NOU! ECLECTIC AEGEAN – Croaziera pe 2 Continente
Atena–Istanbul–Canakkale–Volos-Creta-Santorini–Mikonos
Transport Avion TAROM | 9 zile | de la 739 Euro

PROGRAMUL EXCURSIEI
Ziua 1 | BUCURESTI – ATENA
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Henri Coanda (Otopeni), la biroul de informatii, la ora 14:30 pentru
imbarcare pe zborul TAROM RO273 cu destinatia Atena. Decolare la ora 16:30 si aterizare la Atena la ora
18:05, ora locala. Transfer la hotel pentru indeplinirea formalitatilor de check-in. Cazare hotel Blue Sea Alimos
4* sau similar. Detalii pe http://www.bluesea.com.gr/
Ziua 2 | ATENA
Mic dejun. Suntem in capitala Greciei, locul de nastere al democratiei si leaganul civilizatiei moderne. Tur
panoramic de oras Atena: Stadionul Panateneean Callimarmaron, Templul lui Zeus Olimpianul, Piata
Syntagma cu Palatul Parlamentului si celebrii evzoni, "Trilogia neoclasica" (Universitatea, Academia și Biblioteca
Naționala), Piata Omonia si, cum nici o vizita in Atena nu este completa fara Acropole, o vom vizita impreuna
cu ghidul local (biletul de intrare se achita la fata locului). Cele mai importante monumente sunt din secolul de
aur al lui Pericle (sec. Al-V-lea i.Hr.): Propileele, templul Athenei Nike (Athena Victorioasa), Erehteionul –
elegantul templu al Cariatidelor si desigur Parthenonul - cel mai mare si cel mai important monument al
civilizatiei grecesti care inca din antichitate a impresionat prin rafinamentul arhitectural si prin proportiile sale
perfecte. Timp liber la dispozitie pentru vizite individuale, magazine si restaurante traditionale. Transfer in
portul Pireu, pentru imbarcare la bordul vasului de croaziera Celestyal Crystal. Indeplinirea formalitatilor de
imbarcare si check-in la bordul vasului. Vasul paraseste portul in jurul orei 16:00 si va naviga spre Istanbul.
Noapte la bord in tipul de cabina ales / pensiune completa si pachet de bauturi all inclusive.
www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-crystal.
Ziua 3 | ISTANBUL
Mic dejun. Continuam navigarea pe apele Marii Egee spre Istanbul unde vom ajunge in jurul orei 15.30.
Istanbul, este un oras exotic si una din cele mai fascinante destinatii turistice din lume. Odinioara capitala
Imperiului Roman de Rasarit, Istanbul a fost si centrul imensului Imperiu Otoman. Locurile emblematice includ
Sfanta Sofia, candva cea mai mare biserica a crestinatatii, Moscheea Albastra cu ceramica sa de Iznik,
Palatul Topkapi si comorile sultanilor, Biserica Chora - cu mozaicurile sale bizantine si Marele Bazar,
experienta suprema de shoping. Timp liber la dispozitie in Istanbul. Noapte la bord in tipul de cabina ales /
pensiune completa si pachet de bauturi all inclusive.
Ziua 4 | ISTANBUL
Mic dejun. Excursie de jumatate de zi in Istanbul: Croaziera pe Bosfor si Marele Bazar: Cliseul orasului
de pe doua continente isi merita pe deplin faima, in cazul Istanbulului. Iar o croaziera pe Bosfor, intre Europa si
Asia, este fara egal. Veti naviga cu vas privat pe apele albastre ale Bosforului, de-a lungul si de-a latul astfel
incat sa puteti admira orasul si orizontul sau din ambele unghiuri. Pe masura ce vasul isi va urma calea printre

