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NEW YORK & CROAZIERA SUA - CANADA 
BAR HARBOUR – SAINT JOHN – HALIFAX – SYDNEY – PORTLAND - BOSTON 

 
 
Ziua 1. BUCURESTI – NEW YORK 
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni si imbarcare pentru zborul spre New York ora 06:40, via Viena. 
Scurta escala si zbor cu destinatia New York. Sosire New York in jurul orei 14:15. Transfer la hotel in Manhattan si cazare. 
Ziua 2. NEW YORK 
Mic dejun. Urmeaza trei zile la dispozitie in New York, suficient pentru a vizita obiectivele principale si pentru a face poze 
cu Statuia Libertatii. Puteti alege sa faceti excursii optionale in New York, acest epicentru al artei, o unitate de masura 
pentru arhitectura, capitala shopping-ului, trendsetter si lista ar putea continua la nesfasit. Un oras cu o vibratie aparte, 
plin de viata! Cu ce sa incepem? Statuia Libertatii – simbolul democratiei, Empire State Building – cladirea de 102 etaje in 
stil Art Deco, Parcul Central – o oaza de verdeata inconjurata de zgarie nori, Podul Brooklyn – unul dintre cele mai vechi si 
fotografiate poduri din SUA, Times Square plina de reclame luminoase care creaza o explozie de culoare  sau Gara 
Centrala – construita in 1913, o cladire somptuoasa din perioada cand calatoria cu trenul era un lux, toate sunt obligatorii 
pentru o vizita in orasul care nu doarme niciodata. Cazare 3 nopti in Manhattan. 
Ziua 3. NEW YORK 
Mic dejun. Timp liber pentru vizite individuale si cumparaturi. Cazare in Manhattan. 
Ziua 4. NEW YORK 
Mic dejun. Timp liber pentru vizite individuale si cumparaturi. Cazare in Manhattan. 
Ziua 5. NEW YORK – Imbarcare pe vasul MSC Meraviglia 
Mic dejun. Transfer in port pentru imbarcare pe MSC Meraviglia, prima zi a croazierei noastre! Dupa formalitatile de 
imbarcare veti mai avea timp la dispozitie pentru a vizita New York-ul. Daca vreti sa vedeti cum arata nava spatiala 
Enterprise, faceti un tur in zona dedicata nasa din muzeul Intrepid, gazduit de portavionul militar cu acelasi nume. MSC 
Meravigla este o combinatie sofisticata de tehnologie de ultima ora, dragoste de mare, design somptuos, confortabil si 
practic, avand ca rezultat o nava de croaziera care isi va uimi pasagerii. 
Ziua 6. PE MARE 
Zilele pe mare inseamna o multitudine de activitati cu echipa de divertisment. Timp din belsug pentru a vedea un 
spectacol de teatru sau Cirque du Soleil (in functie de program) sau sa ne relaxam la SPA, piscine sau sa savuram un 
cocktail delicios intr-unul din barurile de pe nava. 
Ziua 7. BAR HARBOUR - SUA 
Bar Harbour este o incantare de oras. Locul preferat al milionarilor si miliardarilor americani precum J.P Morgan si 
Rockefellers, care si-au facut case de vacanta aici ne asteapta cu o natura minunata. Un parc natural usor accesibil – 
Acadia National Park, case din lemn albe sau colorate, asa cum vedem in filmele americane si plimbari cu barca pentru a 
urmari balenele in mediul lor natural. Se poate alege unul din programele optionale de vizita oferite pe vas, sau va puteti 
bucura de facilitatile vasului si activitatile ce se desfasoara la bordul acestuia inclusiv pensiunea completa. 
Ziua 8. SAINT JOHN - CANADA 
Saint John este cunoscut pentru Cascadele Reversibile, o serie de vartejuri pe care le face raul St. John la varsarea in 
Golful Fundy. Insa pe timpul fluxului, unul dintre cele mai mari din lume, se produce un fenomen unic – acesta este atat 
de puternic incat schimba directia apelor raului. Se poate alege unul din programele optionale de vizita oferite pe vas, sau 
