Osagă filipineză
FILIPINE
INSULELE PALAWAN & BORACAY
Manila – Insula Palawan: Puerto Princesa – Barton – El
Nido – Insula Boracay
Vă invităm să descoperiţi câteva “perle tropicale” în care amestecul culturilor foştilor ocupanţi se îmbină
armonios cu peisajele fascinante, din care nu lipsesc vulcanii activi, lagunele, golfurile cu apă ca de smarald,
coralii viu coloraţi şi plajele mirifice cu nisip fin. Vă invităm într-un circuit în care există pentru oricine câte
ceva nou, reconfortant, neobișnuit sau fascinant, care vă va câştiga inima și vă va hrăni sufletul. Din
arhipelagul filipinez situat în “Cercul de foc al Pacificului”, veţi vizita o parte din Insula Luzon, capitala
Manila, urmând apoi a descoperi insulele Palawan și Boracay, incluse în topul celor mai frumoase insule de
pe Pământ. Vă veţi bucura pentru câteva zile de un stil de viaţă tropical, relaxant dar şi cu posibilități infinite
pentru explorări și aventură, aceste insule fiind caracterizate și prin diversitate, un amestec de vechi și nou,
sălbatic și lux, într-un decor perfect pentru toţi cei care doresc să cunoască minunile planetei pe care trăim,
un paradis insular al Oceanului Pacific.

Perioada: 12.03 – 26.03.2018
Ziua 1 / 12.03.2018: Bucureşti – Doha
Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 21:30 (în faţa ghişeului de îmbarcare al
companiei Qatar Airways). Plecare spre Doha cu zborul companiei Qatar Airways QR 220 (23:35 / 05:20).
Ziua 2 / 13.03.2018: Doha – Manila
Plecare din Doha cu zborul QR 928 (09:00 / 22:40) spre Manila, una dintre cele mai mari metropole din
lume, cel mai important centru politic şi economic din Filipine, cu numeroase monumente, parcuri şi zone
istorice. Întâlnire cu reprezentantul local pentru transfer la Hotel The Peninsula Manila 5* (sau similar).
Ziua 3 / 14.03.2018: Manila
Mic dejun. Însoţiţi de ghidul local vom porni în turul panoramic al capitalei arhipelagului, care va include
Complexul Cultural Central, Parcul Rizal care se întinde pe o suprafața de 58 ha, cu o lagună în partea
centrală, fântâni muzicale, grădini japoneze şi chinezești, după care ne vom îndrepta spre centrul vechi al
capitalei, reprezentat de zona fortificată Intramuros, cu Fortul Santiago, sediul guvernului spaniol, din sec. al
XVII-lea. Intramuros, care înseamnă „între ziduri”, reprezintă puterea fostului centru ecleziastic şi
comercial, simbol al rezistenţei filipineze împotriva ocupaţiei străine. În această zonă liniștită a oraşului se
păstrează încă bine conservate câteva construcţii care fac parte din moștenirea colonială, precum Casa
Manila şi cea mai veche biserică din Filipine, Biserica San Augustin, construită de spanioli în anul 1600,
reprezentativă prin stilul său unic arhitectonic, intrată în Patrimoniul Mondial UNESCO. Vom vizita apoi
cartierul Quiapo, un loc pitoresc al comercianţilor şi biserica cu celebra statuie a lui Iisus “Nazariteanul
Negru”. În continuarea zilei vom vedea “fabricile” Loma Lechon deoarece prezența unui lechon la orice
masă Pinoy (carne de porc cu coaja prăjită de un maro auriu, cu piele crocantă şi suculentă) se transformă
instantaneu într-un ospăț măreț. Nu e de mirare că istoricul și celebrul scriitor Doreen Fernandez a numit
lechon-ul piesa centrală a unui bufet Pinoy. Dejun la Bistro Remedios, unde ne vom bucura de delicatesele

bucătăriei filipineze din provincia Pampanga, cunoscută drept capitala culinară din Filipine. Ziua va continua
cu o vizită inedită a Cimitirului Chinezesc din suburbia Santa Cruz, unic prin mausoleele sale ce exprimă
marea veneraţie pentru cei defuncţi. În secţiunea cunoscută sub denumirea Millionaires Row şi Little
Beverley Hills vom putea vedea că bogăţia cu care au fost obişnuiţi în timpul vieţii îi “însoţeşte” în
continuare pe cei care “se odihnesc” aici. Pentru cei care nu sunt pentru prima dată în Manila şi nu doresc să
repete turul panoramic al oraşului, recomandăm opţional vizitarea magnificei Lagune Pagsanjan şi a
Cascadelor Pagsanjan unde veţi putea participa la un distractiv rafting pe Râul Pagsanjan sau “micul
Amazon al Filipinelor”, cum mai este numit acesta. Opţional, cină la Barbara‟s Heritage Restaurant cu
program artistic. Cazare la Hotel The Peninsula Manila 5* (sau similar).
