
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                          Magie, frumuseţe şi istorie în paradis 
 

FESTIVALUL FLORILOR ÎN INSULA 
MADEIRA  – INSULELE AZORE 

 
 

INSULA MADEIRA – INSULA SAO MIGUEL – PONTA DELGADA 
 LAGOA  DO FOGO – FURNAS – SETE CIDADES – INSULA FAIAL  – LISABONA 

 
Va fi o călătorie unde vom explora atât aspectele naturale cât şi culturale ale unora dintre cele mai îndepărtate 
insule din Europa, două dintre arhipelagurile seculare cunoscute sub numele de regiunea Macaronesia: Insula 
Madeira şi Insulele Azore. Vă invităm într-o inedită incursiune insulară în care veţi descoperi natura în forma 
sa unică şi originală a insulei Madeira şi a arhipelagului Insulelor Azore. Insula Madeira, numită şi “Vasul 
floral plutitor” sau “Grădina Domnului” este o adevărată oază de linişte şi relaxare şi un tărâm de vis. 
Primăvara este celebrată printr-o explozie de culoare a florilor care înfloresc în această perioadă, printr-un 
spectacol cu adevărat somptuos, cel al Festivalului Florilor. Veţi avea prilejul de a admira peisajul pitoresc, 
îmbrăcat în nuanţe de verde, care fuzionează cu albastrul ceresc al mării, de a vă bucura de ospitalitatea 
tradiţională a localnicilor şi de a savura aromele speciale ale bucătăriei locale. 
 
Perioada:  04.05.2017– 15.05.2017 
 
ZIUA 1 / 04.05.2017:  BUCUREŞTI – FRANKFURT – LISABONA – INSULA MADEIRA  
Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:30 (în faţa ghişeului de îmbarcare al 
companiei Lufthansa). Plecare spre Frankfurt cu zborul companiei Lufthansa LH 1423 (06:10 / 07:50) şi mai 
departe spre Lisabona cu zborul companiei Lufthansa LH 1166 (09:15 / 11:15). Sosire în Lisabona, unde 
însoţiţi de ghidul local vom face un tur panoramic al oraşului, care include vizitarea cartierului istoric Belem, 
puternic legat de descoperirile maritime portugheze, cu frumoasele monumente istorice din sec. XV – XVI, o 
scurtă oprire la celebrul Torre de Belem, o bijuterie a artei manueline, monument intrat în Patrimoniul 
Mondial UNESCO şi vizitarea Bisericii Dos Jeronimos. În continuarea turului vom admira zona centrală a 
oraşului, cu Bulevardul Avenida da Liberdade şi Piaţa Marques de Pombal. După terminarea turului, transfer 
la  aeroportul din Lisabona pentru zborul către Insula Madeira cu zborul companiei Tap Portugal  TP 1693 
(22:30 / 00:15). Sosire în Funchal, capitala Insulei Madeira, transfer şi cazare la Hotel Golden Residence 4*  
(sau similar).  
ZIUA 2 / 05.05.2017:  INSULA MADEIRA 
Mic dejun. Întâlnire cu ghidul local pentru un tur de o jumătate de zi al capitalei insulei Madeira, Funchal, 
oraş splendid, situat într-un minunat golf înconjurat de munţi. Actuala capitală a insulei, Funchal, a cărei 
denumire provine de la “funcho” (fenicul), plantă care creştea din abundenţă în zonă, a fost întemeiată în anul 
1421, pe vremea primelor încercări de colonizare ale portughezilor. Prima oprire va fi la Grădina Botanică 
(taxa de intrare inclusă) unde vom admira speciile endemice de flori din insula Madeira şi alte plante exotice. 
A doua oprire va fi la piaţa locală „Mercado dos Lavradores”, unde vom admira femeile îmbrăcate în costume 
tradiţionale, care vând flori exotice culese din grădinile de pe insulă şi impresionanta piaţă de peşte, unde vom 
remarca peştele spadă, cel mai popular peşte din zonă. Următoarea oprire va fi la o fabrică de broderie, unde 
vom putea observa diversele etape ale procesului de fabricaţie a celebrelor broderii madeirene. În încheierea 
turului vom vizita o cramă şi vom participa la o degustare a diferitelor soiuri din renumitul vin de Madeira. 
Timp liber. Cazare la Hotel Golden Residence 4* (sau similar).  
ZIUA 3 / 06.05.2017:  INSULA MADEIRA 
Mic dejun. Împreună cu însoţitorul de grup vom face un tur pietonal prin centrul oraşului Funchal unde au loc 
festivităţile cu ocazia Festivalului Florilor şi anume Parada Copiilor şi Ceremonia Zidului Speranţei. În 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

