
Croaziera de Grup Organizat cu Sejur si Zbor Inclus 2018 - America de Sud (Rio de
Janeiro) - Holland America Line - ms Zaandam - 18 nopti/19 zile

Descriere program

Active Travel va invita intr-un program inedit creat din pasiune pentru calatorii, un program in care veti descoperi
America de Sud - un loc unic, cu frumuseti naturale absolut incredibile, plaje, deserturi, orase istorice, insule, situri

arhelogice, parcuri naturale, oameni incredibili, loc ce va poate oferi o vacanta exotica de vis.





01 Noiembrie: BUCURESTI - RIO DE JANEIRO

Intalnire cu insotitorul de grup la Aeroportul Otopeni la ora 04:00 dimineata pentru imbarcare pe cursa KLM cu 
destinatia Rio de Janeiro. Zborul va fi la ora 06:00 si vom face o escala in Amsterdam. Vom ajunge in Rio de Janeiro la ora
locala 19:35. Transfer la hotel 4* si cazare. 

02 Noiembrie: RIO DE JANEIRO  (excursie inclusa, de 8h)

Dupa micul dejun vom pleca de la hotel pentru a vizita faimosul Rio de Janeiro. Vom merge in statia Cosme Velho, de
unde vom lua funicularul* pentru a urca pe muntele Corcovado (munte cu o inaltime de 748 m ce domina orasul Rio de
Janeiro, pe culmea caruia se afla celebra si gigantica statuie a lui Iisus Hristos). Calatoria ne poarte prin Padurea Tijuca si
dureaza aprox. 20 de minute, iar dvs. veti avea ocazia sa vedeti indeaproape padurea cu vegetatie tropicala luxurianta si
sa va bucurati de peisajele minunate asupra orasului si plajelor sale. Dupa ce vom ajunge in varful muntelui Corcovado
vom urca pe scari pana la statuia lui Hristos Mantuitorul. 

Vom cobora apoi de pe munte si ne vom continua turul pe langa faimoasele plaje din Rio pana in cartierul Urca de unde
vom lua telefericul “O Bondinho”, pentru a urca pe muntele Sugarloaf (sau Paine de Zahar, - o stanca inalta de 396 m, a
carei denumire provine de la numele unui recipient de forma conica in care se transporta zaharul in trecut din Brazilia,
ca si producator important de trestie de zahar). 

Vom cobora apoi de pe Sugarloaf si vom merge de-a lungul Golfului Guanabara si in Parcul Flamenko. Vom vizita apoi
zona centrala, cu centrele comerciale si  de afaceri,  cu Catedrala Candelaria, Catedrala Saint Sebastian, Lapa Arches,
Teatrul Municipal, Biblioteca Nationala, Muzeul de Arte Plastice si Sambodrome (locul in care se desfasoara faimosul
Carnaval de la Rio).

*Funicularul  -  atestat  de  catre  administratia  orasului,  pleaca  din  diferite  cartiere  ale  orasului  inspre  monument.  Itinerariul  si
continutul turului se pot modifica in functie de traficul din zona centrala.

  

03 Noiembrie: RIO DE JANEIRO - IMBARCARE PE VASUL DE CROAZIERA MS ZAANDAM

Dupa micul dejun, va avea loc transferul cu autocarul spre portul din Rio de Janeiro pentru a ne imbarca pe vasul de
croaziera ms Zaandam pe itinerariul de mai jos:

Rio de Janeiro este al doilea cel mai mare oras al Braziliei si este deosebit de popular datorita celebrului carnaval ce are 
loc anual pe strazile sale. Pe langa parade, Rio de Janeiro are foarte multe de oferit, aici nu trebuie sa ratati statuia lui 
Hristos, care se poate vedea din orice colt al orasului, dar si alte locuri deosebite, pe care le puteti descoperi fie pe cont 
propriu, fie prin diversele tururi oferite de ghizi profesionisti.