navele traditionale de pescuit si feriboturi, veti vedea aceasta punte intre Orient si Occident. Veti fi atrasi de
fermecatorul palat Dolmabahçe din secolul al XIX-lea si fostul palat otoman din Çırağan, acum un hotel de lux,
pe malul raului european. Iar in partea asiatica, resedinta de vara a sultanilor, Palatul Beylerbeyi, precum si
cetatea medievala a castelului anatolian si magnifica vila Kanlica. Apoi, la intoarcerea pe uscat, va veti
dezmorti picioarele cu o plimbare in labirintul Marelui Bazar unde o oferta de nenumarate produse va asteapta
sa negociati si de unde desigur va puteti procura suveniruri. La ora 20:00 vasul va parasi Istanbul indreptanduse spre Canakkale. Noapte la bord in tipul de cabina ales / pensiune completa si pachet de bauturi all inclusive.
Ziua 5 | CANAKKALE
Mic dejun. Navigam pe anticul Helespont, stramtoarea Dardanele, care impreuna cu Bosforul leaga Marea
Neagra prin Marea Marmara de Marea Mediterana si dimineata ancoram in portul Canakkale. Orasul este plin
de asociatii mitologice. Helespont se numeste asa pentru ca aici s-a inecat Helle, fiica lui Athamas, cand a cazut
de pe berbecul cu lana de aur. Iar din Abydos, oras situat spre nord, era Leandru cel care inota in Helespont in
fiecare noapte pentru a-si vedea dragostea, Hero. In apropiere sunt ramasitele Troiei antice, imortalizate de
Homer in poemul sau epic Iliada si scoase la lumina de arheologul german Schliemann. Aici poti pasi printre
ruinele care au fost martore la una din cele mai mari batalii din mitologia greaca - Razboiul Troian - si intalnesti
copia celebrului Cal Troian! In Canakkale cele mai multe dintre cladiri au fost reconstruite dupa cutremurul din
1912, iar cele cateva locuri de interes sunt usor accesibile de pe doc. Traversand stramtoarea cu feribotul spre
Peninsula Gallipoli puteti explora plajele, memorialele si cimitirele care amintesc ororile campaniei din 1915 din
primul razboi mondial. In jurul orei 17:00 vasul va naviga spre Volos. Noapte la bord in tipul de cabina ales /
pensiune completa si pachet de bauturi all inclusive.
*** In aceasta zi puteti opta pentru una din urmatoarele excursii optionale propuse la bordul vasului:

Excursie
Excursie de 1 zi la Troia si Assos cu pranz inclus
Excursie de jumatate de zi Legendara Troia
Excursie de 1 zi la Gallipoli cu pranz inclus

Cod excursie
CAN-03
CAN-01
CAN-02

Tarif adult
95
74
95

Tarif copil
75
55
75

Ziua 6 | VOLOS
Mic dejun. Dimineata ancoram in Volos - taramul mitic al lui Iason si al Argonautilor. Volos este al treilea cel
mai mare port din Grecia, cu deschidere la Golful Pagasitic, si capitala regiunii Magnesia. Orasul este unul
dintre cele mai frumoase si atragatoare din Grecia iar o plimbare in inima orasului, zona pietonala Argonafton,
va duce la unele dintre cele mai bune taverne tsipouradika - localuri traditionale unde aveti ocazia de a gusta
tsipouro, un coniac traditional servit cu meze sau halva. Pornind pe Muntele Pelion, gasiti o multime de sate
traditionale presarate pe dealurile impadurite, unde se fac drumetii vara sau chiar schi in timpul iernii, cand
culmile sunt acoperite de zapada. Unul din cele mai incantatoare sate este Makrinitsa, situat la 700 m
altitudine, numit si „balconul Muntelui Pelion” cu splendide panorame asupra golfului si Volos-ului. In jurul orei
17:00 vasul va naviga spre Creta. Noapte la bord in tipul de cabina ales / pensiune completa si pachet de
bauturi all inclusive.
*** In aceasta zi puteti opta pentru una din urmatoarele excursii optionale propuse la bordul vasului:

Excursie
Excursie de 1 zi la Meteora
Excursie de jumatate de zi la Volos si Muntele Pelion
Excursie de 1 zi la Muntele Pelion

