lunga plimbare pe faimoasa
strada Strip, gazda celor mai luxoase cazinouri din lume.

8 Septembrie:  LAS VEGAS - BUCURESTI

Dupa servirea micului dejun, avem intalnire cu insotitorul de grup si transfer spre aeroportul international
din Las Vegas pentru imbarcarea spre Bucuresti, cu escale in Detroit si Amsterdam. Ajungem in Bucuresti
in data de 9 septembrie in jurul dupa amiezii.







Tip cabina Tarif  pe  persoana  Early
Booking  (valabil  pana  in
15 Aprilie 2017)

Tarif  pe  persoana
Standard (valabil  dupa 16
Aprilie)

Program complet - cabina
interioara IA/IB

4395 € 4495 €

Program complet - cabina
exterioara OA

4615 € 4715 €

Program complet - cabina
exterioara cu balcon BA

4915 € 5015 €

Tariful include: 
- insotitor de grup roman (pentru grup minim de 32 de persoane)
- zborul din Bucuresti pana la Honolulu si retur din Las Vegas pana la Bucuresti cu compania aeriana KLM si Delta
Airlines cu plecare in 25 august si retur in 8 septembrie.
- zbor intern Honolulu - Los Angeles cu compania aeriana Delta Airlines in 2 septembrie
- taxele de aeroport – 372 euro/persoana - pot suferi modificari pana la data emiterii  biletelor de avion (cu 3
saptamani inainte de plecare)
- transferul aeroport Honolulu – hotel in 25 august
- o noapte de cazare in Honolulu la hotel cu regim de masa mic dejun sau similar (check-in in 25 august)
- transfer hotel - port Honolulu
- croaziera 7 nopti pe nava Pride of America
 - cazarea in tipul de cabina aleasa ( ce include baie proprie, pat, dus, televizor, aer conditionat )  
- trei mese principale in restaurantele a-la-carte si in stil bufet (cu exceptia restaurantelor de specialitate)
-  cafeaua  (servita  in  bufet)  si  produsele  de  patiserie  -  ceai,  suc  (  doar  la  bufeturi),  si  apa  de  la  dozatoare
- accesul la toate evenimentele de divertisment de la bordul vasului 
- accesul la programe speciale pentru copii si adolescenti ( intre 2 si 17 ani ); loc special amenajat pentru ei pana la ora
22:30 - accesul la galeriile de arta si implicit la licitatii
- accesul la piscinele si jacuzzi-urile exterioare - accesul la sala de fitness- acesul la biblioteca- accesul la terenurile de
sport
- accesul gratuit la programele de pe televizorul din cabina ( exceptand filme la cerinta )  - posibilitatea de a suna dintr-
o cabina in alta 
- taxele portuare – 108 euro/persoana
-  taxele  guvernamentale  (66.25  euro/persoana  pentru  cabina  interioara,  77.71  euro/persoana  pentru  cabina
exterioara si 93.41 euro/persoana pentru cabina cu balcon)
- transfer aeroport Los Angeles - hotel Miyako 4* sau similar
- doua nopti cazare in hotelul Miyako 4* cu regim de masa mic dejun sau similar
- zbor intern Los Angeles – San Francisco in data de 4 Septembrie
- transfer cu autocarul de la aeroport din San Francisco spre hotel Executive Vintage Court 4* sau similar 
- doua nopti cazare la hotelul Executive Vintage Court 4* cu regim de masa mic dejun sau similar
- transfer cu autocarul de la hotel Executive Vintage Court 4* - Las Vegas hotel Excalibur 4* sau similar
- doua nopti cazare la hotelul Excalibur 4* cu regim de masa mic dejun sau similar
- transfer cu autocarul de la hotel Excalibur 4* - aeroport Las Vegas pentru returul spre Bucuresti.