Ziua 4 / 15.03.2018: Manila – Insula Palawan: Puerto Princesa
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Manila pentru zborul cu compania Philippines Ailines PR 2785 (13:10
/ 14:25) spre Insula Palawan care face parte din provincia insulară cu acelaşi nume, formată din aprox. 1780
de insule şi insuliţe cu plaje acoperite de nisip alb şi fin. Teritoriul insulelor este acoperit de vegetaţie
tropicală luxuriantă, abundă de câmpii cu orez, pajişti întinse cu palmieri, dealuri, munţi şi stânci formate din
roci carstice şi calcaroase, dar şi plaje ascunse, udate de valurile turcoaz ale mării. Relieful calcaros al
insulelor adăposteşte numeroase peşteri şi este străbătut de cursuri de apă spectaculoase. În arhipelag sunt
vorbite aprox. 52 de limbi şi dialecte, cel mai răspândit fiind dialectul tagalog care este vorbit de jumătate
din populaţie. Palawan încă este considerat a fi secretul bine ascuns al Asiei, un paradis în nuanţe verzialbastrui, fiind considerat în acelaşi timp “Ultima Frontieră a Filipinelor”. Vom vedea de ce 2 ani la rând
Insula Palawan a fost numită cea mai spectaculoasă insulă din lume de către Conde Nast Traveler şi vom
înţelege motivele pentru care această zonă cuprinsă între Marea Zulu, Marea Chinei de Sud ṣi Strâmtoarea
Linapacan a fost inclusă în Patrimoniul Mondial Natural UNESCO. Vom ateriza în capitala insulei, Puerto
Princesa, oraş situat în partea vestică a insulei, cunoscut ca centrul eco-turismului din Filipine. Transfer
pentru cină şi cazare la Hotel Daluyon Beach and Mountain Resort 4* (sau similar).
Ziua 5 / 16.03.2018: Puerto Princesa – Râul Subteran şi Turul Mangrovelor – Puerto Princesa
Mic dejun. Puerto Princesa nu este doar cel mai curat oraş al Filipinelor, nume câştigat datorită pădurilor
tropicale şi luxuriante, dar este şi casa uneia dintre Cele 7 minuni ale Naturii şi anume Râul Subteran,
„Underground River”, un rău ce şerpuieşte printr-o peşteră spectaculoasă, cu o lungime de aprox. 8,2 km, pe
care astăzi vom naviga şi noi. Vom pleca spre Parcul Naţional al Râului Subteran Puerto Princesa listat în
Patrimoniul Mondial Natural UNESCO, situat la o distanţă de aprox. 76 km faţă de oraş, pentru explorarea
râului şi pentru un tur al mangrovelor. Din micuţul sătuc Sabag ne vom îmbarca în bărci cu vâsle din care
vom explora râul care se varsă într-o superbă lagună de pe coasta de vest a insulei, în Marea Chinei de Sud.
