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GERMANIA ROMANTICA 
Bratislava - Sachsische Schweiz – Dresda – Wittenberg – Weimar – Eisenach – Wurzburg – Rottenburg ob der 

Tauber – Bad Wimpfen – Geidelberg – Trier – Koblenz – Loreley – Regensburg – Passau – Melk 
 

05 - 12.08.2020 
 
Ziua 1. Plecare din Oradea la orele 05:00 pe ruta Oradea – Budapesta – Bratislava. Vizita Bratislava, capitala Slovaciei. Incepem 
cu cetatea si orasul vechi cu Poarta Sf. Mihail, Catedrala de Incoronare, Piata Orasului Vechi. Cazare zona Praga. (Oradea – Praga 
820 km) 
Ziua 2. Mic dejun. Continuam spre Germania si oprim in Saxonia pentru a vizita locul de bastina a tribului saxonilor, Sachsische 
Schweiz, azi un loc deosebit de pitoresc pe malul Elbei, cu formatiuni stancoase si legendele pagane. Continuam spre Dresda, 
vechea capitala a Saxoniei distrusa in al doilea Razboi Mondial, dar recladita ca si simbol al reconcilierii de dupa razboi. Vizitam 
Palatul Zwinger, casa de opera Semperoper, Biserika Frauenkirche, recladita piatra cu piatra dupa liberalizarea regimului si 
unificarea Germaniei. Ne continuam drumul spre Leipzig, orasul care a servit drept casa unor nume cu greutate in arta mondiala 
cum ar fi: Bach, Schuman, Wagner, Mendelshonn si nu in ultimul rand lui Goethe, ce a descris o scena cheie din opera sa Faust, 
chiar in oras. Aici vom vizita centrul vechi cu Primaria, Biserica Sf. Toma, locul unde a predicat Martin Luther si unde Johann 
Sebastian Bach este inmormantat. Incheiem cu Monumentul Bataliei Natiunilor, cel mai mare memorial de razboi din Europa. 
Cazare zona Leipzig. (Praga – Leipzig 350 km) 
Ziua 3. Mic dejun. Ne deplasam spre Wittenberg sau Lutherstadt, locul de nastere al reformei lui Martin Luther. Incepem vizita 
cu Muzeul Lutherhaus, Piata Veche cu statuia lui Luther si Primaria orasului, iar apoi Biserica Castelului (Schlosskirche), 
construită în 1500 si cunoscută azi sub numele de Biserica Memorială a Reformei, deoarce la ușa originală din lemn a bisericii, 
Luther și-a expus faimoasele 95 teze în 1517. Continuam spre Weimar, orasul unde a fost instaurata intre anii 1919-1933 
Republica de la Weimar, prima democratie parlamentara din istoria Germaniei. Vizitam Teatrul National, locul in care a fost 
semnata prima constitutie din Republicana Germana, Casa Goethe (interior) si Muzeul National, Muzeul Bauhaus, o resursă 
excelentă pentru unul dintre cele mai importante stiluri de design din lume, Casa Schiller, Wittumspalais – Palatul ducesei Anna 
Amalia, Biserica Herder. Cazare Weimar. (263km) 
Ziua 4. Mic dejun. Pornim spre Eisenach, localitate in care se afla Castelul Wartburg, locul in care se intalneau celebrii 
trubaduri ai Germania si unde Martin Luther a fost gazduit timp de doi ani sub pseudonimul “Printul George”. In aceasta perioada, 
el a tradus Noul Testament in limba germana, o copie a acestuia fiind expusa in Castelul Wartburg. Dupa pauza de pranz, in care 
putem incerca carnatii turingieni si berea locala, parasim Turingia si ne indreptam spre Wurzburg, vechi oras episcopal si 
universitar, capitala regiunii administrative Franconia inferioara. Incepem vizita cu Palatul Rezidential, renumit pentru scara lui 
Balthasar Neumann, care are o bolta nesustinuta de puncte de sprijin, iar deasupra ei se afla cea mai mare fresca din lume, realizata 
de Giovanni Battista Tiepolo. De pe Podul Vechi situat peste raul Main, vom putea admira Fortareata Marienberg. Cazare 
Wurzburg. (~260 km) 