va puteti bucura de facilitatile vasului si activitatile ce se desfasoara la bordul acestuia inclusiv pensiunea completa. 
Ziua 9. HALIFAX - CANADA 
In voiajul sau din Southampton spre New York, RMS Titanic a lovit un iceberg si, in mai putin de 3 ore, nava care se 
presupunea a fi imposibil de scufundat a ajuns in adancurile Atlanticului. Povestea Titanicului, unul dintre cele mai mari 
dezastre ale secolului al XX-lea, continua sa captiveze interesul si emotiile oamenilor chiar si in ziua de azi. Halifax a jucat 
un rol cheie in recuperarea supravietuitorilor si a celor neinsufletiti. Muzeul Maritim al Atlanticului, localizat pe promenada 
orasului Halifax, gazduieste o colectie permanenta de obiecte de pe Titanic. Se poate alege unul din programele optionale 
de vizita oferite pe vas, sau va puteti bucura de facilitatile vasului si activitatile ce se desfasoara la bordul acestuia inclusiv 
pensiunea completa.   
Ziua 10. SYDNEY - CANADA 
Micut dar plin de caracter, Sydney este orasul in care locuitorii si-au transformat casele in muzee. O experienta frumoasa 
sa vedem cum locuiau, in secolul al XVIII-lea, reverendul Crossit si familia sa! Sau sa vizitam camera Victoriana din casa 
Jost, un comerciant bogat din Cape Breton. Se poate alege unul din programele optionale de vizita oferite pe vas, sau va 
puteti bucura de facilitatile vasului si activitatile ce se desfasoara la bordul acestuia inclusiv pensiunea completa. 
Ziua 11. PE MARE 
Azi putem sa ne bucuram de unul dintre cele mai complexe Aqua Parcuri gasite pe o nava de croaziera, vremea sa fie 
buna. 
Ziua 12. PORTLAND - SUA 
Orasul pastreaza mare parte din arhitectura de secol 19 si savoarea si caracterul comertului asezarii pescaresti din 1632. 
Strazi pietruite, un cartier dedicat artelor si un port plin de activitatate. Una dintre experientele specifice Portland-ului 
este excursia cu barca in Casco Bay pentru a vedea cum se pescuiesc si se selecteaza homarii. La fel, va recomadam o 
vizita la Conacul Victoria, renumit pentru arhitectua si interioarele originale si considerate a fi una dintre cele mai 
importante case istorice de secol 19, la nivel national. Se poate alege unul din programele optionale de vizita oferite pe 
vas, sau va puteti bucura de facilitatile vasului si activitatile ce se desfasoara la bordul acestuia inclusiv pensiunea 
completa. 
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Ziua 13. BOSTON - SUA 
Fie ca doriti sa il explorati pe apa sau pe uscat, orasul Boston are multe de oferit! Boston ocupa un loc cheie in istoria 
Independentei Americane si aici puteti urma “Calea Libertatii” care include obiective cheie precum Capitoliul 
Massachusetts, Libraria Old Corner sau locul masacrului din Boston. Un oras modern, o capitala culturala si un muzeu in 
aer liber al istoriei americane. Se poate alege unul din programele optionale de vizita oferite pe vas, sau va puteti bucura 
de facilitatile vasului si activitatile ce se desfasoara la bordul acestuia inclusiv pensiunea completa. 
Ziua 14. PE MARE 
Fiind zi pe mare, au loc o multitudine de activitati cu echipa de divertisment. Diverse concursuri si lectii de dans, de gatit 
sau origami. Doar sa cititi cu atentie programul primit in cabina, pe tot parcursul zilei se intampla ceva interesant 
Ziua 15. NEW YORK – BUCURESTI 
Mic dejun. Dupa formalitatile de debarcare de pe vas, transfer la aeroport pentru zborul de intoarcere in tara via Viena. 
Sosire in Bucuresti a doua zi.  