Buenos Aires este unul dintre cele mai mari  orase din America Latina, o destinatie turistica de top recunoscuta in
intreaga lume pentru arhitectura sa europeana, pentru centrele culturale si nu in ultimul rand pentru  cea mai mare
concentratie de teatre din lume.
Aici puteti rataci la nesfarsit pe strazi, puteti asista la meciuri de fotbal, merge la cumparaturi sau pur si simplu va puteti
bucura de atmosfera unica.



Orasul  Montevideo, aflat in sudul Uruguayului, capitala tarii, cel mai mare oras si principalul port, este lipsit de acea
„neliniste latina” atat de prezenta in majoritatea oraselor sud-americane, insa este intesat de cladiri noi si vechi, strazi
pline cu magazine, buticuri exclusiviste de moda sau mall-uri, locuri cu anticariate, mici ateliere artistice si bacanii pentru
locuitorii mai saraci. In Montevideo exista un contrast fascinant intre nou si vechi, iar acesta trebuie vizitat, fara discutie,
mai ales de cei care cauta „doua lumi” intr-una singura, doua vieti si mai multe stari intr-o singura capitala.

Aflat in zona Canalului Beagle, Ushuaia este cunoscut ca fiind cel mai sudic oras din intreaga lume. In trecut, aici exista o
baza a misionarilor, o inchisoare si o baza navala, dar in prezent el este o atractie turistica importanta din Argentina, aici
functionand numeroase cazinouri, hoteluri si restaurante. De aici se pleaca cel mai adesea in circuitele turistice sau de
schi si in croazierele catre Antarctica. 

Stramtoarea Magellan se afla in sudul Americii de Sud, ocolind numeroase insule si despartind America de Sud (Chile si
Argentina) de Tara de Foc,  pe o lungime de 670 de km. Descoperitorul  ei,  Fernando Magellan a fost un explorator
portughez care a navigat in serviciul  regelui  Spaniei.  Stramtoarea Magellan are un rol  important in navigarea intre
oceane, dar si in comunicatiile maritime dintre Chile si Argentina. 

Santiago este cel mai mare oras si capitala tarii Chile. Santiago este o frumusete de oras, impanzit de atractii turistice si
de cladiri importante, atat pentru cultura, cat si pentru istorie. In plus, datorita pozitiei sale centrale, turistii pot merge
sa viziteze si alte locuri din apropriere, extrem de usor. Oricine ajunge in Santiago nu ar mai parasi orasul si asta datorita
faptului ca orice coltisor spune o poveste incredibila despre locuitorii tarii si despre obiceiurile si cultura lor.

19 Noiembrie: DEBARCARE SI TRANSFER SPRE AEROPORTUL SANTIAGO PENTRU ZBORUL SPRE BUCURESTI

Debarcare impreuna cu insotitorul de grup si transfer la aeroportul din Santiago pentru imbarcarea spre 
Bucuresti cu compania aeriana Air France cu o escala in Paris. Zborul va fi la ora locala 14:15, iar in Bucuresti 
vom ajunge la ora locala 14:00 (20 noiembrie).



TARIFE

*Tarifele sunt pe persoana si includ toate taxele de zbor, portuare si suplimentele necesare.

Tip cabina Tarif Early Booking (valabil
pana in 15 august 2018)

Tarif Standard
 valabil dupa 16 august

2018)

Cabina interioara cat. L 3643 €/pers 3835  €/pers

Cabina exterioara cu geam cat. FF 3912 €/pers 4118 €/pers

Suita Vista cu veranda cat. BB 5041 €/pers 5306 €/pers



                                                                                 ORARUL ZBORULUI

   Zbor          Data                      Plecare din
                         orasul

          Destinatie   Ora
plecarii

           Ora 
          sosirii

KL 1372 01.11.18
Bucuresti

Aeroportul Henri Coanda
(Otopeni)

