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NOU ! LIBAN – Perla Orientului Mijlociu 
Beirut – Baalbek – Anjar – Byblos – Tyr – Sidon - Beit Ed Dine – Deir El Qamar 

Transport avion TAROM  | 8 zile | de la  799 Euro 
 

PROGRAMUL EXCURSIEI 
 
Ziua 1 |  BUCURESTI – BEIRUT  
Intalnire cu reprezentantul agentiei pe aeroportul Henri Coanda, la ora 22:50 pentru imbarcare pe zborul companiei 
Tarom RO167 cu destinatia Beirut. Decolare la ora 00:50. 
 
Ziua 2 | CAPITALA LIBANULUI :  BEIRUT 
Sosire la Beirut la ora 02:50 si dupa formalitatile de viza de pe aeroport vom fi transferati pentru odihna la Hotel 
Gems 4* (sau similar). Beirut este cel mai mare oras si totodata cel mai important port al Libanului, o destinatie  
jumatate crestina, jumatate musulmana, cu o istorie incredibil de bogata, cu mancare delicioasa,  o viata de noapte 
vibranta, peisaje si munti uluitori si, in plus, cu locuitori prietenosi  care in cea mai mare parte vorbesc franceza, 
araba si engleza. Dupa micul dejun vom face un tur panoramic in care vom descoperi ca  Beirut reprezinta ceva 
mai mult decat Parisul Orientului Mijlociu, fiind un oras cu adevarat fascinant, o capitala diversa si 
multiculturala. Vom vedea  monumente istorice si culturale, cum ar fi Moscheea Mohammed Al-Amin, Catedrala 
Sfantul Gheorghe, Parlamentul, Piata Martirilor, Turnul cu ceas , Marele Serai, ruinele din epocile medievale, 
otomane, romane si bizantine.  Vom face o vizita la Muzeul National unde se afla una din cele mai mari si mai 
importante colectii de artefacte arheologice din Orientul Mijlociu. Vom incheia  cu celebra  ”Stanca Porumbeilor” si 
promenada de pe malul marii din Raouché  care sunt probabil cele mai pitoresti atractii din Beirut si ofera un 
contrast puternic cu celelalte cartiere din oras. Dupa-amaiza timp liber pentru cumparaturi la Beirut Souks. 
Servirea cinei la hotel. Cazare hotel Midtown 4* (plecare 23.02) respectiv Hotel Gems 4* (plecari 15.03 si 
03.05) sau similare Beirut. 
 
Ziua 3 | ESTUL LIBANULUI : VALEA BEQAA - BAALBEK – KSARA - ANJAR 
Mic dejun. Plecam spre Valea Beqaa din estul Libanului. La 85 km de Beirut vom vizita Baalbeck, oras fenician ce 
a cunoscut gloria in timpul Imperiului Roman atunci cand s-a numit Heliopolis. Ruinele acestuia sunt inscrise in 
patrimoniul mondial UNESCO. Templele sale, dedicate lui Jupiter, lui Bacchus si a lui Venus, au fost construite intre 
secolele I si III. In "templul lui Jupiter", sase din cele 54 de coloane uriase care inconjurau initial sanctuarul au 
supravietuit pana astazi. Templul are un podium impresionant si o curte vasta dreptunghiulara unde s-au efectuat 
sacrificii. Sanctuarul este atins printr-o propilae (intrare monumentala) si curte hexagonala. Cum valea Beqaa este 
cea mai cunoscuta regiune viticola a acestei tari care produce vin din cele mai vechi timpuri, in continuare vom 
vizita cramele de la Ksara unde vom face o degustare de vinuri. La final vizita orasul Anjar, fondat de Califul 
Walid I la inceputul secolului 8. Ruinele dezvaluie un aspect foarte regulat, care aminteste de vechile orase-palate 
si reprezinta o marturie unica pentru planificarea urbana  din vremea Califatului Omeiad. Intoarcere la Beirut. 
Servirea cinei la hotel. Cazare hotel Midtown 4* (plecare 23.02) respectiv Hotel Gems 4* (plecari 15.03 si 
03.05) sau similare Beirut. 
 