Călătoria subterană printre stalagmitele şi stalactitele gigantice care seamănă cu diferite fructe, legume şi
reprezentări religioase, va fi una impresionantă. În pereţii peşterilor săpate de râu au fost descoperite fosilele
de Sirenia, un mamifer erbivor care a trăit acum mai bine de 20 de milioane de ani, singurul mamifer
complet adaptat la viaţa marină. După dejun vom porni în turul pădurilor de mangrove, unele dintre cele mai
importante din Asia, al căror habitat este protejat. Ghizii locali ne vor explica despre istoria parcului naţional
şi dacă vom fi norocoşi o să vedem şi o mulţime de animale care vieţuiesc în acest ecosistem unic. Întoarcere
în Puerto Princesa pentru cazare la Hotel Daluyon Beach and Mountain Resort 4* (sau similar).
Ziua 6 / 17.03.2018: Puerto Princesa – Port Barton
Mic dejun. Astăzi vom pleca spre San Vicente, un municipiu din arhipelagul Palawan divizat în 10 sate sau
barangays, Port Barton fiind cel mai renumit dintre ele. Itinerarul zilei este foarte pitoresc, va străbate insula
îngustă şi muntoasă, cu creste impunătoare, cu păduri şi dealuri acoperite de vegetaţie luxuriantă, în care
zonele de golfuleţe cu plaje şi păduri de cocotieri alternează dintr-o parte în cealaltă a drumului mai tot
timpul. Vom ajunge într-o zonă cu peisaje fantastice, nealterate ṣi aproape virgine, unde vom găsi cea mai
lungă plajă cu nisip alb din Filipine, Long Beach, flancată de cocotieri uriaşi. În acest univers mirific unde
vom întâlni localnicii timizi, dar deosebit de prietenoşi, vom poposi pentru 2 zile. Cină şi cazare la Hotel
Secret Paradise Resort 4* (sau similar).

Ziua 7 / 18.03.2018: Port Barton
Mic dejun. Zi liberă în această oază de liniṣte ṣi de relaxare, care nu este un vis, ci un loc atât de frumos
încât vom avea senzaţia că suntem pe altă planetă. Cină şi cazare la Hotel Secret Paradise Resort 4* (sau
similar).
Ziua 8 / 19.03.2018: Port Barton – El Nido
Mic dejun. Astăzi vom pleca spre extremitatea nordică a Insulei Palawan, către orăşelul El Nido, aşezat în
Bacuit Bay (Golful Bacuit), care formează împreună cu cele 45 de insule ṣi insuliṭe din apropiere, un
adevărat sanctuar marin protejat încă din anul 1991. Această arie protejată care se întinde pe o suprafaṭă de
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peste 900.000 de km reprezintă cel mai mare sanctuar marin din Filipine, fiind renumit pentru plajele sale
superbe ṣi sălbatice, pentru fauna ṣi flora deosebit de variate ṣi bogate, dar mai ales, pentru cele trei tipuri de
habitate marine care adăpostesc peste 100 de specii de corali, patru specii de broaṣte ṭestoase pe cale de
dispariṭie ṣi peste 800 de tipuri de peṣti exotici. Faptul că peisajele din El Nido „tăie răsuflarea”, nu mai este
un secret, însă ceea ce o să ni se pară fascinant este faptul că ne vom putea bucura de ele în timp ce vom
lenevi pe o plajă de unde vom putea admira stâncile acoperite de arbuştii verzi care răsar din mijlocul
golfului. Ne vom putea bucura de apusuri absolut fantastice, pentru că parcă nicăieri soarele nu coboară atât
de încet, fără grabă, emanând o lumină cameleonica spre apa transformată în cea mai mare oglindă pe care
ne-am putea imagina. Cină şi cazare la Hotel The Nest El Nido 3* (sau similar).