Ziua 5. Mic dejun. Pornim spre Rottenburg ob der Tauber, cel mai german dintre toate orasele Germaniei, locul in care timpul 
s-a oprit, si unde a fost filmat Harry Potter and the Deathly Hallows. De asemenea, aici a fost infiintat in anul 1977 primul magazin 
cu articole de Craciun care functioneaza tot timpul anului. Continuam spre zona cu sate si orase superbe si ne oprim in Bad 
Wimpfen, cu case decorate cu flori si piete medievale, urmeaza Heidelberg, cel mai vestit oras universitar al Germaniei, centru al 
spiritualitatii germane si al reformei, asezat idilic pe cele doua maluri ale raului Nekar. Vizitam cetatea sau ne plimbam prin orasul 
vechi. Cazare Heidelberg. (~234 km) 
Ziua 6. Mic dejun. Ne indreptam spre Trier, cel mai vechi oras al Germaniei si locul unde s-a nascut Karl Marx. Vizitam Porta 
Nigra, Domul din Trier, Basilica lui Constantin cel Mare. Timp liber. Ne continuam vizita cu romanticul Castel Cochem, situat 
deasupra raului Mozela si inconjurat de podgorii de vin si ajungem la Koblenz, orasul confluentei raului Mozela cu Rinul. Vizitam 
Deutsches Eck (Coltul German) unde se afla statuia lui Wilhelm I, cel care a unificat Germania si a devenit primul imparat al 
Germaniei. Urcam cu telecabina in Cetatea Ehrenbreitstein, fostul sediul al garnizoanei prusace si locul de unde se vede 
confluenta. Cazare Koblenz. (~350 km) 
Ziua 7. Mic dejun. Pornim pe Valea Rinului, zona deosebit de pitoreasca si ajungem la Loreley, stanca legendara pe care canta o 
sirena, unde au naufragiat multe corabii. Continuam spre Regensburg, unde vom face o scurta oprire pentru a vizita catedrala 
gotica, orasul vechi si podul de piatra peste Dunare. Ajungem la Passau unde vom avea cazare. (Koblenz – Passau 560 km) 
Ziua 8. Mic dejun. Scurta vizita Passau - orasul celor trei rauri, apoi tranzitam Austria cu oprire la Melk, prima capitala a 
Austriei si locul unde se afla Abatia benedictina. Dupa vizita vom continua calatoria pe Romantische Strasse pe traseul Wachau – 
Defileul Dunarii, cu o scurta oprire in oraselul Durnstein. Sosire in tara seara tarziu. (Passau – Oradea 800 km). 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225     
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

 
 

Tariful include:  
- 7 nopti cazare la hoteluri/pensiuni de 3* sau de tip Ibis, B&B 
- transport cu autocar 3*, modern, climatizat, taxe de parcare si de autostrazi 
- ghid de turism din partea agentiei 
  
Tariful nu include: 
- taxele de intrare la obiectivele turistice: Dresda: Palatul Zwinger: 12 euro, Wittemberg: Muzeul Lutherhaus: 10 eur, 
Schlosskirche Wittemberg, 4 eur/pers cu ghid local maxim 30 persoane, 3 euro/pers urcare in turn, la Weimar, Muzeul Goethe, 
12,50 euro, Muzeul Bauhaus, 11 euro, Castelul Wartburg: 10 euro, Palatul Wurzburg, 7,50 euro, Cetatea Koblenz, 15 euro, Castel 
Cochem, 6 euro, Castel Heidelberg, 8 euro, Abatia Melk, 12 euro (aceste taxe au fost valabile in 2019, ele pot suferi modificari in 
2020) 
- ghizi locali acolo unde este absolut necesar 
- castile pentru audioghid; bacsisurile 
- taxa de rezervare a unui loc preferential în autocar: 5 euro/persoana (optional) (mentionam ca locurile în autocar se distribuie în 
ordinea înscrierilor si se comunica de catre agentie cu 3 zile inainte de plecare; prioritate au cei care la inscriere isi rezerva locul; 
nu acceptam cereri pentru loc preferential ulterior inscrierii. Locuri preferetianle se pot rezerva doar pana la randul 6, iar turistii 
care ocupa ultima bancheta vor beneficia de o reducere de 10 euro/persoana care se acorda doar in caz de autocar plin. 