această zi sute de copii costumaţi se adună în Praca do Municipio şi iau parte la construirea unei picturi 
murale din flori, numită Zidul Speranţei, simbol al speranţei pentru o lume mai bună şi pace. Timp liber. 
Cazare la Hotel Golden Residence 4* (sau similar). 
ZIUA 4 / 07.05.2017:  INSULA MADEIRA 
Mic dejun. Excursie opţională de o jumătate de zi cu ghid local la Eira Do Serrado & Monte. Veţi merge spre 
punctul de observaţie Eira do Serrado, de unde veţi admira frumoasele peisaje din interiorul insulei. 
Următoarea oprire va fi în satul Monte, situat pe vârful unui deal, deasupra oraşului Funchal, care se 
mândreşte cu o frumoasă biserică în interiorul căreia se află mormântul lui Carol I, ultimul împărat al 
imperiului Austro-Ungar. La întoarcere veţi avea parte de o experienţă inedită coborând dealul până la 
Livramento cu o “sanie”, o combinaţie ciudată între un coş împletit de răchită şi sanie (coborârea nu este 
inclusă în preţ). Sania este manevrată de doi carreiros (cărăuşi) pe o distanţă de aprox. 2 km şi poate atinge 
uneori o viteză de 50 km/h. Acest mijloc de transport datează din anul 1850, de pe vremea când pe acest deal 
nu era construit funicularul care funcţionează astăzi. După terminarea turului veţi putea lua parte la parada 
principală a festivalului, Parada Carelor Alegorice. Pe bulevardul principal al oraşului se va desfăşura 
defilarea zecilor de care alegorice decorate cu mii de flori înmiresmate, în timp ce artiştii locali construiesc 
covoare florale pe străzi. Cazare la Hotel Golden Residence 4* (sau similar). 
ZIUA 5 / 08.05.2017:  INSULA MADEIRA 
Timp liber sau opţional, excursie de o zi la Porto Moniz cu ghid local şi dejun inclus. Prima oprire va fi la 
Camara de Lobos, un pitoresc sat pescăresc situat în apropierea oraşului Funchal, care a fost imortalizat şi de 
Winston Churchill în timpul şederii sale în Madeira. Aceasta este şi cea mai importantă zonă viticolă din 
Madeira. Pe măsură ce veţi urca spre zonele mai înalte, veţi observa că plantaţiile cu viţă-de-vie sunt înlocuite 
de cele de bananieri. Veţi urca până la punctul panoramic Cabo Girao (580 m), cel mai înalt promontoriu din 
Europa, după care veţi continua de-a lungul coastei sudice a insulei către Ribeira Brava – cea mai veche 
localitate de pe insulă, înfiinţată în anul 1440. Oprire pentru dejun în satul Sao Vicente, Centrul 
Vulcanismului (peşteri în stâncă). În continuarea zilei veţi ajunge  la Porto Moniz, un mic sat situat pe coasta 
de nord şi renumit pentru piscinele naturale formate în rocile vulcanice şi pentru uimitoarele cascade. Veţi 
pleca apoi spre “Laurisilva” - cea mai mare pădure de dafini din lume înscrisă pe lista Patrimoniului Natural 