Ziua 9 / 20.03.2018: El Nido Island Hopping - Tour A
Mic dejun. El Nido este şi punctul de plecare în excursiile către insulele din Bacuit Bay, ocazie de a
descoperi cele mai frumoase atracţii naturale, cu lagune spectaculoase, plaje cu nisip alb, păduri de palmieri,
ape turcoaz şi limpezi încât se pot vedea cu uşurinţă peştii şi recifurile de corali. Sunt 4 tururi care se fac în
mod constant pentru vizitarea insulelor şi insuliţelor din golf, numite local foarte simplu: A, B, C şi D. Turul
A se adresează celor care doresc să vadă cele mai frumoase lagune, o plajă superbă şi o insulă cu un peisaj
ce pare ireal, turul B celor care vor să exploreze peşterile din zonă, turul C celor care doresc o combinaṭie de
plaje şi insule, iar turul D celor care preferă plajele. Noi vom porni astăzi în turul A, cu dejun inclus, prilej
cu care vom descoperi lagune frumoase, plaje și locuri de snorkeling unde vom putea înota și admira coralii,
fauna colorată și aprox. 100 de specii de pești. Vom ajunge în 3 lagune: Small Lagoon (Laguna Mică), Big
Lagoon (Laguna Mare) şi Secret Lagoon (Laguna Secretă), toate aflate pe Insula Miniloc din Bacuit Bay.
Small Lagoon este perfectă pentru snorkeling, Secret Lagoon este chiar secretă, pentru că va trebui să trecem
printr-un tunel săpat în rocă pentru a ajunge la laguna închisă, apărată şi înconjurată de ziduri drepte de
stânca asemenea unui puţ, iar Big Lagoon aşa cum îi spune şi numele, este o lagună mare, unde culoarea şi
limpezimea apei par ireale. Probabil cel mai “fotogenic” loc în care vom ajunge va fi Insula Shimizu care ne
va cuceri încă din depărtare, din momentul în care vom vedea cele 2 stânci impresionante, aşezate faţă în
faţă, care parcă răsar din apele intens colorate ale golfului, alcătuind un peisaj spectaculos, astfel încât vom
avea senzaţia că privim o imagine pe Travel Channel. Dejun. Ultima destinaţie va fi Insula 7 Commandos
(Insula Comandanţilor), un loc în care ne vom relaxa la finalul unei zile frumoase pe o plajă superbă de unde
vom admira peisaje atât de frumoase încât par ireale, locuri unde s-au filmat scene din reality show-ul The
Survivor. Pe lângă frumuseţea ei, plaja are şi o poveste interesantă de la care îi provine misteriosul nume,
pentru că se spune că aici s-au retras şi au trăit 7 soldaţi japonezi după Cel de-al doilea Război Mondial.
După-amiază ne vom întoarce în El Nido pentru cazare la Hotel The Nest El Nido 3* (sau similar).