Tariful nu include:
- bacsisul - 13.50 $/persoana/noapte pentru cei cazati in cabinele interioare, exterioare cu geam, exterioare cu balcon
- masa in restaurantele cu specific - 
- room service este contra cost - 7.95 $/comanda
- bauturile alcoolice, sucurile si unele bauturi non alcoolice imbuteliate
- serviciile din saloanele de Spa
- cursurile de fitness
- jocurile de noroc
- taxa de serviciu de 18% la cheltuielile efectuate la bord in bar sau SPA
- accesul la internet
- excursiile optionale 
- serviciile de Babysitting
- orice obiecte achizitionate de la bordul vaselor
- participarea la unele seminarii speciale de la bordul vaselor
- serviciile de telefonie mobila 
- serviciile de curatatorie
- serviciile medicale
- serviciul de livrare al pizzei 

   Zbor          Data                      Plecare din
                         orasul

          Destinatie   Ora
plecarii

           Ora 
          sosirii

KL 1372 25.08.17
Bucuresti
Aeroportul Henri Coanda

Amsterdam
Aeroportul Schiphol 07:05 09:00

KL 603 25.08.17 Amsterdam
Aeroportul Schiphol

Los Angeles
Aeroportul  International
B Los Angeles

12:45 14:40

DL 1149 25.08.17
Los Angeles
Aeroportul International B
Los Angeles

Honolulu
Aeroportul  International
M Honolulu

18:45 21:45

DL 1964 02.09.17
Honolulu
Aeroportul  International
M Honolulu

Los Angeles
Aeroportul  International
2 Los Angeles

11:15 19:50

DL 2612 08.09.17
Las Vegas
Aeroportul International 1
Mccarran

Detroit
Aeroportul  Metropolitan
Wayne County EM

12:05 19:06

 DL 138 08.09.17
Detroit  Aeroportul
Metropolitan  Wayne
County EM

Amsterdam
Aeroportul Schiphol 22:54 12:35

09.09.17

KL 1375 09.09.17
Amsterdam
Aeroportul Schiphol

Bucuresti
Aeroportul Henri Coanda 13:35 17:20

Linia de croaziera isi rezerva dreptul de a include in tarif o suprataxa de combustibil. Valoarea acestui supliment va fi
confirmata ulterior confirmarii rezervarii doar in cazul in care pretul pretul petrolului NYMEX (New York Mercantile
Exchange) va depasi nivelul de 100 USD per baril.



Esalonare plati

- 40% in momentul rezervarii daca rezervarea se face cu 95 de zile inainte de plecare

- 60% daca rezervarea se face cu mai putin de 70 de zile inainte de plecare

TAXE DE ANULARE 

TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA

De la momentul rezervarii si pana cu 80 de zile  inainte de momentul plecarii *20%

De la 80 de zile si pana cu 31 de zile  inainte de momentul plecarii *50%

De la 30 de zile si pana la 22 de zile inainte de momentul plecarii *85%

Cu mai putin de 21 de zile inainte  de plecare sau pentru neprezentare la program
    *100
%

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat

Prezenta constituie anexa la contract.
Tarifele se refera la locul in cabina si tarife sunt exprimate in EURO/persoana in cabina dubla. Suplimentele pentru
cabine single, triple sau quad vor fi comunicate la cerere.
In cazul in care  se va intruni un grup de minimum 32 de participanti  agentia va pune la dispozitie insotitor de grup
roman.  In  cazul  in  care  nu se  intruneste  numarul  minim de 32 de participanti,  tariful  se  va  recalcula.  Locurile
confirmate suplimentar fata de grupul maxim rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la
avion si croaziera) si se supun unor reguli diferite de decomandare sau plata. 
Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza in
numele agentiei. Tariful excursiilor este orientativ si este calculat pentru un grup minim de 32 de participanti. La un
numar mai mic de participanti pretul  se recalculeaza. 
Pentru anumite facilitati de la bordul vasului sau din cabina se pot solicita taxe suplimentare (minibar, spa, etc).
Greutatea maxima admisa a bagajelor la avion este de 23 de kilograme pentru bagajul de cala si 8 kilograme pentru
bagajul de mana. Pentru fiecare kilogram in plus fata de cele maxim admise, pasagerul va plati excedent de bagaj. 
Asigurarea medicala nu este inclusa in tarif, dar este recomandata. La bordul vasului exista un centru medical pentru
urgente, dar orice consultatie se face contra cost deoarece asigurarile emise in Romania nu acopera aceste costuri. 
Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor portuare si de aeroport, in situatia in care acestea
sunt impuse de terti. 
Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singuri si nu doresc sa achite suplimentul de
cabina single. La imbarcare este necesara constituirea unui depozit financiar in numerar/garantarea cu un card de
credit activ (card de debit alimentat) pentru eventualele cheltuieli de la bordul vasului, nefiind  posibila utilizarea
numerarului la bord, cu exceptia cazino-ului. Bauturile alcoolice cumparate din magazinele duty-free de la bord vor fi
pastrate la bord si se pot lua in ultima seara, in seara dinaintea debarcarii.
O taxa de serviciu de 18% va fi adaugata ulterior tuturor cumparaturilor de la bord (bar, spa, etc). Aceasta taxa este
perceputa de catre linia de croaziera si nu de catre agentie. In fiecare seara veti primi in cabina un program al zilei