Cod excursie
VOL-02
VOL-01
VOL-03

Tarif adult
85
65
74

Tarif copil
60
40
55

Ziua 7 | CRETA – HERAKLION
Mic dejun. La miezul zilei zidurile puternice ale fortaretei vestesc apropierea de portul Heraklion, capitala celei
mai mari insule a Greciei. Vom debarca pentru excursia de jumatate de zi, Palatul minoic din Knossos –
Prima Civilizatie Europeana”. Drumul pana la incredibilul muzeu in aer liber al Palatului din Knossos, ne va
conduce de-a lungul monumentelor din patrimoniul venetian al orasului - Cetatea Koules (cetatea cu vedere
spre Loggia venetiana si centru social, fantana Morozini si Biserica Sf. Titus din secolul al X-lea. Palatul lui
Minos din Knossos este celebru nu numai prin faptul ca, la vremea in care a fost construit, reprezenta o
realizare arhitectonica de exceptie, ci si pentru ca de numele regelui Minos, se leaga mitul labirintului si
uimitoarea poveste a Minotaurului, precum si denumirea civilizatiei minoice (mileniul al II-lea i.Hr.), cea mai
timpurie si mai stralucitoare din spatiul european. Traseul muzeal va va prezenta ce s-a putut reconstitui din
arta remarcabila, arhitectura si viata de zi cu zi a orasului antic si nu va ramane decat sa va imaginati ca
legendele lui Daedalus, Theseus si Minotaurul revin in remarcabila sala a Garzii Regale si Securilor Duble, in
Camera Regelui sau apartamentul Reginei. Dupa vizita bucurati-va de timpul liber pentru a savura frumusetea
si unicitatea celui mai mare oras din Creta cu o gama de muzee pentru fiecare gust, cafenele aglomerate si
magazine elegante. La ora 23:59 vasul va ridica ancora si va naviga spre urmatoarea destinatie - Santorini.
Noapte la bord in tipul de cabina ales / pensiune completa si pachet de bauturi all inclusive.
Ziua 8 | SANTORINI - MYKONOS- l UNESCO, veți avea ocazia să respirați în secolele de efervescență cultural
Mic dejun. In cursul diminetii vom ajunge in peisajul captivant al insulei Santorini. Excursie de jumatate de
zi in satul Oia. Turul nostru catre satul Oia, bijuteria din Santorini, este o excursie in lumea perfecta a unei
insule in care domnesc romantismul si frumusetea. Drumul nostru spre al doilea cel mai mare sat al insulei, va
trece pe langa satele pitoresti Firostefani, Imerovigli - "balconul spre Marea Egee" - si Megalochori inconjurate
de faimoasele podgorii, unde ne vom opri pentru fotografii. Turul nostru va continua cu o plimbare panoramica
catre caldera din Santorini, care ofera vederi impresionante. Vom admira de la distanta satul Fira - capitala
insulei, precum si Thirassia, Palea Kameni si Nea Kameni - trei dintre cele cinci insule care inconjoara Santorini.
Cand ajungem in Oia, vom merge pe strazile albe stralucitoare ale satului printr-un frumos labirint de

magazine, cafenele, galerii de arta si hoteluri, construite armonios in stilul inconfundabil al Cycladelor.
Navigam prin arhipelagul Cycladelor spre Mikonos. Seara, in jurul orei 19:00, vom debarca in Mykonos, poate
cea mai cosmopolita insula greceasca. Vom explora labirintul de strazi inguste ale orasului Chora din jurul
golfului – zona care poarta, gratie constructiilor ridicate, acum mai bine de 200 de ani, de negustori italieni si
capitani de vase, chiar pe malul marii, numele de Mikri Venetia (Mica Venetie). Vom intalni numeroase
cafenele, restaurante, galerii de arta, magazine de moda, biserici si emblematicele mori de vant. Dupa miezul
noptii vasul va naviga spre Pireu. Noapte la bord in tipul de cabina ales / pensiune completa si pachet de
bauturi all inclusive.c oapte la bord in tipul de cabina ales/pensiune completa si pachet de bauturi all inclusive.a
a*** In aceasta zi puteti opta pentru una din urmatoarele excursii optionale propuse la bordul vasului:
Cod excursie
Tarif adult
Tarif copil
Excursie