  
In cazul circuitelor unde grupul este format din grup cu avionul si grup cu autocarul, agentia isi rezerva dreptul de a 
modifica programul intregului grup in functie de schimbarea orarului de zbor. Agentia nu isi asuma raspunderea pentru 
eventualele intarzieri sau schimbari in programul excursiei datorita modificarii orarului de zbor. Agentia îsi rezerva 
dreptul de a modifica ordinea sau continutul programelor în cazul în care acest lucru este absolut necesar. 
  

Ora de imbarcare Orasul de imbarcare Locul de imbarcare Tarif 
00:00 Oradea Str Tudor Vladimirescu nr 4 0 

21:00 (-1 zi) Cluj-Napoca Sala Sporturilor 0 
20:20 (-1 zi) Turda Autogara Sens Vest 35 euro 
19:00 (-1 zi) Tg. Mures OMV, Str. Gh. Doja 35 euro 
21:30 (-1 zi) Satu Mare MOL, Drumul Careiului 30 euro 
22:00 (-1 zi) Carei MOL, Bld. 25 Decembrie 30 euro 
21:30 (-1 zi) Zalau MOL, Bld Mihai Viteazu 30 euro 
21:40 (-1 zi) Arad OMV Centura, Calea Zimandului 35 euro 
21:00 (-1 zi) Timisoara Parcarea Real, Calea Aradului 35 euro 

 
Tariful transferului este valabil pentru dus si intors, si se realizeaza la minim 4 turisti/traseu; numarul locurilor sunt 

limitate in functie de marimea mijloacelor de transport (4, 8, 15, 19, 48 locuri) 

  
CONDITII DE CALATORIE 
1. Acte de calatorie, vize, minori 
- inscrierile se fac doar pe baza actelor de calatorie valabile in functie de destinatie, CI valabil minim 3 luni de la data intoarcerii, 
iar in afara UE, pasaport valabil minim 6 luni de la data intoarcerii. Turistul este obligat sa verifice valabilitatea actelor de calatorie 
si sa transmita copia actului de calatorie (CI sau pasaport) la inscriere; agentia nu isi asuma raspunderea in cazul in care actul de 
calatorie este expirat sau daca numele turistului nu este acelasi in CI si in pasaport sau este gresit, iar pasaportul este transmis 
ulterior, penalitatile cu modificarea de nume ii revin turistului. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru 
efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile 
de operare proprii acesteia. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii 
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turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul 
respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
- copiii minori (sub 18 ani) pot iesi din tara daca sunt insotiti de ambii parinti, sau de un parinte care are acordul notarial al 
celulilalt parinte, sau act notarial pe baza hotararii judecatoresti de incredintare a minorului, sau, in cazul minorilor insotiti de o 
persoana care are acordul notarial al ambilor parinti si cazier judiciar, conform legilor in vigoare. Nerespectarea celor de mai sus 
duce la oprirea la frontiera romana a minorilor, caz in care agentia nu raspunde de consecinte. 
- obtinerea vizelor. In caz ca turistul este refuzat la obtinerea unei vize de calatorie, Agentia nu se poate face raspunzatoare, iar 
turistului ii revin penalitatile din contract, penalitati de anvergura egala cu renuntarea la pachetul turistic, dupa caz. 
- se recomanda turistilor sa aiba asupra lor telefon cu roaming activat. In caz de ratacire/pierdere/obligatie de a se mobiliza pentru 
un act de calatorie pierdut, comunicarea turistului cu ghidul sau cu Agentia fiind indispensabila pentru turist. Agentia nu isi asuma 
nici o responsabilitate in cazul in care turistul nu are nici un mijloc de comunicare, rolul ghidului fiind acela de a presta servicii de 
ghidaj grupului si nu de a asista turistii care dintr-un motiv de neglijenta voit sau nevoit se abat de la program. Rolul de asistenta in 
aceste cazuri ii revine Agentiei si serviciul se asigura prin telefon. 