 
 

NOTE 
Grup minim 20 persoane. Pentru  un numar mai mic de turisti, tariful se recaluleaza. Nu se acorda reduceri pentru a treia 
persoana in camera/ cabina. Tariful de Early Booking este valabil pana la 22.11.2019. 
 

ORAR DE ZBOR (compania AUSTRIAN ): 

28-Sep 
Bucuresti 06:40 Viena 07:20 

Viena 10:40 New York 14:15 

12-Oct 
Miami 17:35 Viena 08:20 (13-Oct) 

Viena 10:00 Bucuresti 12:40 

 

 

 

SERVICII INCLUSE: NU SUNT INCLUSE IN COSTUL PROGRAMULUI: 

 
 bilet avion Bucuresti – New York – Bucuresti; 
 transferurile aeroport – hotel – port; 
 transfer port – aeroport; 
 taxe portuare si taxe de aeroport 
 cazare 3 nopti cu mic dejun hotel 3* in New York – zona 

Manhattan.  
 cazare 10 nopti la bordul navei de croaziera in functie de 

tipul de cabina ales;  
 toate mesele la bordul vasului: micul dejun, pranzul, 

ceaiul de dupa amiaza, cina si in anumite seri, o gustare 
sau bufet noaptea; apa, ceai, cafea in restaurantul bufet; 

 petrecerea de bun venit oferita de capitan si seara de 
gala cu o cina speciala; 

 utilizarea echipamentelor de gimnastica si fitness 
 participarea la activitatile de la bordul navei de croaziera 

(piscine, jacuzzi). 
 insotitor de grup roman (pentru un grup minim de 20 

persoane); 

 
 excursiile optionale in porturile in care acosteaza vasul; 
 bacsisurile de pe durata croazierei aprox 12$/zi/pers (se 

achita la bordul vasului); 
 bacsisurile obligatorii pentru soferi (se achita insotitorului 

de grup): 2 $/pers/zi; 
 viza ETA pentru Canada (se obtine online, cost aprox 25 

CAD); 
 taxa de viza SUA aprox 160 $ (se achita la BT in lei); 
 taxa de procesare viza SUA (completarea formularelor 

online, programare interviu, transmitere documente): 35 
€ / pers; 

 bacsisurile de pe durata excursiilor optionale (se achita 
local);  

 intrarile la obiectivele turistice din program; 
 alte servicii decat cele mentionate in program 

PLECARI 
Loc in cabina interioara 

Bella 
Loc in cabina exterioara 

Fantastica 
Loc in cabina exterioara 

cu balcon Fantastica 
28 Septembrie 2020 
Tarif Early booking  

2949 € 
2799 € 

3249 € 
3099 € 

3509 € 
3359 € 

VASUL DE CROAZIERA – MSC MERAVIGLIA  
MSC Meravigla este o combinatie sofisticata de tehnologie de ultima ora, design somptuos, confortabil si practic, avand 