Mondial UNESCO, după care veţi coborî spre Funchal prin valea Serra de Aqua. Întoarcere la hotel pentru 
cazare. 
ZIUA 6 / 09.05.2017:  INSULA MADEIRA – INSULA SAO MIGUEL (INSULELE AZORE) – PONTA 
DELGADA 
Mic dejun. Eliberarea camerelor se va face la ora 12:00. Timp liber pentru vizite individuale în centrul 
oraşului Funchal sau participarea la alte festivităţi cu ocazia evenimentului din insulă. Transfer la aeroport 
pentru zborul către Insula Sao Miguel cunoscută ca „Insula Verde” a arhipelagului Azore. Plecare cu 
compania Sata Internaţional, zbor S4 5503 (16:25 /17:30) spre Ponta Delgada, cel mai mare oraş de pe insulă. 
După sosire, transfer pentru cazare la Hotel Ponta Delgada 3* (sau similar). 
ZIUA 7 / 10.05.2017:  PONTA DELGADA – LAGOA DO FOGO – PONTA DELGADA 
Mic dejun. Excursie de o jumătate de zi la Lagoa do Fogo, un lac imens albastru, de aprox. 2 km lungime şi 1 
km lăţime, situat în centrul insulei, supranumit „Lacul focului”, înconjurat de munţi înalţi şi vegetaţie 
endemică luxuriantă. Ne vom deplasa de-a lungul coastei de nord spre Ribeira Grande, situat la 18 km nord-
est de Ponta Delgada, unde vom face o scurtă oprire pentru a vedea Biserica Espirito Santo. Aceasta datează  
din sec. al XVII-lea, fiind una dintre cele mai atractive structuri în stil baroc din întreg arhipelagul. Apoi vom 
vizita o fabrică în care se produce celebrul lichior din fructul pasiunii, considerat unul dintre simbolurile 
Insulelor Azore. Excursia continuă pe drumul de munte, spre Lagoa do Fogo, pe parcurs oprindu-ne pentru a 
admira panorama coastei nordice şi sudice a insulei. Traseul ne va conduce spre satul Lagoa, unde vom vizita 
o fabrică de ceramică. Întoarcere în Ponta Delgada, unde împreună cu ghidul local vom face un tur pietonal de 
½ zi al celui mai populat oraş din Insulele Azore. În timpul turului vom avea prilejul de a admira clădirea 
Primăriei, una dintre cel mai frumoase clădiri în stil baroc din Ponta Delgada, iniţial casa unei familii bogate 
de comercianţi din sec. al XVII-lea, Biserica Sao Sebastian, biserica principală a oraşului, ridicată în sec. al 
XV-lea, Fortăreaţa Sao Bras (intrare inclusă), care datează din perioada Renaşterii, fiind construită în sec. al 
XVI-lea, precum şi Praca Goncalo Velho Cabrail, centrul oraşului Ponta Delgada, unde se găsesc cele trei 
arcade ale zidului vechi al oraşului. Un alt punct de atracţie pe care îl vom vedea îl reprezintă frumoasele 
grădini botanice, cu o atenţie specială acordată grădinii Palatului Sant’Ana, construcţie din sec. al XIX-lea, 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