Ziua 4 | NORDUL LIBANULUI :  PESTERILE JEITA – HARISSA - BYBLOS 
Mic dejun. Astazi vom pleca spre nordul Libanului. Pentru inceput vom descoperirea Pesterilor Jeita, situate in 
valea verde a Nahr el-Kalb. Plimbare in aceste galerii pe aproximativ 700 de metri pentru a admira labirintul de 
stalactite si stalagmite. Galeria inferioara este traversata de un rau subteran si este vizitata cu barca. In continuare 
trecem prin Jounieh si vizitam Harissa, important loc de pelerinaj, unde ne intampina unul dintre cele mai 
frumoase monumente ale lumii, statuia cu numele „Doamna Libanului”, sau „Notre Dame du Liban”, ce 
domina peisajul de pe piedestalul sau de la 650 metri altitudine. Ajungem la  Byblos, oras locuit permanent de 
7000 de ani si locul de nastere al alfabetului fenician. Vizitam acest oras vechi construit in piatra cu ramasite 
fascinante trecutului:castelul cruciatilor construit in 1108, ruinele templului si amfiteatrului roman misterioasele 
morminte gebilitice si vechile souk-uri cu diversitatea de marfuri. Ne intoarcem la Beirut. Servirea cinei la hotel. 
Cazare hotel Midtown 4* (plecare 23.02) respectiv Hotel Gems 4* (plecari 15.03 si 03.05) sau similare Beirut. 
 
Ziua 5 | MUNTII LIBANULUI : BECHARREH –  CEDRII LIBANULUI - QADISHA  
Mic dejun. Plecam spre nord si vom poposi la Becharreh. Vom vizita muzeul lui Khalil Gibran, mare poet, filozof 
si pictor, autor al "Profetului". Urmeaza sa descoperim Padurea de cedri a Domnului, arbori mitici si emblema 
Libanului, astazi exista doar cateva sute, in timp ce odinioara acopereau toti muntii Libanului. Daca cedrul este 
simbolul Libanului ,Timp liber pentru pranz si continuam cu frumoasa vale sfanta Qadisha, inclusa in Patrimoniul 
Mondial UNESCO, ce ne invaluie cu atmosfera mistica si decorul verde al acestui spatiu de vietuire al primilor 
crestini din Orient, refugiul istoric al maronitilor. Dintre numeroasele manastiri istorice, vom vizita Mar Antonios 
Qozhaya. Intoarcere la Beirut. Servirea cinei la hotel. Cazare hotel Midtown 4* (plecare 23.02) respectiv Hotel 
Gems 4* (plecari 15.03 si 03.05) sau similare Beirut. 
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Ziua 6 | SUDUL LIBANULUI :   ECHMOUN – SIDON - TYR 
Mic dejun. Plecare spre sudul Libanului. Vom vizita ruinele templului fenician de la Echmoun, situate in cadrul 
natural al `Bustan al-Sheikh ( Gradina Seicului). Va urma descoperirea orasului Sidon (Saida) cu vestigiile sale din 
epoca cruciatilor : Castelul de la Mare, construit de cruciati langa port, muzeul traditional al sapunului, marea 
moschee (construita pe locul fostei biserici a cruciatilor) souk-ul si vechiul Khan El Franj ”caravanseraiul 
francezilor”. Continuam la Tyr, inscris in Patrimoniului Mondial UNESCO. Timp liber pentru pranz si vizita vestigiile 
romane: necropola, impresionantul hipodrom, baile si Arcul de Triumf. In continuare Vom vizita biserica Fecioarei 
Maria Mantara din Maghdouche, cunoscut loc de pelerinaj situat pe locul unde Fecioara Maria L-ar fi asteptat 
(„mantara” inseamna „asteptare”) pe Iisus, pe cand era plecat sa propovaduiasca in partile Tyr-ului si ale Sidon-
ului. Retur la Beirut. Servirea cinei la hotel. Cazare hotel Midtown 4* (plecare 23.02) respectiv Hotel Gems 4* 
(plecari 15.03 si 03.05) sau similare Beirut. 
 
Ziua 7 | CHOUF : BEIT ED DINE – DEIR EL QAMAR - BEIRUT 
Mic dejun. Plecare spre o regiune bogata in traditii si una dintre cele mai verzi zone ale Libanului, Chouf. Vizita 
palatului Beiteddine, scaunul emirilor libanezi in perioada otomana si  una din comorile culturale ale Libanului cu 
elaborata sa arhitectura, mozaicurile istorice si decoratiile de nepretuit. Apoi, descoperim satul pitoresc Deir El 
Qamar cu casele sale cu piatra rosie, cu stradutele sale mici si cu vechile sale palate cu ferestre "mandaloun".  
Dupa-amiaza timp liber in Beirut pentru ultimele cumparaturi. Seara libaneza, cina tipica cu spectacol 
traditional. Cazare hotel Midtown 4* (plecare 23.02) respectiv Hotel Gems 4* (plecari 15.03 si 03.05) sau 
similare Beirut. 
 
Ziua 8 | BEIRUT - BUCURESTI 
Dupa miezul noptii, transfer la aeroportul din Beirut pentru imbarcare pe zborul Tarom RO168 cu decolare la 03:55 
si sosire in Bucuresti la 06:20. Sfarsitul pachetului de servicii. 
 

Date de plecare: 23 februarie, 15 martie, 03 mai 
 

Tarife                                               calculate pentru un grup de 25 platitori 
 799 Euro adult loc in camera dubla 
 759 Euro adult a 3-a persoana in camera dubla cu pat suplimentar 
 999 Euro adult loc in camera single  

 
Servicii incluse: 

 Bilet de avion la dus Bucuresti – Beirut – Bucuresti, zbor direct, compania Tarom 
 7 nopti cazare cu mic dejun Hotel Midtown 4* (plecare 23.02) respectiv Hotel Gems 4* (plecari 15.03 si 

03.05) sau similare beirut 
 MESE INCLUSE: 

o 5 cine la hotel 
o 1 cina tipica cu spectacol traditional la un restaurant local 

 Transport cu autocar local conform programului 
 Excursiile, vizitele si tururile prevazute in program 
 Biletele de intrare la obiectivele turistice din program 
 Ghid local la dispozitie pe toata perioada circuitului 
 Transferuri aeroport – hotel – aeroport  
 Insotitor de grup  

 
Servicii neincluse: 

 Taxele de aeroport si combustibil: 199 Euro/persoana (pot suferi modificari pana la emiterea biletelor de 
avion cu 7-9 zile inainte de plecare, in functie de evolutia pretului petrolului sau in urma majorarii de catre 
autoritatile aeroportuare) 

 Taxa de viza on arrival (se achita la sosire) 
 asigurarea medicala, asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul) 
 intrarile la obiectivele turistice (altele decat cele mentionate) si excursiile optionale  
 Bacsisuri recomandat pentru ghizi locali, soferi, etc: 5 USD/persoana/zi (se achita la insotitorul de grup la 

fata locului) 
 

Documente de calatorie: PASAPORT SIMPLU sau ELECTRONIC valabil minim 6 luni de la data intrarii pe 
teritoriul Libanez (nu se accepta pasaport temporar) 
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Viza de scurtă ședere pentru Liban este acordată în punctul de frontieră (Visa on Arrival)  pentru o perioadă de 
maximum 60 de zile, pe pașaportul românesc (simplu/diplomatic/de serviciu). Autoritățile libaneze nu recunosc 
pașapoartele temporare româneşti drept documente valabile de călătorie. Intrarea în Liban este permisă cu 
pașaportul valabil cel puțin 6 luni de la data intrării pe teritoriul statului. 
 
Vă recomandăm să dețineți, pe lângă pașaportul în curs de valabilitate, certificatul de naștere pentru a evita 
situațiile în care autoritățile de frontieră ar putea să constate coincidențe de nume cu înregistrările aflate în baza de 
date cu interdicții a autorităților libaneze. 
 
În situația în care părinții călătoresc împreună cu copiii, este recomandat să dețină și certificatul de căsătorie, pe 
langa certificatul de nastere al copilului si procura acolo unde este cazul. 
 
FOARTE IMPORTANT! 
Nu este permisă intrarea în Liban pentru cetăţenii români care deţin în paşaport o viză/ștampilă de intrare pe 
teritoriul Israelului. In cazul in care aveti o viza de Israel in pasaport, este necesar sa schimbati pasaportul, 
termenul de eliberare al unui pasaport simplu electronic fiind de 15 zile lucratoare. Va rugam sa verificati cu atentie 
filele pasaportului, iar daca va aflati in aceasta situatie sa aplicati pentru un nou pasaport in timp util. 
 
ATENTIE! 
Persoanele de sex feminin care au lucrat anterior în Liban pot obţine viza turistică doar în urma unei cereri scrise 
către Ambasada Libanului la Bucureşti, urmând a se aştepta confirmarea oficială a aprobării acesteia de către 
autorităţile competente din Liban. Va rugam sa ne anuntati daca sunteti in aceasta situiatie! 
 
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 agentie 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 



 

 

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

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

 

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. 

 

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 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.  

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.  
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 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. 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