Ziua 10 / 21.03.2018: El Nido Island Hopping - Tour C
Mic dejun. Astăzi vom porni în turul C, cu dejun inclus, prilej cu care vom descoperi Insula Helicopter,
Insula Tapiutan şi Insula Mantiloc cea mai îngustă şi lungă insulă din El Nido. Prima oprire va fi pe Insula
Dilumacad, cunoscută mai mult sub numele de Helicopter Island (Insula Elicopter), nume care i se trage de
la forma sa, unde vom găsi o apă de un turquoise incredibil şi munţi calcaroşi care sporesc originalitatea
insulei. În partea Nordică a insulei exista un tunel subacvatic, iar în extremitatea sa sudică un recif
impresionant. Următoarea oprire va fi pe Insula Tapiutan, situată la o distanţă apreciabilă în afara golfului,
care “înfruntă” Marea Chinei de Sud, una dintre cele mai frapante insule din El Nido, datorită “siluetei” sale,
a formelor calcaroase, a zonei de plajă din partea de sud-est și care prin bogăţia vieţii marine ”invită” la
explorare. Ne vom îndrepta apoi spre Insula Mantiloc unde vom descoperi peisaje şi plaje mirifice, precum

Secret Beach (plaja secretă), ca un buzunar, înconjurată de pereţi abrupţi de rocă. Vom încerca să ajungem la
cea mai frumoasă ṣi ascunsă plaja din acest tur, şi nu numai, numită astfel pentru că “poarta” de intrare spre
aceasta este acoperită în timpul mareei. Conform legendelor locale, aceasta a fost sursa de inspiraţie pentru
Alex Garland care a scris romanul “The Beach”. După această “descoperire” vom ajunge pe Hidden Beach,
(plaja ascunsă) înconjurată de stranii formaţiuni calcaroase unde poate vom recunoaşte peisajele unde s-au
filmat scene din filmul "Bourne Legacy". În apele care înconjoară această plajă ne vom simţi ca într-o
imensă piscină cu apa incredibil de clară. În afară de Hidden Beach, Insula Mantiloc este faimoasă şi pentru
Kulasa Beach, o fâşie de 100 m de nisip fin, situată într-una dintre grotele sale. O altă zonă fantastică este
Star Beach, unde vom descoperi frumuseţea recifului de corali de lângă plajă în care veţi putea vedea peşti
coloraţi, o mulţime de stele de mare şi de arici de mare. Ascuns în luxurianta pădure a insulei vom găsi
Matinloc Shrine cunoscut şi sub denumirea de Altarul Binecuvântatei Fecioare, un monument sacru
construit în anul 1982, în onoarea Fecioarei Maria. De pe aceste plaje cu nisip perlat, ne vom putea bucura
de apa cu niṣte culori incredibile care se amestecă ṣi se modifică în funcṭie de razele soarelui ṣi de pietrele
risipite din loc în loc. Viaṭa marină este deosebit de animată, reciful de corali este foarte bogat, un adevărat
acvariu populat cu o mulṭime de vieṭuitoare colorate. După-amiază ne vom întoarce în El Nido pentru cazare
la Hotel The Nest El Nido 3* (sau similar).
Ziua 11 / 22.03.2018: El Nido – Insula Boracay
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul spre Insula Boracay, cea mai faimoasă dintre cele 7107 insule
care alcătuiesc Arhipelagului Filipinez. Insula situată în centrul arhipelagului, face parte din provincia
Aklan din nord vestul Insulei Panay fiind vizitată de aprox. 1,5 milioane de turişti în fiecare an, fapt care
spune totul despre popularitatea ei. În plus, majoritatea publicaţiilor de travel, care mai de care mai
cunoscute, de la Travel and Leisure la New York Times Travel, i-au acordat cel puţin o dată titlul de “cea
mai frumoasă insulă din lume”. Văzută de sus insula are o formă care poate fi asemănata cu un os, cu o
lungime de doar 8 km, iar în punctul cel mai îngust cu o lăţime de doar 1 km. Există multe teorii legate de
numele Boracay, cea mai populară vorbind despre cuvântul “borac”, din limba Ati, care s-ar traduce prin
“bumbac alb”, care face referire la nisipul alb ca pudra de pe plajele insulei. Altă variantă este că numele
provine din combinaţia cuvintelor locale “bora” – bule şi “bocay” – alb. Cu mult timp înainte ca Boracay să
devină o destinaţie de călătorie atât de populară, insula era casa a circa 100 de locuitori din tribul Ati, care
vorbeau o limbă ciudată, numită Inati. Aceştia pescuiau, cultivau orez, porumb şi cocotieri, creşteau capre şi
trăiau pe insulă într-o armonie perfectă, în mici comunităţi. În sec. al XX-lea, localnicii s-au apucat să
umple butoaie cu scoici puka şi să le vândă comercianţilor de bijuterii din oraşele filipineze, în plină epoca
de dezvoltare a comerţului cu perle. După ce Liz Taylor a primit în dar de la preşedinta Imelda Marcos un
colier de perle puka din Boracay, fascinată de frumuseţea perlelor, aceasta a vizitat insula şi la scurt timp în
urma acestei vizite, Boracay a devenit o destinaţie de vacanţă pentru vedetele de la Hollywood. Începând cu
anul 1970, datorită filmului Too Late the Hero, cu Michael Cain şi Henry Fonda, care fusese filmat aici şi
care avusese un mare succes, în principal datorită frumuseţii peisajelor, Boracay a cunoscut un adevărat
boom turistic, iar din anii „90 este considerată una dintre cele mai bune destinaţii de plajă din lume. Vom
ateriza în oraşul Caticlan, considerat a fi poarta de acces către acest paradis exotic, situat la o distanţă de
aprox. 2 km faţă de Insula Boracay. Transfer cu barca pentru cazare şi cină la Hotel The Lind Boracay 5*
(sau similar).