2. Starea/conduita turistului 
- turistul este raspunzator pentru starea sa fizica, medicala si mentala; deoarece este vorba de circuite in care si mersul pe jos este 
o activitate specifica si indispensabila, agentia nu isi poate asuma neprestarea unor servicii turistilor care nu au un grad normal de 
locomotie si mai ales handicapuri nesemnalate la inscriere. Turistul este obligat de a-si anunta handicapul la inscriere iar agentia 
poate accepta sau refuza inscrierea in functie de gradul de dificulate al traselui si in functie de gradul de handicap declarat de catre 
turist. Starea de sanatate mentala anormala poate afecta buna desfasurare a activitatii turistice; in cazul unui comportament fizic 
sau verbal agresiv din partea turistului, Agentia va apela la politia locala sau servicii medicale de urgenta din tara respectiva. In 
cazul in care comportamentul agresiv a unui turist afecteaza grav buna desfasurare a activitatii turistice, acesta poate fi exclus in 
baza unui proces verbal semnat de majoritatea turistilor, acesta neputand pretinde Agentiei despagubiri legate de servicii 
neprestate. In baza acestor evenimente, turistul va fi refuzat la alte inscrieri la circuite/programe ale agentiei tur-operatoare, astfel 
ne rezervam dreptul de a ne selecta clientela. 
- in cazuri neasteptate, provocate de turist din propria neglijenta voita sau nevoita, intarzieri, pierderi acte de calatorie, 
Agentia nu are nici o responsabilitate financiara pentru a asigura transportul la urmatorul punct sau la Consulat. Programul 
grupului nu poate suferi din aceasta cauza. Agentia are o responsabilitate de a asista turistul telefonic in vederea rezolvarii situatiei. 
Numarul de telefon de urgenta la care turistul poate apela, in caz de nevoie este: 0752 198 787. 
- turistul are obligatia sa fie punctual la orele de intalnire comunicate de catre personalul autocarului/ghidul excursiei. Nu se 
admit intarzieri in programul circuitelor, avand in vedere ca aceste intarzieri pot implica si decalaje de la program sau intarzieri la 
rezervarile facute. Personalul autocarului nu are obligativitatea de a astepta turistul intarziat, mai ales daca intarzierea implica 
pierderi in buna executarea a programului turistic sau perioada de stationare a autocarului este limitata in locurile destinate 
stationarii sau daca orele de condus ale soferilor au de suferit din cauza asteptarii dupa turistul intarziat. Agentia nu este 
raspunzatoare pentru servicii neprestate turistilor care intarzie de la program, voit sau din neglijenta. 
- in circuitele de grup, in general un numar mare (30-45) de turisti calatoresc impreuna si in spatii inchise, din acest motiv, turistul 
este obligat sa pastreze o stare de igiena corporala adecvata, care nu afecteaza negativ turistii care stau in apropierea lor. 
3. Hotelurile 
- clasificarea hotelurilor din strainatate poate sa difere fata de clasificarea celor din Romania, si este in conformitate cu 
reglementarile din tarile respective; nu suntem raspunzatori pentru aceste diferente. Alocarea camerelor la hotel se face la receptie 
si nu depinde de agentie. Camerele triple pot fi de structuri diferite (3 paturi separate sau 1 pat matrimonial+1 pat pliant sau +1 
supraetajat) si pot fi de confort redus. Rezervarile se fac in camere standard. Camerele duble pot fi cu un pat matrimonial sau doua 
paturi separate (twin). In cazul in care nu este specificat altfel, rezervarile se fac in camere standard. In cazul solicitarii unui confort 
sporit, diferenta se achita la hotel la fata locului, in cazul in care acest lucru este posibil. 
- localizarea hotelurilor din programele turistice de tip circuit pot fi intr-o arie de 100 km fata de locul anuntat in program, de 
exp. zona Amsterdam sau zona Roma; locatia neafectand programul excursiei, transportul organizandu-se cu autocarul la finalul 
zilei. 
- sosirile la hotel se fac de regula seara. Pot aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, intarzierea turistilor de la 
intalnire etc. Agentia nu este raspunzatoare pentru intarzierile de acest gen. Si in cazul in care se soseste tarziu, stationarea de 
odihna la hotel va fi de minim 9-11 ore/noapte, respectand orele de condus ale soferilor. 