urmatoare unde gasiti toate informatiile cu privire la portul unde va ancora vasul, o harta, prognoza meteo, activitati
sportive, spectacole si evenimentele ce vor avea loc la bord pe parcursul intregii zile. 

Pentru aceasta calatorie este nevoie de pasaport si viza de SUA – documente valabile minimum 6 luni de la data

intoarcerii in tara.

 In derularea excursiei pot aparea situatii de forta majora precum: intarzieri in traficul aerian, schimbari de
program sau de aeroporturi din ratiuni politice, greve, condiţii meteorologice, etc, ce pot avea consecinte
asupra programului turistic. In aceste cazuri, agentia se obliga sa depuna toate eforturile pentru a gasi solutii
in  vederea depasirii  situatiilor  aparute  dar,  totodata,  nu poate  fi  facuta  raspunzatoare  pentru situatiile
mentionate mai sus si in consecinta, nici pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente.

 Clasificarea  pe  stele  a  navelor  este  cea  atribuita  oficial  de  Ministerul  Turismului  American.  Ca  atare,
facilitatile  comune si  cele ale cabinelor sunt conforme cu standardele locale.  La fel  si  pentru hotelurile
contractate, clasificarea se face local de Ministerul Turismului American.

 Costurile  de transport,  precum si  taxele  de aeroport  si  securitate pot  fi  majorate  in  functie de variatia
pretului petrolului pe piata internationala, companie aeriana etc.

 Aspecte legate de sanatatea si capacitatea de a calatorii : pasagerul declara pe proprie raspundere ca poate
calatorii  pe mare si cu avionul si  ca starea sau comportamentul sau nu vor afecta siguranta si  confortul
navelor, aeronavei sau a celorlalti pasageri ; orice pasager cu o afectiune care ii poate influenta capacitatea
de a calatorii  trebuie sa prezinte certificat medical inainte de rezervare ; compania nu poate accepta o
rezervare sau transportul unei femei care va fi insarcinata in cel putin 24 de sapatamani pana la sfarsitul
croazierei.

 Agentia  nu  raspunde  in  cazul  refuzului  autoritatilor  de  la  punctele  de  frontiera  de  a  primi  turistul  pe
teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.

 Conform reglementarilor in vigoare, minorii pot sa calatoreasca in strainatate in cazul in care:
-  sunt insotiti de ambii parinti sau tutorii legali ;
-  sunt  insotiti  de  un parinte  sau tutore  legal  care  poate  face dovada acordului  celuilalt  parinte  asupra
calatoriei minorului. Acordul scris trebuie legalizat notarial.
- adultul insotitor, in cazul in care acesta nu este niciunul dintre parinti sau tutorele legal, trebuie sa prezinte
autoritatilor de frontiera, alaturi de imputernicirea ambilor parinti sau a tutorelui legal, si cazierul judiciar
propriu eliberat cu mai putin de 14 zile inainte de inceperea calatoriei.