care reprezintă reşedinţa Preşedintelui Guvernului Regional al insulelor Azore. Întoarcere la Ponta Delgada 
pentru cazare. 
ZIUA 8 / 11.05.2017:  PONTA DELGADA – VILA FRANCA – FURNAS – PONTA DELGADA 
Mic dejun. Excursie opţională de o zi la Furnas cu dejun inclus. Veţi pleca spre Furnas, o zonă bogată în 
izvoare minerale, cu ape fierbinţi şi reci, poziţionată în imediata apropiere a trei vulcani activi. În trecut 
localnicii evitau să păşească prin zona aceasta, deoarece din cauza aburilor care ieşeau din pământ şi a 
anumitor locuri în care suprafaţa pământului era foarte fierbinte, credeau că aici se află anumite energii 
negative sau că ar fi un portal spre infern. Între timp, Furnas s-a populat, devenind probabil cel mai important 
obiectiv turistic din insulele Azore, după “vânătoarea” de balene. Pe traseu veţi face o scurtă oprire în Vila 
Franca, prima capitală a insulei, dar care a fost schimbată după ce un cutremur a distrus oraşul în anul 1522. 
Turul continuă cu vizitarea fabricii de ceai a celei mai vechi companii de ceai din Europa, Gorreana, 
recunoscută pe plan internaţional pentru ceaiurile sale. Dejun „Cozido”, preparat în vase îngropate în 
pământul fierbinte al insulelor (băuturi incluse). În continuarea zilei veţi vizita Parcul Terra Nostra, amenajat 
încă din sec. al XVIII-lea, unde veţi avea şansa de a observa numeroase specii botanice din întreaga lume, 
copaci seculari, precum şi piscina naturală cu apă termală. Întoarcere la Ponta Delgada pentru cazare.  
ZIUA 9 / 12.05.2017:  PONTA DELGADA – SETE CIDADES – PONTA DELGADA 
Mic dejun. Excursie de o jumătate de zi la Sete Cidades, una dintre cele mai renumite zone din Insulele Azore. 
Ne vom opri în punctul de belvedere de la Vista do Rei, unde vom admira priveliştea asupra celui mai mare 
lac din Insulele Azore, situat într-un imens crater vulcanic şi care este de fapt format din două lacuri: Lacul 
Albastru şi Lacul Verde. În continuarea zilei vom explora şi alte minunăţii ale zonei, cum ar fi “lacul ascuns” 
Santiago şi punctul de belvedere Pico do Carvao, care ne va oferi o vedere panoramică asupra centrului şi 
coastelor nordice şi sudice ale insulei. Timp liber pentru dejun. Vom vizita apoi plantaţiile de ananas şi vom 
degusta aromatul lichior de ananas din această zonă. Întoarcere la Ponta Delgada pentru cazare. 
ZIUA 10/ 13.05.2017:  PONTA DELGADA – INSULA FAIAL – HORTA  
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru plecare cu compania Sata Air Acores, zbor SP 570 (08:50 /09:50) spre 
Horta, capitala Insulei Faial. Având forma unui pentagon neregulat, insula Faial acoperă o suprafaţă de aprox. 
21 km lungime şi 14 km lăţime, fiind a cincea insulă ca mărime a arhipelagului. Întâlnire cu ghidul local, care 
ne va însoţi într-un tur panoramic al insulei Faial. Vom pleca pentru a explora şi admira Caldeira do Faial, una 
dintre cele mai importante atracţii naturale ale insulei. „Caldeira” este craterul unui vulcan stins, cu un 
diametru de aprox. 1,5 km. Oferind un peisaj unic, cu pante acoperite de verdeaţă, unde predomină ienuperii, 
cedrii şi ferigile, întreaga zonă a craterului a fost declarată rezervaţie naturală. Itinerarul zilei include traseul 
spre Capelo, după care ne vom opri la restaurantul Ponta Furada pentru dejun şi pentru a ne bucura de 
delicatesele locale (băuturi incluse). În continuarea zilei vom vizita Capelinhos, locul unde se văd încă urmele 
erupţiei din anul 1957 (intrarea în Centrul de Interpretare a activităţii vulcanilor Capelinhos nu este inclusă, 
tarif: aprox. 10 euro/pers.). Întoarcere la Horta, unde ne vom caza la Hotel Faial Resort 4* (sau similar). 
ZIUA 11/ 14.05.2017:  HORTA – LISABONA 
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul spre Lisabona cu compania Sata Internaţional S4 150 (10:30 / 
13:55). Sosire la Lisabona şi transfer pentru cazare la Hotel Altis Park 4* (sau similar).  
ZIUA 12 / 15.05.2017:  LISABONA – FRANKFURT – BUCUREŞTI    
Mic dejun. Timp liber sau opţional, excursie de ½ zi la Cascais şi Estoril. Veţi pleca din Lisabona către 
Cascais,  un sat pescăresc cu o magnifică panoramă a golfului cu acelaşi nume, unde în perioada interbelică a 
locuit Mircea Eliade. La întoarcerea în Lisabona vom trece prin staţiunea Estoril, loc de petrecere a vacantelor 
pentru turiştii veniţi din toată lumea, aici aflându-se şi cel mai mare Cazino din Europa. Numit şi Riviera 
Portugheză, Estoril încântă turiştii cu multitudinea grădinilor grandioase, varietatea terenurilor de golf, 
combinaţia unică de deal şi litoral, cu clima excelentă, peisajul unic şi vestigiile culturale valoroase. Transfer 
la aeroport pentru zborul spre Frankfurt cu compania Lufthansa LH 1169 (15:45 / 19:45) de unde se pleacă 
spre Bucureşti cu zborul companiei Lufthansa LH 1422 (20:35 / 23:50). 
 