- turistul are obligatia de a respecta regulile hoteliere internationale sau regulile hoteliere specifice din tarile vizitate (sa nu 
deranjeze alti clienti din hotel, sa pastreze linistea, sa nu distruga/deterioreze/pateze/sa duca obiecte din camere, sa nu foloseasca 
termoplonjonul in camere si sa nu fumeze in camerele nefumatoare, etc). Nerespectarea sau necunoasterea acestora, nu exonereaza 
turistul de la raspundere. Turistul este direct raspunzator pentru deteriorarea camerelor hoteliere si tot turistul va suporta penlitatile 
aferente, agentia neasumandu-si raspunderea fata de turistul respectiv. 
- deoarece (in general) in program nu sunt incluse mesele de pranz si cina, se recomanda turistilor asigurarea cu mici rezerve de 
alimente nealterabile pentru cazurile in care nu se poate lua masa la o unitate de alimentatie publica, avandu-se in vedere ca (in 
general) se ajunge la hotel seara. Programul excursiei este incarcat (distante mari de parcurs, in unele cazuri si multe obiective de 
vizitat), scopul excursiei fiind unul de deconectare, de a vedea cat mai multe tari si locuri interesante si nu o excursie de odihna. In 
cadrul programulului excursiei, in mod normal se aloca timp pentru a lua masa de pranz si de cina, exceptie facand situatiile 
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neprevazute – intarzieri in trafic sau program prelungit, etc. Micul dejun difera de la o tara la alta, de exp in Italia si Franta, unele 
hoteluri ofera mic dejun continental, iar altele de tip bufet. Regulile internationale interzic scoaterea sau introducerea 
alimentelor sau bauturilor din sau in restaurant. Turistii care incalca aceasta regula pot fi obligati la o plata suplimentara de 
catre conducerea hotelului. 
4. Programul excursiei/ghidul/vizitele la muzee 
- programul excursiei nu este modificabil pe parcurs, la cererea unor turisti, agentia avand obligatia de a furniza programul 
initial tuturor turistilor din grup. In cazul in care grupul voteaza unanim pentru modificarea programului, acest lucru este posibil 
doar in cazul in care modificarea survenita este justificabila, nu implica costuri suplimentare, nu afecteaza timpul de condus al 
soferilor sau nu se deruleaza in detrimentul programului initial. In cazul in care modificarea ceruta implica cheltuieli in plus, 
realizarea este posibila doar cu acordul personalului de bord, dupa calcularea taxelor aferente care vor fi suportate de catre 
turisti. Programul excrusiei poate fi modificat de catre personalul de bord in cazul in care acest lucru este absolut necesar. 
- turoperatorul, in pachetul de servicii de circuite culturale presteaza servicii de ghid de turism din partea agentiei, dar legislatia 
internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiective turistice de catre ghidul roman; ghidul roman va face prezentarea in 
autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in situatia in care grupul de turisti hotaraste angajarea acestuia. 
Angajarea unui ghid local poate fi absolut necesar in functie de tarile vizitate sau de obiectivele turistice. 
- pentru a oferi servicii de ghidaj de calitate, Agentia a achizitionat aparate audioghid, care sunt furnizate turistilor gratuit la 
majoritatea circuitelor (atentie, nu putem asigura audioghiduri la toate circuitele!); turistul este raspunzator pentru receptorul 
audioghid pe parcursul circuitelor, iar in caz de pierdere sau distrugere (cu exceptia defectarii aparatului folosit destinatiei) turistul 
este obligat sa achite contravaloarea sau repararea receptorului audioghid. Contravaloarea receptorului audioghid distrus sau 
pierdut este de 60 euro. 
- vizitarea muzeelor in cele mai multe cazuri se face individual deoarece serviciile de ghid turism prestate de ghidul agentiei nu 
sunt permise la aceste obiective; (turistii nu pot pretinde prestatii de ghidaj ghidului roman la muzee), exceptie facand doar cateva 
institutii: de exp Castelul Praghez sau muzeul Abatiei Melk, unde autoritatile permit acest lucru. Pentru vizite colective la muzee, 
este necesara angajarea unui ghid local contra cost, iar acest lucru se face doar la cererea grupului anticipat vizitei. 