Cina Traditionala
Excursie de jumatate de zi in zona rurala cu Hora & “Mica Venetie”

MYK-04
MYK-06

78
67

55
44

Ct veți

Ziua 9 | ATENA – BUCURESTI
Mic dejun. Sosire in portul Pireu si debarcare de pe vas in jurul orei 09:00. Transfer cu autocarul in Atena si
timp liber la dispozitie pentru a descoperi numeroasele aspecte ale metropolei Greciei de la ruinele din Agora
veche la vitrinele magazinelor de pe Ermou, de la varietatea de culori si arome din Piata Centrala la forfota din
Monastiraki si atmosfera irezitibila a cafenelelor, tavernelor si restaurantelor din Plaka, fara a rata Anafiotika „satul din umbra Acropolei”. Transfer la aeroport pentru imbarcare pe zborul companiei TAROM RO274 cu
destinatia Bucuresti. Decolare la ora 18:45 si aterizare la Bucuresti pe aeroportul Henri Coanda la ora 20:20.
Sfarsitul pachetului de servicii.

Tarife & Date de plecare
Date de plecare

calculate pentru un grup de 30 platitori

20.10; 03.11; 24.11 – Vacanta de Sf. Andrei & 1 Decembrie

Tip de cabina
Loc adult in cabina dubla
Al-3-lea adult in cabina dubla*
Loc copil 2-11.99 in cabina dubla*
Loc adult in cabina single

Cabina interioara

Cabina exterioara

739
639
499
879

799
699
539
939

Nota*: A-3-a persoana in cabina va avea pat supraetajat
Important! Pentru calatoria in croaziera este nevoie de PASAPORT – document valabil minimum 6 luni de la
data intoarcerii in tara.
Ziua

Porturi

Luni

Atena (Pireu), Grecia

Marti

Istanbul, Turcia

Miercuri
Joi

Sosire Plecare
-

16:00

15:30

Istanbul, Turcia

20:00

Canakkale, Turcia

07:00

17:00

Volos, Grecia

07:00

17:00

Sambata

Creta (Heraklion), Grecia

13:00

23:59

Duminica

Santorini*, Grecia

07:00

13:00

Duminica

Mykonos*, Grecia

19:00

Luni

Mykonos*, Grecia

-

Luni

Atena (Pireu), Grecia

Vineri

02:00

09:00

*Debarcare doar in conditii meteo favorabile

este un vas de croaziera care a fost complet renovat in 2016 si dispune de 480 cabine
cu o capacitate de 1.200 pasageri. Este un vas elegant, vas ideal pentru croaziere relaxante si confortabile
pentru toata familia, indiferent de varsta. Vasul de croaziera dispune de restaurante, saloane, baruri, casino,
spatiu de joaca pentru copii, magazine de tip Duty Free si Travel Value, biblioteca, salon de infrumusetare (cu
cosmetica, spa, sala de masaj, jacuzzi), piscina, centru fitness, centru medical, acces la Internet, telefonie prin
satelit si aer conditionat pe tot vasul. 7
CELESTYAL CRYSTAL

Servicii incluse:












Zbor direct Bucuresti – Atena – Bucuresti, compania TAROM
1 noapte cazare cu mic dejun Hotel Blue Sea Alimos 4* sau similar
7 nopti cazare cu pensiune completa si pachet de bauturi All Inclusive la bordul vasului Celestyal
Crystal
Tur panoramic de oras Atena
Ghid local pentru vizita la Acropole (biletul de intrare se achita la fata locului)
Excursie in Istanbul: Croaziera pe Bosfor si marele Bazar
Excursie de jumatate de zi in satul Oia in Santorini
Excursie de jumatate de zi „Palatul minoic din Knossos – prima Civilizatie Europeana”
Participarea la activitatile de divertisment (programul se va comunica la bord) si accesul la toate
facilitatile vasului pe durata croazierei
Transferuri aeroport – hotel - port – aeroport
Insotitor de grup