TARIF: 1350 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 520 EURO 
                     (tarif valabil pentru un grup minim de 21 turişti; pt. 15-20 turişti, tariful se majorează cu 70 euro/pers.) 
 
TARIFUL INCLUDE: 
- transport continental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Frankfurt – Lisabona şi Lisabona – Frankfurt – Bucureşti, cu zborurile 
companiei Lufthansa 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- transport cu avionul pe rutele interne: Lisabona – Insula Madeira; Insula Madeira – Insula Sao Miguel; Insula Sao Miguel – Insula 
Faial, cu zborurile companiei Sata Internaţional / Sata Air Acores 
- transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti  
- 5 nopţi cazare cu mic dejun în Insula Madeira în hotel de 4* 
- 4 nopţi cazare cu mic dejun în Ponta Delagada în hotel de 3* 
- 1 noapte cazare cu mic dejun în Horta în hotel de 4*  
- 1 noapte cazare cu mic dejun în Lisabona în hotel de 4* 
- 1 dejun în Insula Faial 
- excursie de o jumătate de zi la Lagoa do Fogo cu ghid local 
- excursie de o jumătate de zi la la Sete Cidades cu ghid local   
- tururile şi transferurile menţionate în program   
- intrările la obiectivele din program, unde nu este menţionat altfel 
- ½ zi tur panoramic Ponta Delgada – Insula Sao Miguel, cu ghid local  
- 1 zi tur Insula Faial cu ghid local  
- ½ zi tur panoramic în Lisabona cu ghid local 
- conducător român de grup 
- asigurarea agenţiei în caz de insolvabilitate / faliment  
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile continentale: aprox.260 euro/pers., care se plătesc odată cu 
excursia (pot fi modificate de compania aeriană, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion)   
- taxele de oraş (unde se percep) se achită la recepţia hotelurilor. Pt Lisabona se percepe o taxă de oraş de aprox. 1-2 euro/ persoană/ 
zi, care se plăteşte de către turist la recepţia hotelului  
- bacşişuri: 30 euro/pers. pentru şoferi, mai puţin pentru bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 
bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 
- excursiile opţionale, care se rezervă şi se achită din ţară, tarifele acestora fiind  valabile pentru un grup de 20 persoane. În funcţie 
de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerii locali: 

 excursie de o jumate de zi cu ghid local la Eira Do Serrado & Monte: aprox: 30 euro/pers. 
 excursie 1 zi la Porto Moniz cu ghid local şi dejun inclus: aprox. 50 euro/pers. 
 1 zi excursie Furnas – Insula Sao Miguel cu dejun “Cozido” şi băuturi incluse: aprox. 65 euro/pers.  
 ½ zi excursie cu ghid local Cascais & Estoril: aprox. 45 euro/ pers 

- asigurarea medicală 
- asigurarea storno (agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno) 
 
ACTE NECESARE: 
- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei sau carte de identitate valabilă 
 
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 asistență 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 rezervă 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 
români 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 agenţia 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 posedă 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 achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 
- prezentul  document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice »  
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