- taxele de intrare sunt indicate in fiecare program aparte, si au valoare informativa. Poate sa existe decalaje, deoarece institutiile 
culturale isi modifica tarifele sau pot modifica orarul de functionare pe parcursul anului. Vizitarea obiectivelor turistice (exp 
Alhambra, Cina cea de Taina, Sagrada Familia, Galeriile Uffizi, etc) care solicita achitarea taxei de intrare in prealabil, este 
posibila doar cu achitarea taxei de intrare la inscrierea turistului. Nu putem solutiona vizitele turistilor care nu isi achita la timp 
aceste taxe la agentie. Aceste sume includ taxa de intrare efectiva, taxa de rezervare si taxele aferente transferului bancare pentru 
plata anticipata si comisioanele Agentiei. 
5. Mijlocul de transport/bagajele 
- locurile in avion la cursele low-cost, de regula sunt distribuite aleatoriu de catre compania aeriana. Putem asigura 100% locuri 
alaturate doar turistilor care solicita expres acest lucru si sunt dispusi la plata unei suprataxe companiei aeriene. 
- autocarul/mijlocul de transport terestru va avea un numar de locuri corespunzator numarului de persoane inscrise si va oferi 
confortul conform normelor de categorizare in vigoare (aer conditionat, incalzire, statie audio-video, etc). Autocarul este un mijloc 
de transport, care deserveste transportul de persoane in conditii de confort optime pentru toti turistii, fiind dotat cu aer conditionat, 
scaune rabatabie si statie audio-video. 
- securitatea pe timpul transportului: turistul are obligatia de a purta centura de siguranta in autocar, de a nu bloca culoarul si a 
nu se plimba pe culoar in timpul mersului. Blocarea culoarului in timpul mersului poate implica incidente grave in caz de nevoie 
de evacuare. Turistul nu are dreptul de a lua in autocar scaune pliabile sau geanta frigorifica; turistul are dreptul la un bagaj de 
mana mic, perna, patura si alimente minime consumabile in timpul popasului in afara autocarului. Bagajul de mana nu poate depasi 
greutatea de 5 kg si trebuie sa incapa in spatiul deasupra capului sau sub scaunul turistului. In cazul in care bagajul de mana are 
dimensiuni mai mari, acesta se va depozita in cala de bagaje, fara ca turistul sa aiba acces la ele in timpul transportului. 
- consumul de alimente nu este permis in autocar, acest lucru afectand turistii mai sensibili si starea de curatenie a autocarului. 
Consumul de alimente este posibil cu ocazia pauzelor la locurile de popas de pe traseu sau in timpul liber in timpul programului. 
Opriri regulate se fac la intervale de aproximativ 2,5-3,5 ore. Orele de condus al soferilor sunt un factor de baza al programului si 
se respecta cu fermitate. 
- bagajele si obiectele de valoare; raspunderea privind pierderea, furtul, a obiectele personale de valoare si a actelor de calatorie 
este in sarcina turistului. Turistul este obligat sa detina valorile banesti, bijuterii, acte asupra lui si nu in bagajele de cala. Firma 
transportatoare are o asigurare pentru bagajele de cala pe durata transportului. In general si asigurarea medicala include o asigurare 
de bagaje. Bagajele valoroase trebuie asigurate special iar continutul lor trebuie declarat la incheierea asigurarii si prezentate la 
imbarcare, personalului de bord. Personalul autocarului nu este responsabil pentru bunuri de valoare lasate in autocar. In cazul 
pierderii sau deteriorarii bagajelor pe durata transportului cu avionul sau autocarul, turistul isi va adresa plangerea direct companiei 
aeriene sau companiei de transport. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor 
curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina companiei aeriene / 
transportatorului în temeiul actelor normative specifice; litigiile in acest sens vor avea loc intre turist si transportator/compania 
aeriana. 