Ziua 12 / 23.03.2018: Insula Boracay
Mic dejun. Pentru că ne aflam într-un cadru natural de vis înconjurat de aprox. 400 ha de păduri tropicale,
vom avea timp liber pentru activităţi individuale, relaxare şi plajă. Veţi putea descoperi plajele pentru care
Boracay este cunoscută: White Beach, o întindere imensă de nisip alb, alene străjuită de palmieri şi Bulabog
Beach, raiul surferilor şi al kiter-ilor. Veţi putea descoperi jungla munților tropicali, veţi putea admira un
răsărit de neegalat, vă veţi putea bucura de apa limpede şi cristalină, luminată parcă din adânc de nisipul alb,
sidefat, vă veţi putea lăsa spiritul să leviteze între apă, soare şi nisip până când veţi observa că nisipul începe
să fie frământat de arămiul asfinţitului spectaculos. Cazare la Hotel The Lind Boracay 5* (sau similar).

Ziua 13 / 24.03.2018: Boracay Island Hopping
Mic dejun. Astăzi ne vom convinge încă o dată de forța creatoare de frumos a naturii, pentru că vom porni în
explorarea insulei începând cu partea vestică a acesteia, după care ne vom opri la Coral Garden, o adevărată
grădină de corali cu o zonă special amenajată pentru hrănirea peştilor. Următoarea oprire o vom face pe
Insula Crocodilului, numită astfel datorită formei sale, unde vom putea descoperi viaţa marină şi coralii
coloraţi, încă vii. După câteva ore de snorkeling sau înot vom ajunge la Crystal Cove, o insulă privată care
conţine numeroase peşteri. Prima peşteră se remarcă prin pietrele netede şi “piscina” care se îndreaptă spre
mare, iar cea de-a doua prezintă un mic tunel care ne va permite să vedem coralii. Dejun pe Plaja Tambisan.
După-amiază ne vom îndrepta către Plaja Puka numită astfel după cochiliile de scoici puka care se găsesc
de-a lungul ei şi care sunt folosite ca accesorii de fashion, fiind cunoscută pentru peisajul exotic spectaculos,
ascuns de lume. La întoarcerea spre hotel, vom vedea Friday‟s Rock şi Balinghai Beach. Cazare la Hotel The
Lind Boracay 5* (sau similar).
Ziua 14 / 25.03.2018: Insula Boracay – Manila
Mic dejun. Timp liber pentru activităţi individuale. Transfer la aeroportul din Caticlan pentru zborul spre
Manila.
Ziua 15 / 26.03.2017: Manila – Doha – Bucureşti
Plecare din Manila spre Doha cu zborul QR 929 (00:40 / 05:20) de unde vom pleca spre Bucureşti cu zborul
QR 221 (06:50 / 11:40).