ca rezultat o nava de croaziera care isi va uimi pasagerii. Orice sezon este perfect pentru o croaziera cu MSC Meraviglia, lucru 
datorat amenajarilor ingenioase ale zonelor interioare si exterioare. Zona exclusivista MSC Yacht Club va fi extinsa. Intregul plafon 
al promenadei interioare va fi acoperit cu un ecran LED gigant: un cer digital capabil sa transmita privelisti, evenimente, rasarituri 
si apusuri de soare. Zonele si posibilitatile de  
divertisment sunt mai multe fata de celelalte nave din flota MSC: un parc de distractii si aqua park, zone panoramice superbe si 
doua promenade acoperite. 
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CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE:  
Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 
Tarifele sunt in euro / persoana. Tarifele sunt valabile pentru grup  minim  persoane. In cazul in care nu se intruneste numarul 
minim mentionat, pretul se poate majora cu pana la 10%, daca nu este precizat altfel. Aceasta conditie este acceptata de cei 
inscrisi la excursie automat, la semnarea contractului de prestari servicii turistice si nu constituie motiv de anulare. Numarul 
minim de participanti pentru a se organiza excursiile optionale este egal cu numarul minim de participanti pentru intregul 
program. Sub acest numar, agentia poate majora pretul sau anula optionalul.  
In cazul in care turistul renunta la excursie, indiferent de motive, acesta va suporta urmatoarele penalitati calculate din valoarea 
totala a excursiei: 
      a.1. 30% pentru anulari inainte cu 60 zile de la data primei zile de sejur; 
      a.2. 50% pentru anulari intre 59 zile si 31 zile inainte de data primei zile de sejur; 
      a.3. 100% pentru anulari cu mai putin de 30 zile inainte de data primei zile de sejur sau pentru neprezentare la 
program; 
      b. Penalizari pentru cazari turistice in apartamente sau case de vacanta; circuite cu transport inclus; pachete de  
      calatorie cu transport inclus pe zboruri de linie; pachete care includ bilete de intrare la evenimente culturale, de  
      divertisment si sportive: 
      b.1. 30% pentru anulari inainte cu 60 zile de la inceperea derularii serviciilor; 
      b.2. 75% pentru anulari intre 59 si 31 zile inainte de inceperea derularii serviciilor; 
      b.3. 100% pentru anulari cu mai putin de 30 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare  
      la program 
      c. Penalizari pentru croaziere sau pachete de calatorie care includ croaziere pe mari si fluvii: 
      c.1. 20% daca retragerea se face pana in 76 de zile inaintea inceperii excursiei; 
      c.2. 50% pentru anulari intre 75 zile si 60 zile inainte de inceperea derularii serviciilor; 
      c.3. 75% pentru anulari intre 59 zile si 31 zile inainte de inceperea derularii serviciilor; 
      c.4. 100% pentru anulari cu mai putin de 30 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare  
      la program. 
      d. Penalizari pentru servicii sau pachete de servicii de calatorie cu transport inclus, altele decat cele de la punctele  
      a, b, c de mai sus (inscrieri cu reduceri de Early Booking, pachete speciale: Paste / Craciun / Revelion ): 
      d.1. 50% pentru anulari cu 60 zile inainte de inceperea derularii serviciilor; 
      d.2. 80% pentru anulari intre 59 de zile si 31 zile inainte de inceperea derularii serviciilor; 
      d.3. 100% pentru anulari cu mai putin de 30 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare  
      la program 
      e. 100% din pretul serviciilor de calatorie/pachetului de servicii de calatorie tip charter in cazul in care calatorul a  
      achizitionat serviciile de calatorie/pachetul de servicii de calatorie in cadrul programului special cu aceasta conditie  
      de   penalizare(de ex Early booking, oferte speciale nerambursabile), indiferent de data la care calatorul solicita 
renuntarea. 
Clasificarea hotelurilor, restaurantelor, vasului de croaziera este cea oficial atribuita de organele de resort din tarile respective.  
In situatii de exceptie (evenimente, congrese, conferinte, targuri etc.) agentia poate opera modificari in structura programului, 
fara a afecta vizitarea obiectivelor turistice.   
Compania aeriana si orele de zbor mentionate in program sunt cu titlu informativ si pot fi schimbate. Agentia nu este responsabila 
in cazul in care programul turistic nu poate fi realizat, partial sau total, din cauza modificarii orarului de zbor, intarzierii sau 
anularii curselor aeriene. Siguranta bagajelor pe durata transportului aerian cade in sarcina companiei aeriene.  
Taxele de aeroport sunt valabile la data intocmirii programului si pot fi modificate pana la emiterea biletelor de avion. 
Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. 