- autocarele sunt verificate si controlate tehnic in UE, din ce in ce mai frecvent. Autocarele sunt si cantarite, si din pacate, multe 
autocare depasesc masa totala maxima autorizata. In caz de control, autocarul este amendat si nu are permis de a porni din loc pana 
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cand masa totala maxima autorizata este depasita; astfel suntem nevoiti sa limitam cantitatea de bagaje. Cantitatea de bagaje 
permise sunt: un bagaj de cala de 20 kg/persoana si un bagaj de mana de maxim 5 kg, total 25 kg bagaje pentru o 
persoana. Orice bagaj care depaseste greutatea mentionata, este refuzat la imbarcare. Nu exista optiunea de a achita 
suprataxa pentru bagaje mai mari. Turistul care achizitioneaza bunuri pe parcursul calatoriei si depasesete greutatea mai sus 
mentionata, se angajeaza ca in cazul depasirii masei maxime totale autorizate din cauza bunurilor sale, se risca la plata amenzii 
aferente.Bunurile achizitionate trebuie sa intre in bagajul de cala sau in bagajul de mana. Dimensiunile acestora nu pot depasi 
dimensiunile valizelor normale pana la mari, iar bagajul de mana trebuie sa intre in spatiul deasupra capului sau sub scaun. In cazul 
in care bagajul de mana depasese aceste dimensiuni, acesta se va pune in cala de bagaje fara ca turistul sa aiba acces la el pe timpul 
transportului sau a popasurilor. 
- În cazul pachetelor de servicii de călătorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind 
destinate transportului; In cazul intarzierilor in trafic, Agentia nu poate fi obligata la despagubiri, iar activitatile turistice din aceste 
zile pot fi reduse sau anulate, iar in caz ca e posibil, reprogramate. 
- taxa de rezervare a unui loc preferential în autocar: 5 euro/persoana (optional) (mentionam ca locurile în autocar se distribuie în 
ordinea înscrierilor si se comunica de catre agentie cu 3 zile inainte de plecare; prioritate au cei care la inscriere isi rezerva locul; 
nu acceptam cereri pentru loc preferential ulterior inscrierii. Mentionam ca locurile preferentiale se pot rezerva doar pana la randul 
6 pe ambele parti. 
- imbarcarile din alte orase sunt parte integranta a programului turistic. Orarul de imbarcare este specificat in programul initial, 
dar care poate sa difere in functie de probleme prevazute: lucrari pe drum, conditii de meteo neprevazute. Ultimele detalii se 
transmit turistilor cu 5-2 zile inainte de inceperea calatoriei. Tarifele si orele de plecare din oferta Agentiei au la baza imbarcarile 
din Oradea si/sau Cluj-Napoca. Oferim imbacari de pe alte linii, contra cost, dar numarul locurilor este limitat in functie de 
marimea mijloacelor de transport care ofera aceste servicii. Detalii in programul circuitelor sau pe verso catalog. 
- in cazul circuitelor unde grupul este format din grup cu avionul si grup cu autocarul, agentia isi rezerva dreptul de a modifica 
programul intregului grup in functie de schimbarea orarului de zbor. Agentia nu isi asuma raspunderea pentru eventualele intarzieri 
sau schimbari in programul excursiei datorita modificarii orarului de zbor. Agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica ordinea sau 
conţinutul programelor în cazul în care acest lucru este absolut necesar. 
6. Conditii de renuntare, penalități, rambursări și despăgubiri 
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează 
Agenţiei penalizări după cum urmează:     
În cazul serviciilor turistice circuite ale agentiei tur-operatoare  realizate cu autocarul, penalizările sunt de: 
a) 20 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 zile calendaristice înainte de data plecării; 
b) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 44-30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 
c) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 29-16 de zile calendaristice înainte de data plecării; 
d)100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal de15 zile calendaristice înainte 
de plecare sau prin neprezentarea la program; 
e) 100 % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul 
programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea. 
În cazul serviciilor turistice circuite ale agentiei tur-operatoare cu avionul, penalizările sunt de: 
a) 250 euro+10 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 zile calendaristice înainte de data 
începerii sejurului; 
 b) 250 euro+30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 44-30 zile calendaristice 
înainte de data începerii sejurului; 
c) 250+50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 29-16 de zile calendaristice înainte de data 
plecării; 
d)100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal de15 zile calendaristice înainte 
de plecare sau prin neprezentarea la program; 
c) 100 % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul 
programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea. 
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