Amsterdam
Aeroportul Schiphol 06:00 08:05

KL 705 01.11.18
Amsterdam

Aeroportul Schiphol
Rio de Janeiro

Aeroportul International
Galeo - A.C. Jobim 

10:30 19:35 

AF 401 19.11.18
Rio de Janeiro

Aeroportul International
Galeo - A.C. Jobim

Paris
Aeroportul 

Charles de Gaulle 2E
14:15 08:15 + 1 zi

AF 1888 20.11.18
Paris

Aeroportul 
Charles de Gaulle 2E

Bucuresti
Aeroportul Henri Coanda

(Otopeni)
10:05 14:00



Tariful include: 
- insotitor de grup roman (pentru grup minim de 20 de personae - daca nu se va intruni acest grup, tariful se va recalcula)
- zborul din Bucuresti pana la Rio de Janeiro cu compania aeriana KLM cu o escala in Amsterdam  si retur din Santiago la 
Bucuresti cu compania aeriana Air France cu o escala in Paris.
- taxele de aeroport – 278 euro/persoana - pot suferi modificari pana la data emiterii biletelor de avion (cu 3 saptamani
inainte de plecare)
- transferul aeroport Rio de Janeiro – hotel 4* 
- 2 nopti cazare in Rio de Janeiro la hotel 4* cu mic dejun inclus
- tur de oras - Rio de Janeiro (8 ore)
- transfer hotel - port Rio de Janeiro
- croaziera 16 nopti pe vasul ms Zaandam: cazare in tipul de cabina aleasa
- taxele portuare 
- taxele guvernamentale 
- cazare pe nava in tipul de cabina ales;
- fullboard extins 
- toate cele 3 mese principale ale zilei, gustari intre mese, apa plata, ceai, racoritoare, cafea in bufetele de pe vase (la mic 
dejun si pranz) si nu in restaurantele a la carte;
- accesul gratuit la puntile exterioare, la piscine cu sezlonguri pentru plaja si prosoape de plaja;
- accesul gratuit la teatru, in saloanele navei, la discoteca, la biblioteca;
- accesul gratuit la sala de gimnastica, la piscine, jacuzzi, la pista in aer liber pentru jogging;
- veti avea un program zilnic cu sumarul principalelor noutati si evenimente care se desfasoara la bordul navei;
- veti putea participa la jocuri, karaoke, lectii de dans, la spectacole cu live music, cabaret, petreceri cu teme, discoteca;
- biroul de informatii la bord este deschis 24 ore /zi;
- exista un birou de turism unde pot primi informatii despre excursiile organizate in fiecare port si unde se pot face 
rezervari
- transfer port San Antonio - aeroport Santiago



Tariful nu include:
- bacsisul (13.5 $/pers pentru cabinele interioare, exterioare cu balcon, categoria lanai si cu veranda si 15 $/pers pentru 
suite)
- taxele pentru serviciile de la bord, 
- masa in restaurantele cu specific
- serviciile din saloanele Spa
- jocurile de noroc
- licitatiile de arta
- orice cumparaturi efectuate la bordul vaselor
- excursiile optionale
- serviciile medicale
- accesul la internet
- transferurile
- serviciile de curatatorie si spalatorie
- serviciile de telefonie mobila
- bauturile alcoolice

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 mai mult de 95 de zile inainte de plecare

- 100% daca se rezervarea se face cu 95 sau mai putin de 95 de zile inainte de plecare



TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA HOLLAND AMERICA LINE

TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA

De la momentul rezervarii si pana cu 95 de zile  inainte de momentul plecarii *40%

De la 94 de zile si pana cu 46 de zile  inainte de momentul plecarii *80%

Cu mai putin de 45 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 20 de participanti  agentia va pune la dispozitie insotitor de grup
roman. In cazul in care nu se intruneste numarul minim de 20 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 20 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 – document valabile minimum 6 luni de la data intoarcerii in tara. Nu

este recomandat pasaportul temporar. 

 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 Brazilian.

 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.