Servicii neincluse:







Taxele de aeroport si combustibil: 140 Euro/persoana (pot suferi modificari pana la emiterea biletelor
de avion cu 7 zile inainte de plecare, in functie de evolutia pretului petrolului sau in urma majorarii de
catre autoritatile aeroportuare)
Taxele portuare, de securitate si de serviciu: 290 Euro/persoana
Taxele de oras (se achita individual la receptia hotelurilor):
o 3,00 Euro/camera/noapte la hotelurile de 4*
Asigurarea medicala, asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul),
Intrarile la obiectivele turistice
Excursiile optionale prezentate pe vas

Transferuri GRATUITE la aeroportul Otopeni din urmatoarele orase:
•
•
•
•

Constanta, Medgidia, Cernavoda, Fetesti, Slobozia
Iasi, Targu Frumos, Roman, Bacau, Onesti, Adjud, Focsani, Buzau, Urziceni
Brasov, Predeal, Sinaia, Campina, Ploiesti
Sibiu, Rm. Valcea, Pitesti

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSFERUL GRATUIT DIN PROVINCIE



Transferul gratuit se rezerva odata cu pachetul turistic!
Ulterior aceasta nu mai poate fi confirmat decat in limita locurilor disponibile si cu minim 21 de zile
inainte de plecare.

 TRANSFERUL DIN PROVINCIE la punctele de imbarcare sau la aeroport este oferit de INTERRA TRAVEL cu titlu GRATUIT.
Prin urmare acesta nu poate face subiectul unor eventuale despagubiri. Daca pasagerul renunta la transfer, nu se pot face
restituri intrucat acesta este GRATUIT. De asemenea, daca pasagerul renunta la transferul de DUS, transferul de retur se
anuleaza automat. Acesta va putea fi asigurat doara daca vor mai fi locuri disponibile la acel moment in mijlocul de transport.
 Prezentarea la transfer se face cu minim 15 minute inainte de ora de plecare comunicata.
 Pasagerii care beneficiaza de TRANSFER GRATUIT au obligatia de a comunica agentiei revanzatoare sau tour operatorului
un numar de telefon mobil la care sa poata fi contactati de soferi in cazul unor modificari neprevazute care pot aparea in ziua
transferului. Touroperatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventuale neprezentari la transfer ale pasagerilor care au drept
consecinta pierderea avionului. In acest caz, costurile suplimentare generate de un nou bilet de avion sau modificarea celui
existent vor fi suportate de pasager.
 Transferurile gratuite sunt asigurate de Tour Operator cu mijloace auto din flota proprie ( autoturisme pentru 1-4 pasageri,
microbuze de 6, 8 respectiv 15 locuri, midiautocar de 26 de locuri) si/sau cu mijloace auto ale companiilor de transport
partenere pe rute regulate de transport pasageri. In situatia in care Touroperatorul recurge la companiile de transport care
efectueaza transport regulat de persoane pe rutele de transfer, contravaloarea biletului de transport este asigurata integral
de catre Touroperator iar pasagerii vor fi anuntati in mod corespunzator.
 Daca Touroperatorul are de asigurat in aceeasi zi transferuri gratuite pe aceeasi ruta si din aceleasi orase pentru 2 sau mai
multe excursii cu plecare sau sosire in aceeasi zi, se va organiza un singur transfer cumulat pentru toti pasagerii din
excursiile respective. In acest caz, pot aparea timpi de asteptare de 1 pana la 3 ore. In acest caz, pasagerii vor fi anuntati si
trebuie sa confirme daca doresc sa beneficieze de transferul cumulat sau nu.
 Touroperatorul nu isi asuma raspunderea in situatia putin probabila a aparitiei unor evenimente neprevazute (blocarea
traficului rutier, inzapezirea drumurilor, inundatii, accidente rutiere, etc) care pot duce la intarzierea transferului si pierderea
zborului.
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in mijlocul de transport pe tot parcursul transferului. In mijlocul de transport nu
este permis fumatul, consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare.
 Transferurile din provincie se asigura in conformitate cu reglementarile legale in vigoare cu privire la transportul de
persoane si cu respectarea timpilor de condus ai soferilor. Din acest considerent, soferii vor face pauzele de odihna impuse de
lege in vederea asigurarii unui transport in conditii de siguranta

DOCUMENTE DE CALATORIE
 Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme
de deterioare a elementelor de siguranta.

 Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European
cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate. Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe
baza cartii de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic Eurpoean, va rugam sa consultati site-ul
Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.
 Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state: Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90
zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia
romana. Cartile de identitate romanesti emise inainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in
Norvegia)
 Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de
viza de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a
consulta lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera
www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.
 Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data
terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de
aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru
agentului dvs. de turism.
 In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea
emiterii unei noi carti de identitate.
 Copiii care nu au carte de identitate, vor trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti. In acest caz, parintii care au
copiii trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul.
 Agentia organizatoare (Tour Operatorul) nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit
accesul turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite
parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai
restituie contravalorea excursiei.
FOARTE IMPORTANT !!!! DOCUMENTE NECESARE PENTRU MINORI
• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.
Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces.
Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a acestui certificat.
• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care
i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt
parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.
• Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie
autentificata la notariat precum si cazier juridic pentru persoana care ii insoteste.
ATENTIE!
Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va
asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la
nr. de telefon 021.9590.

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI
 Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida
cu normele de clasificare din Romania.

Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile
specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari
sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca locatie/confort.
 Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar,
in functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
 Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei
se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din
camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
 Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera
single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie
persoana in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour Operatorul va gasi, in
timp util, a doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana,
prima persoana se poate retrage, sau va achita suplimentul de camera single pentru a putea participa la excursie. Tour
Operatorul nu este raspunzator de achitarea suplimentului de camera single.
 Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a
afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate.
INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSPORTUL CU AUTOCARUL
 Turistii au obligatia sa se prezinte la locul de imbarcare cu minim 20 minute inainte de ora inscrisa pe voucher pentru
plecare sau transfer. Locurile in autocar au fost prealocate la momentul rezervarii, pasagerii au obligatia sa ocupe doar locul
inscris pe prezentul voucher.
 Turistii au obligatia de a mentine curatenia in autocar pe tot parcursul excursiei. In autocar nu este permis fumatul,
consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare. Buzunarul de plasa din fata scaunului dumneavoastra este destinat
pastrarii de pliante, brosuri sau harti. Va rugam sa nu pastrati aici sticle de plastic sau obiecte voluminoase. Sticlele de
plastic, bagajele de mana sau alte obiecte voluminoase se depoziteaza in spatiul special amenajat, deasupra scaunelor.

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA ZBORUL CU AVIONUL:

 Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite modificari zborurilor
contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de
dus sau dupa momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors. Agentia organizatoare va informa pasagerii directi respectiv
agentiile revanzatoare asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de
eventualele inconveniente aparute.
 Alocarea locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru
destinatiile europene, de regula, limita de bagaje de cala este de 20 kilograme si 06 kilograme pentru bagajul de mana,
dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. Mai multe informatii gasiti pe
site-ul companiei aeriene sau in agentia de turism.
 Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu
avionul. Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea
persoanelor cu sarcina avansata (ultimele 2-3 luni).
 Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de
nu permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza.
 Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi
vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in
gasirea bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de
reclamatii existent la terminal.
PROMOTII EARLY BOOKING SI OFERTE SPECIALE:

In cazul unor promotii early booking sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, Interra aloca un numar
limitat de locuri la reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, Interra poate decide sa
opreasca campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil.

Rezervarile facute cu promotii de tip early booking nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de anulare a unor
rezervari din categoria promotiilor early booking, penalizarile sunt de 100%.
TURIST: Am luat la cunostinta si sunt de acord cu programul turistic si cu cele mentionate mai sus:___________________