Orele de sosire la cazare variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face raspunzatoare pentru 
nerespectarea sau intarzierea programului turistic din cauza conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea anumitor 
sectoare de drum etc.), a vremii, a controalelor vamale sau a indisciplinei anumitor turisti (intarzieri, atitudini ofensatoare sau 
ostile fata de ghizi, conducatorii auto etc.). 
Pentru programele care presupun obtinerea vizei inainte de plecare, turistii au obligatia sa trimita toate documentele solicitate 
agentiei in termenul prevazut de aceasta pentru a evita orice risc de a nu se obtine viza din cauza timpului scurt pana la plecare. 
In cazul in care obtinerea vizei este conditionata de prezenta fizica a turistilor pentru interviu, acestia au obligatia de a se 
prezenta la data si ora la care s-a facut programarea. Refuzul autoritatilor consulare de a acorda viza, din orice motiv care nu 
poate fi imputat agentiei tur-operatoare, exonereaza agentia de la orice raspundere. Turistilor carora li s-a refuzat acordarea 
vizei, li se va returna intreaga suma achitata in avans, mai putin anumite costuri percepute de partenerii locali / companii aeriene 
pentru anularea excursiei, costurile variind in functie de data anularii serviciilor. Taxa de viza perceputa de Ambasade pentru 
procesarea vizelor nu se ramburseaza. In cazul in care turistul isi planifica mai multe vacante succesive si nu trimite documentele 
la timp / nu se prezinta personal pentru obtinerea vizei, agentia nu poate fi trasa la raspundere iar turistul are obligatia de a-si 
obtine singur viza necesara calatoriei.  
Pe durata croazierelor toate platile efectuate (bauturi, cumparaturi, masaj etc) se inregistreaza pe cardul personal pe care fiecare 
turist il primeste la imbarcare. Micul dejun si pranzul se servesc in regim bufet iar cina se serveste ori in restaurantul bufet, ori a 
la carte (cu meniu la alegere) fiecare pasager avand o anumita masa rezervata, de la inceputul pana la sfarsitul croazierei. 
Bagajele, atat la imbarcare cat si la debarcare, sunt transportate de personalul vasului. Seara, fiecare cabina primeste un buletin 
informativ cu toate activitatile care au loc a doua zi (excursii, spectacole etc).  Cabinele pot sa difere din punct de vedere al 
confortului unele fata de altele, cu toate acestea diferenta de pret este data de pozitionarea acestora pe vas, cele aflate pe puntile 
superioare fiind de regula mai scumpe. Cabinele rezervate la grupuri sunt de regula cabina interioare din categoria celor 
garantate (fara posibilitatea alegerii pozitiei pe o anumita punte) si se nominalizeaza cu cel mult o saptamana inainte de plecare. 
Agentia nu se face responsabila in cazul in care apar nemultumiri legate de acest aspect. De asemenea, linia de croaziera poate 
face un upgrade la una sau mai multe cabine (un schimb dintr-o categorie inferioara la o categorie superioara) fara o informare in 
prealabil si in mod aleatoriu iar agentia nu  poate fi trasa la raspundere. In porturile in care opreste vasul, turistii au posibilitatea 
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sa cumpere excursii de la biroul de turism aflat la bord sau sa isi faca propriul program, insotitorul roman neavand obligativitatea 
de a-i insoti. 
Copiii minori pot calatori doar: a) insotiti de ambii parinti b) insotiti de unul dintre parinti care sa aibe acordul notarial al  
parintelui care nu calatoreste (sau incredintare prin hotarare judecatoreasca definitiva, certificat de deces); c) insotiti de un adult 
cu certificat de cazier judiciar in original si acordul notarial al ambilor parinti. Copiii care nu au carte de identitate, vor calatori 
obligatoriu cu pasaportul. 
Turistul are obligatia sa se asigure ca documentele de calatorie precum cartea de identitate sau pasaportul, nu sunt deteriorate 
(in special elementele de siguranta si/sau poza). Atentie: 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 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 
temporar, de aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau va consultati in 
aceasta privinta cu agentia de turism. Atentie, persoanele recent casatorite au obligatia de a-si schimba Cartea de Identitate 
anulata de autoritati (perforata/ taiata).  
Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare sau informatii suplimentare legate de calatoria 
cetatenilor romani in strainatate, accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe 
www.mae.ro/travel-conditions . 
Pentru a evita eventuale situatii de confuzii sau neintelegeri, turistii au obligatiia ca la inscriere sa citeasca Conditiile Generale de 
Participare. 
 

 
 
 

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 