TARIF: 980 EURO + 2990 USD / loc în cameră dublă
(tarif valabil pentru un grup minim de 15 turişti; pt. 10-14 turişti, tariful se va recalcula; la cerere
supliment de single)

TARIFUL INCLUDE:
- transport intercontinental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Doha – Manila şi retur cu zborul companiei
Qatar Airways
- transport continental cu avionul pe rutele: Manila – Puerto Princesa; El Nido – Caticlan; Caticlan – Manila
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti
- 12 nopţi cazare în hoteluri de 5*, 4* şi de 3*
- mesele menţionate în program: 13 mic dejunuri, 3 dejunuri şi 6 cine
- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program
- taxe de intrare la obiectivele menţionate în program
- excursie în Parcul Naţional al Râului Subteran Puerto Princesa: navigare pe râul subteran şi Turul
Mangrovelor
- El Nido Island Hopping - Tour A
- El Nido Island Hopping - Tour C
- Boracay Island Hopping
- conducător român de grup
- asigurarea în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism
TARIFUL NU INCLUDE:
- taxele de aeroport şi securitate pentru zborurile internaţionale: aprox. 490 euro/pers. şi pentru zborurile
interne 90 euro/pers. care se plătesc odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea
exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion)
- taxe de ieşire de pe aeroporturi (în cazul în care se aplică)
- taxe de intrare la obiectivele menţionate în program ca fiind opţionale
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi, etc.
- bacşişuri: 60 euro/zi/pers. pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pentru bagajişti (se vor achita conducătorului de
grup cel târziu la sosire); bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale

- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi,
tarifele acestora fiind informative. În funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte
excursii opţionale propuse de partenerul local
• vizitarea Lagunei & Cascadelor Pagsanjan şi rafting pe Râul Pagsanjan aprox.: 50 usd/pers.
• cină la Barbara‟s Heritage Restaurant cu program artistic aprox.: 40 usd/pers.
- asigurarea medicală
- asigurarea storno (agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno)
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans minim de 50% din tarif şi se
încheie la epuizarea locurilor
- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 30 de zile înainte de data plecării
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este
parte
- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei
stipulată în program în cazul neîntrunirii grupului minim de turişti
OBSERVAŢII:
- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în
care se vizitează obiectivele turistice
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe
teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu
- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului
îmbarcării turiştilor ca urmare a întârzierii acestora
- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi
asistenţă în situaţii de urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la
excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice
fiecărei ţări
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate
şi ca atare respectă standardele locale
- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau
aspectul camerei se rezolvă de către turist direct la recepţie, asistat de conducătorul de grup
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie,
aşa cum este precizat în program
- agenţia îşi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este
schimbată de compania aeriană
- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a
ofertelor speciale, pentru perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea
perioadei anunţate, agenţia va opri promoţia fără un anunţ prealabil
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, schimbări de
aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile, etc.; în aceste cazuri agenţia se obliga să
depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite. Totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru
suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente
- aşezarea turiştilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor
- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive
independente de aceasta

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul muzeelor,
monumentelor etc. Altfel, ghizii romani vor oferi explicaţii turiştilor doar în afară obiectivelor turistice.
Ghizii locali pot fi angajaţi contra cost doar cu acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţii locale; sumele aferente acestor excursii nu se
încasează în numele şi pentru agenţie. Tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor
care pot fi achiziţionate de la recepţia hotelurilor, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante
vor avea la dispoziţie un mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul
excursiei şi după caz un ghid local. În tariful excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele
turistice vizitate
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de
cauză)
- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind
rambursarea eventualelor despăgubiri
- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren,
căderi masive de zăpadă şi evenimente politice neprevăzute, greve etc.
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină
acordul notarial al părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă,
certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al
ambilor părinţi
- copiii care nu poseda carte de identitate au nevoie de paşaport individual
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL,
nu prezintă urme de deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării
călătoriei
- c/v excursiei poate fi achitata şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice »

