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O altfel de CHINĂ 
  

TAIWAN – HONG KONG  
 
Taipei – Wulai – Sun Moon Lake – Tainan – Kaohsiung – Kenting – Taitung 

– Hualien – Parcul Național Taroko – Hong Kong 
 

Vă invităm într-o altfel de Chină, într-un circuit care va începe în insula unde amestecul culturilor foștilor ocupanți olandezi, 
japonezi și chinezi se îmbină armonios cu mirificele peisaje naturale pe care le oferă Taiwanul, un curajos mix între tradiție și 
modernism, care cu siguranță vă va fascina sufletul și mintea. După ce veți descoperi frumusețea acestei țări încă nerecunoscută în 
totalitate, asemenea unei perle mult căutate în adâncuri, veți avea ocazia să explorați una dintre cele mai contrastante și animate 
metropole ale lumii, Hong Kongul, un oraș provocator, cu aer exotic, considerat orașul “vedetă” al Chinei, loc de întâlnire a 
diferitelor culturi care se împletesc armonios cu tradițiile chinezești, locul emblematic unde în oglinda zgârie-norilor, care par a fi 
sculptați în sticlă, se oglindesc în mod paradoxal ambarcațiunile arhaice.  
 
Perioada: 21.05 – 03.06.2018      
                              
Ziua 1 / 21.05.2018:  București – Amsterdam – Taipei   
Întâlnire cu conducătorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 12:00 (în fața ghişeului de îmbarcare al companiei KLM). 
Plecare spre Amsterdam cu compania KLM, zbor KL 1374 (14:00 / 15:55) de unde se va pleca spre Taipei cu zborul KL 807 
(20:45 / 14:55).  
Ziua 2 / 22.05.2018:  Taipei  
Sosire la ora 14:55 la Taipei, cel mai mare oraș al insulei, o metropolă modernă situată pe valea râurilor Xindian și Tamsui, cu o 
uimitoare arhitectură dominată de oțel și sticlă, cu centre comerciale cunoscute în toată lumea, cu muzee și temple, în care noul se 
îmbină într-un mod inedit cu tradiționalul. Transfer la hotel pentru cazare la Hotel Check Inn 3* (sau similar).   
Ziua 3 / 23.05.2018:  Taipei – Wulai – Taipei  
Mic dejun. Însoțiți de ghidul local vom începe explorarea Taipei-ului, reședința administrativă a Republicii Chineze - Taiwan, care 
împreună cu localitățile limitrofe și cu orașul Keelung formează aria metropolitană. Dimineața vom face un tur panoramic și 
pietonal care va include principalele atracții ale orașului, prilej de a ne integra în peisajul urban plin de viață. Vom vizita Templul 
Longsahan, construit în anul 1738 de către nomazii din Fujian și care a fost în mare parte distrus în urma bombardamentului 
forțelor americane în timpul Celui de-al Doilea Razboi Mondial, întrucât se credea că templul adăpostea armament japonez. 
Locuitorii orașului l-au refăcut, astfel încat astăzi poate fi admirat acest exemplu clasic de arhitectură taiwaneză cu influențe din 
sudul Chinei. Vom vizita apoi Chiang Kai-Shek Memorial Hall, ridicat în cinstea primului președinte taiwanez al Republicii China, 
Chiang Kai-Shek. Monumentul de culoare albă, este împrejmuit de un parc pitoresc și este flancat de Teatrul Național și Opera 
Națională. Forma sa octogonală este inspirată din simbolismul chinez al cifrei 8 care înseamnă bogație și noroc. În continuarea 
zilei vom vizita vestitul turn Taipei 101 de unde vom putea observa întreg orașul. Acest zgârie-nori găzduiește centrul financiar 
taiwanez fiind pentru o vreme cea mai înaltă clădire din lume. În iulie 2011, turnul a primit premiul LEED Platinum certificându-i-
se titlul de cea mai mare clădire ecologică din lume. Ne vom îndrepta în continuarea zilei spre Wulai pentru o întâlnire cu 
descendenții aborigenilor care odinioară erau cei mai renumiți vânători din Taiwan. Vom avea ocazia să participăm la un spectacol 
cu dansuri, dar și să admirăm frumoasa cascadă din Wulai. Întoarcere în Taipei unde ne vom opri la Mongolian Bar B.Q  
Restaurant pentru o cină inedită. La întoarcerea către hotel vom putea face o incursiune inedită în piața de noapte Shihlin. Cazare la 
Hotel Check Inn 3* (sau similar).  
Ziua 4 / 24.05.2018:  Taipei – Sun Moon Lake 
Mic dejun. Dimineața va debuta cu vizitarea Muzeului Palatului Național care adăpostește aprox. 7000 de artefacte, o mulțime de 
capodopere ale artei imperiale chinezești și exponate din jad vechi de 5.000 de ani. Considerat ca fiind unul dintre cele mai mari 
muzee ale lumii, acesta are colecții care acoperă peste 8000 de ani de istorie, începând cu perioada neolitică până la dinastia Qing. 
Vom vizita apoi Altarul Martirilor, situat pe malul râului Keelung, cu o splendidă vedere la dealurile din Munții Chingshan, 
construit în anul 1969, în onoarea victimelor căzute în timpul războaielor din China. Ne vom bucura de peisajul architectural 
brăzdat de elemente arcuite, cu altarul principal cu coloane roșii și zeci de ornamente, precum și două pavilioane înalte, amplasate 
exact în fața altarului. Ziua va continua cu deplasarea spre Lacul Sun Moon, cel mai mare lac din țară situat la o altitudine de 762 
m în măreții munți ai Taiwanului. În această zonă feerică vom vizita Templul Wen Wu dedicat lui Confucius, maestrul scrisului și 
lui Kuan Ti, maestrul sabiei, Altarul Calugărului Sfânt, precum și Pagoda Tse-En care a devenit în timp emblema lacului. Cină la 
un restaurant local. Cazare la Hotel Lealea Garden 4* (sau similar). 
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Ziua 5 / 25.05.2018:  Sun Moon Lake – Tainan – Kaohsiung     
Mic dejun. Vom porni într-o croazieră inedită pe Lacul Sun Moon în timpul căreia ne vom bucura de priveliștile de vis pe care le 
oferă vecinătățile lacului. Vom vedea micuța insulă Lalu și numeroasele temple și pagode din jurul lacului. În continuarea zilei ne 
vom deplasa spre istoricul oraș Tainan, vechea capitală a provinciei Taiwan din timpul dinastiei Qing. Vom vizita Chih - Kan Lou, 
fost centru administrativ în timpul ocupației olandeze, fost spital pentru armată în timpul ocupației japoneze, după care vom vizita 
Altarul Koxinya, singurul altar din Taiwan, construit în stil fuji. După dejun vom vizita cel mai mare compex budhist din sudul 
țării, Fo Guang Shan Monastery, situată într-un peisaj magnific, înconjurată de munți și ape, mânăstirea ne va dezvălui o uriașă 
statuie aurită a lui Buddha, precum și peste o mie de alte statui, de diverse dimensiuni, reprezentându-l pe Buddha. Vom pleca apoi 
spre Kaohsiung pentru cazare. Seara se va încheia cu o scurtă plimbare pe malurile râului Love River și cu o incursiune în celebra 
piață de noapte Leo Ho. Cazare în Kaohsiung la Hotelul Holiday Garden 4* (sau similar). 
Ziua 6 / 26.05.2018:  Kaohsiung – Kenting – Taitung  
Mic dejun. Dimineața ne vom bucura de priveliștile oferite de Lacul Lotus, vom vizita Pavilionul Primăverii și al Toamnei, precum 
și Pagoda Dragonului și a Tigrului. Vom pleca apoi spre Peninsula Hengchun din provincia Pingtung pentru a vizita Parcul 
Național Kenting, singurul parc tropical din Taiwan, fondat în anul 1984. Vom face câteva opriri pe parcurs la Farul Eluanbi, în 
zona panoramică de coastă Maobitou și în Longpan Park. După această experiență ne vom îndrepta spre Taitung pentru cină la un 
restaurant local și cazare la Hotel Chihpen Century 4* (sau similar). 
Ziua 7 / 27.05.2018:  Taitung  – Hualien 
Mic dejun. Astăzi vom pleca spre coasta de est a Taiwanului, zonă protejată, considerată ultima regiune virgină a țării care se 
întinde pe o distanță de 170 km de la gura de vărsare a râului Hualien în nord, până la Xiaoyeliu în sud, situându-se între munții de 
coastă și Oceanul Pacific. Vom avea prilejul de a vedea numeroase formațiuni de relief spectaculoase precum canioane, cascade, 
terase aluviale dar și plaje și zone de coastă stâncoasă. Pe parcursul traseului ne vom opri în zona Insulei Sanxiantai, rezervația 
naturală devenită emblema coastei de est și la Shitiping, pentru a vedea așa numitele “trepte din piatră” după care vom vedea 
Peștera celor 8 Nemuritori. Ne vom îndrepta în continuarea zilei spre Hualien, unde vom ajunge nu înainte de a face o oprire la 
plaja Chi Hsing și la Parcul de Sculpturi în Piatră. Cină la un restaurant local și cazare la Hotel Park City 4* (sau similar).   
Ziua 8 / 28.05.2018:  Hualien – Parcul Național Taroko – Taipei 
Mic dejun. Zi dedicată vizitării Parcului Național Taroko, numit după Cheile Taroko care sunt considerate un monument al naturii 
creat de apele râului Liwu care “au modelat artistic” pereții versanților de marmură situați în apropiere. Drumul de acces este 
cocoțat pe pantele abrupte ale muntelui și șerpuiește pe înălțimi, oferind panorame de o frumusețe debordantă. Vom face 
numeroase popasuri pe traseu, prilej de a surprinde fotografic cele mai frumoase imagini ale peisajului înconjurător, cu stânci 
abrupte, văi pitorești, defilee spectaculoase, vârfuri înalte, cursuri de apă repezi și cascade vijelioase. Vom merge pe Shakadang 
Trail, vom vizita Altarul Primăverii Eterne, Peștera Swallow, zona Tienshiang și nu în ultimul rând, vom vizita un atelier de 
prelucrare a marmurei, de unde vom putea achiziționa și suveniruri. Dejun în timpul vizitelor. Vom pleca apoi spre Taipei, unde 
vom ajunge în cursul serii. Cazare la Hotel Check Inn 3* (sau similar).    
Ziua 9 / 29.05.2018:  Taipei – Hong Kong   
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru plecarea spre Hong Kong cu zborul companiei Cathay Pacific CX 469 (10:00 / 12:00). 
Hong Kong-ul este fost dominion britanic, care după războiul opiumului din anul 1840, a intrat în componenţa statului chinez în 
anul 1997 şi dintr-un simplu sat de pescari, a devenit în timp unul dintre cele mai cosmopolite oraşe, unde Estul se întâlneşte cu 
civilizaţia Vestului. Hong Kong-ul este în prezent mai atrăgător decât Manhattan-ul New York-ului, cu zgârie-norii care parcă 
răsar din mare, cu relieful său colinar de un farmec aparte. Întâlnire cu reprezentantul local, împreună cu care ne vom îndrepta spre 
satul pescăresc Aberdeen, denumit astfel de scoţienii care au colonizat Hong Kong-ul, o aşezare tradiţională unică în lume datorită 
ambarcaţiunilor sale din lemn, numite șampan şi datorită unei mici comunităţi care “trăieşte pe apă”. Dejun la Restaurantul Jumbo 
care pluteşte în Aberdeen Harbour, un punct de atracţie turistică de renume internaţional, o oprire necesară în orice circuit din 
Hong Kong. Turul va continua cu vizitarea celei mai populare plaje din sudul insulei, datorită nisipului fin şi a apei clare, situată în 
Golful Repulse (Golful Ruşinii), după care vom vizita Piaţa Stanley (Chek Chue). În finalul zilei vom face o plimbare până în 
vârful muntelui Victoria cunoscut şi sub denumirea de Colina Victoria, faimoasa zonă rezidenţială de lux, unde de la altitudinea de 
554 m vom admira o frumoasă panoramă asupra insulei Hong Kong, peninsulei Kowloon şi împrejurimilor. Cazare la Hotel 
Harbour Plaza North Point 4* (sau similar).  
Ziua 10 /  30.05.2018:  Hong Kong 
Mic dejun. Astăzi vom porni însoțiți de conducătorul de grup în explorarea Peninsulei Kowloon, care va începe cu Piața de flori și 
de păsări și va continua spre Lung Cheung Road Lookout pentru o vedere panoramică a fostei piste a aeroportului. În cele din urmă 
vom vizita celebrul templu taoist Wong Tai Sin, pentru a vedea modul în care credincioșii se închină zeului Wong Tai Sin, celebru 
în credința locală pentru îndeplinirea rugăciunilor. Și pentru că suntem într-unul dintre cele mai cosmopolite și îndrăgite orașe ale 
Asiei, paradisul produselor electronice, al confecțiilor de firmă și al produselor cosmetice, vom putea avea o experiență unică de 
shopping datorită varietății mari de produse și brand-uri la prețuri pentru toate buzunarele. De la mall-uri imense până la străzi 
tematice de shopping, de la boutique-uri în care ultima modă este prezentă până la magazine cu produse tradiționale chinezești, de 
la cei mai noi designeri de modă până la cele mai noi gadget-uri electronice, puteți găsi tot ce vă doriți. Vă propunem să explorați 
zona de magazine de pe Nathan Road, centrul comercial Harbour City & Ocean Terminal, Lady’s Market sau Piața de Jad. Cazare 
la Hotel Harbour Plaza North Point 4* (sau similar).   
Ziua 11 / 31.05.2018:  Hong Kong  
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Mic dejun. Astăzi veți avea timp liber pentru activități individuale, cumpărături sau excursii opționale. Puteți opta pentru o 
incursiune la Disneyland, care deși pare o lume magică dedicată copiilor, este neîndoielnic o atracție extraordinară și pentru adulți. 
Ca în orice Disneyland din întreaga lume, veți descoperi o lume a poveștilor, în care vârsta nu mai contează, o lume în care veți fi 
surprinși la tot pasul, imaginația creatorilor săi neavând limite. O altă propunere este o vizită opțională la Ocean Park, cel mai mare 
complex acvatic din Asia, cu o suprafață totală de 870.000 m2, unde veți putea găsi o multitudine de posibilități pentru petrecerea 
timpului, de la dresuri de animale la plimbări cu telecabina etc. De asemenea, veţi putea opta pentru o excursie în Insula Lantau, 
pentru a-i descoperi frumuseţile naturale. Veţi descoperi plaje sălbatice, un sat tradiţional de pescari, văi luxuriante, munţi care se 
ridică spre cer şi nu în ultimul rând, iluminarea spirituală pe una dintre cele mai mari insule din Hong Kong. Excursia va fi precum 
o întoarcere în timp, la linişte şi pace. Odată ajunşi la Platoul Ngong Ping veţi descoperi cea mai mare statuie din bronz în aer liber, 
reprezentându-l pe Buddha Sakyamuni, care este aşezată lângă Mănăstirea Po Lin. Turul se va încheia cu o plimbare spectaculoasă 
cu funicularul, prilej cu care ne vom bucura de priveliştile “ameţitoare” oferite de Marea Chinei de Sud şi de Parcul Natural Lantau 
Nord Park Country. Opţional, seara veţi putea participa la o superbă croazieră în portul Victoria, cu cină bufet inclusă, pentru a 
admira vestitele lumini ale oraşului Hong Kong. Cazare la Hotel Harbour Plaza North Point 4* (sau similar).   
Ziua 12 / 01.06.2018:  Hong Kong – Macao – Hong Kong  
Mic dejun. Timp liber pentru pentru activităţi individuale, cumpărături sau opţional, excursie de o zi, cu dejun inclus, cu vaporul la 
Macao, fostă colonie portugheză până în anul 1999. Macao este cea mai veche colonie europeană din Orientul Îndepărtat, datând 
din anul 1557. Mai mult de 400 de ani de amestec între culturile europenilor şi chinezilor au dat naştere unei culturi proprii a 
acestei aşezări. “Rădăcinile“ europene se regăsesc în arhitectura multor clădiri tipic portugheze, care au fost declarate recent ca 
aparţinând Patrimoniului Mondial UNESCO. Veţi atinge principalele puncte de atracţie turistică din Macao, precum ruinele 
bisericii romano-catolice St. Paul, devenite emblemă pentru Macao, intrate şi ele pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Dealul 
Penha care a dominat orizontul peninsulei Macao mai mult de trei secole, deal pe care se află Biserica Penha construită în anul 
1622, Piaţa Senatului și Poarta Barierei. Veţi trece pe lângă celebrul Turn din Macao, veţi admira monumentul care comemorează 
revenirea regiunii Macao la China, în anul 1999, numit Lotus Flower in Full Bloom şi veţi vizita Templul zeiţei A-Ma, zeiţa 
navigatorilor. În timpul dejunului, veţi avea ocazia să gustaţi câte ceva din bucătăria “macaneză”, bucătărie în care se regăseşte 
cultura sa unică. Turul se va încheia cu vizitarea unui faimos cazinou din Macao, copie a cazinoului Veneţia din Las Vegas. 
Întoarcere în Hong Kong. Cazare la Hotel Harbour Plaza North Point 4* (sau similar).   
Ziua 13 / 02.06.2018:  Hong Kong – Amsterdam  
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru plecarea spre Amsterdam cu zborul KL 888 (12:20 / 18:20) de unde vom pleca spre 
București cu zborul KL 1359 (21:05 / 00:45). 
Ziua 14 / 03.06.2018:  București 
Sosire la București la ora 00:45.  
 
TARIF:  980 EURO + 990 USD / loc în cameră dublă;  Supliment single: 410 EURO  
                      (tarif valabil pentru un grup minim de 15 turişti;  pt. mai puțini turişti tariful se va recalcula) 
 
 TARIFUL INCLUDE: 
- transport intercontinental cu avionul: București – Amsterdam – Taipei și Hong Kong – Amsterdam – București cu compania 
KLM 
- transport continental cu avionul: Taipei – Hong Kong cu compania Cathay Pacific  
- 7 nopți de cazare în Taiwan, în hoteluri de 4* și 3*  
- 4 nopți de cazare în Hong Kong, în hotel de 4* 
- mesele menţionate în program: 11 mic dejunuri, 3 dejunuri și 4 cine  
- transferurile, tururile și excursiile menționate în program 
- taxe de intrare la obiectivele menționate în program 
- ghizi locali 
- conducator roman de grup 
- asigurare în caz de insolvabilitate /faliment al agenției de turism 
 
NOU Începând cu anul 2018, agenţia tour-operatoare oferă turiştilor care se înscriu pe circuitele proprii transferuri gratuite la şi 
de la Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, din următoarele localităţi: 
•  Sibiu, Rm. Vâlcea, Piteşti 
•  Braşov, Predeal, Sinaia, Câmpina, Ploieşti 
•  Iaşi, Târgu Frumos, Roman, Bacău, Oneşti, Adjud, Focşani, Buzău, Urziceni  
•  Constanţa, Medgidia, Cernavodă, Feteşti, Slobozia 
- transferurile gratuite se vor rezerva la înscriere, rezervările ulterioare fiind posibile doar în limita locurilor disponibile şi cu 
minim 21 zile înainte de plecare 
- dacă turistul renunţă la transferul de dus, transferul de retur se anulează automat; acesta va putea fi asigurat doar dacă vor mai fi 
locuri disponibile la acel moment în mijlocul de transport  
- prezentarea la transfer se va face cu minim 15 minute înainte de ora de plecare comunicată 
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- turiştii care beneficiază de acest serviciu, sunt obligaţi să furnizeze un număr de telefon mobil la care să poată fi contactaţi în 
eventualitatea modificării orei de îmbarcare 
- agenţia tour-operatoare nu-şi asumă răspunderea pentru neprezentări, întârzierile la transfer ale turiştilor sau apariţia unor 
evenimente neprevăzute (blocarea traficului rutier, condiţii meteo nefavorabile, accidente rutiere etc.) care pot duce la întârzierea 
transferului şi pierderea zborului; în această situaţie, costurile suplimentare generate de un nou bilet de avion sau modificarea celui 
existent vor fi suportate de către turist   
- transferurile sunt asigurate de agenţia tour-operatoare cu mijloace auto din flota proprie (autoturisme pentru 1-4 pasageri) şi/sau 
cu mijloace auto ale companiilor de transport partenere pe rute regulate de transport pasageri  
- dacă agenţia tour-operatoare trebuie să asigure transferuri gratuite pe aceeaşi rută şi din aceleaşi oraşe pentru 2 sau mai multe 
circuite cu plecare sau sosire în aceeaşi zi, se va organiza un singur transfer pentru toţi pasagerii din circuitele respective, cazuri în 
care pot apărea timpi de aşteptare mai mari, de până la 3 ore; în astfel de situaţii, turiştii vor fi anunţaţi şi vor trebui să confirme 
dacă doresc să beneficieze de transfer în condiţiile date, sau nu   
- turiştii au obligaţia de a menţine curăţenia în mijlocul de transport pe tot parcursul transferului şi să ţină cont că în mijlocul de 
transport nu sunt permise fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi produse alimentare  
- transferurile se asigură în conformitate cu reglementările legale în vigoare cu privire la transportul de persoane şi cu respectarea 
timpilor de condus ai şoferilor, aceştia făcând pauzele de odihnă impuse de lege în vederea asigurării transportului în condiţii de 
siguranţă  
 
TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de aeroport şi securitate pentru zborurile intercontinentale aprox. 490 euro/pers. şi pentru zborul continental aprox. 60 
euro/pers., care se plătesc o dată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data 
emiterii biletelor de avion)   
- taxă de viza și procesare pentru Taiwan 100 usd; viza pentru Taiwan  se obține prin intermediul unei agenții de la Budapesta 
acreditată de ambasada Taiwanului din Budapesta    
- alte servicii suplimentare decat cele menționate, cheltuieli personale, băuturi de orice fel la mese  
- excursiile opționale care se pot realiza cu un min. de 15 participanți 
- taxe de plecare de pe aeroporturi (numai dacă este cazul )  
- bacşişuri: 50 euro/pers. pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 
bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 
- excursiile opționale:  

 excursie la Macao cu dejun inclus: aprox. 120 euro/pers. 
 excursie pe Insula Lantau: aprox. 90 euro/pers. (inclusiv dejun vegetarian) 
 croazieră cu cină inclusă în Hong Kong: aprox. 85 euro/pers. 
 vizită la Disneyland în Hong Kong: aprox. 130 euro/pers. 
 vizită la Ocean Park în Hong Kong: aprox. 75 euro/pers. 

- asigurarea medicală 
- asigurarea storno 
 
ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA VIZEI SE DEPUN CU MINIMUM 30 DE ZILE ÎNAINTE DE 
PLECARE:  
- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei cu 2 pagini libere pentru aplicarea vizei 
- 1 foto color tip paşaport pe fond alb  
- formular de viză 
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. 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     
 
OBSERVAȚII:  
- conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 
obiectivele turistice  
- agenția nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure  
- agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților 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; agenția nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiștilor ca 
urmare a întârzierii acestora  
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- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfășoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situații de 
urgență, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informații referitoare la excursiile opționale și la itinerar cu observația că nu 
are calificarea și atestarea legală de ghid turistic  
- cazarea turiștilor, precum și eliberarea camerelor se face în conformitate cu  regulile hoteliere specifice fiecărei țări  
- clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din țările vizitate și ca atare respectă 
standardele locale  
- distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 
rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de conducătorul de grup  
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu țin de agenție, va fi înlocuit cu un altul de aceeași categorie, așa cum este   precizat 
în program  
- agenția își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 
compania aeriană  
- agenția poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunțurilor promoțiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 
pentru perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunțate, agenția va opri promoția 
fără un anunț prealabil  
- în derularea excursiei pot apărea situații de forță majoră precum întârzieri în traficul aerian, schimbări de aeroporturi din rațiuni 
politice, greve, condiții meteo nefavorabile, etc.; în aceste cazuri agenția se obligă să depună eforturi pentru depășirea situațiilor 
ivite. Totodată, agenția nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente  
- așezarea turiștilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor   
- agenția nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta  
- conform legilor internaționale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul muzeelor, monumentelor etc. Altfel, 
ghizii români vor oferi explicații turiștilor doar în afara obiectivelor turistice. Ghizii locali pot fi angajați contra cost doar cu 
acordul turiștilor interesați  de ghidajul acestora  
- excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele și 
pentru agenție. Tarifele excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziționate de la recepția 
hotelurilor, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziție un mijloc de transport care îi va duce și îi 
va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei și după caz un ghid local. În tariful excursiilor opționale nu sunt incluse intrările la 
obiectivele turistice vizitate  
- agenția nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de cauză)  
- în cazul în care turistul întârzie sau renunță la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenție privind rambursarea eventualelor 
despăgubiri  
- agenția nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă și 
evenimente politice neprevăzute, greve etc.  
- copiii minori pot călători doar: a) însoțiți de ambii părinți; b) însoțiți de unul dintre părinți care să dețină acordul notarial al 
părintelui care nu călătorește (sau încredințare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoțiți de un adult cu 
certificat de cazier judiciar în original și acordul notarial al ambilor părinți  
- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de pașaport individual   
- vă rugăm să vă asigurați că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAȘAPORTUL, nu prezintă urme de 
deterioare a elementelor de siguranță și sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei  
- c/v excursiei poate fi achitată și în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți  
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