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Dragi prieteni ,

De la fondarea sa în anul 1993 la Cluj Napoca, compania EXIMTUR a cunoscut o dezvoltare continuă, extinzându-şi 
reţeaua de agenţii proprii în oraşe importante din România şi devenind una dintre cele mai importante companii de 
călătorii din ţara noastră.

Cu sprijinul şi încrederea acordată de clienţii şi partenerii noştri , astăzi, reţeaua EXIMTUR este formată din 23 de 
agenţii de călătorie, 16 agenţii proprii şi 7 agenţii francizate în oraşele: Bucureşti , Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, 
Oradea, Arad, Baia-Mare, Suceava, Constanţa, Tîrgu Mureş, Satu Mare, Iaşi , Mediaş, Alba Iulia, Hunedoara şi Reşiţa.

EXIMTUR este recunoscută ca fi ind o companie puternică şi stabilă pe piaţa de profi l din România. Peste  3 milioane 
de clienţi şi 2500 de companii au benefi ciat de serviciile noastre  până în prezent, aspect care ne  bucură şi ne 
onorează, şi pe care îl apreciem ca fi ind, totodată, o confi rmare a activităţii noastre derulată la standarde înalte de 
calitate şi profesionalism. 

Siguranţa banilor avansaţi de clienţi pentru vacanţele şi serviciile cumpărate de la EXIMTUR, parteneriatele solide 
pe care le deţinem în domeniu, diversitatea destinaţiilor şi a produselor turistice oferite, grija pentru a vă asigura 
un raport corespunzător preţ-calitate pentru fi ecare tip de serviciu sunt principalele atuuri care ne recomandă şi ne 
diferenţiază în piaţă.

Vom rămâne şi în continuare la fel de dedicaţi misiunii noastre, aceea de a fi  consultantul dumneavoastră de 
călătorie de încredere şi la fel de ataşaţi valorilor noastre: oferirea de servicii de calitate, acordarea de garanţii ferme 
privind siguranţa călătoriilor, abordarea clienţilor cu accent pe respect, dinamism şi efi cienţă, respectarea legislaţiei. 
Acestea sunt elementele care au caracterizat activitatea EXIMTUR încă de la începutul poveştii noastre.

Vă mulţumim pentru încredere! Vă mulţumim pentru că aţi ales să călătorim împreună!

Lucia Nora MORARIU
Preşedinte  Fondator



  Vrei să pleci într-o vacanţă relaxantă și fără 
griji, în România sau în străinătate?

  Călătorești cu autoturismul personal, cu 
autocarul, sau preferi varianta mai rapidă, 
zborul charter?

  Simţi nevoia de a evada din rutină într-un 
city-break de câteva zile?

  Visezi să încerci ceva nou, cum ar fi  o 
croazieră sau o destinaţie exotică?

  Iţi dorești o vacanţă croită special pentru 
tine, pe gustul și asteptările tale?

  Ai nevoie de un bilet de avion, de o cazare, 
de o asigurare medicală sau să închiriezi o 
mașină?

  EXIMTUR oferă promoţii clienţilor fi deli, prin 
aplicarea de reduceri la preţul pachetelor 
de vacanţă achiziţionate.

  Urmărește pagina de Facebook
www.facebook.com/eximtur, blogul 
blog.eximtur.ro și intră pe site-ul companiei, 
www.eximtur.ro, pentru a fi  mereu informat 
cu privire la concursurile cu premii în 
vacanţe, obiecte promoţionale sau alte 
benefi cii.

  Poţi plăti orice serviciu în rate fără dobândă, 
prin intermediul parteneriatelor cu băncile 
Garanti Bank, Credit Europe Bank, Banca 
Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha 
Bank, Unicredit Bank.

Suntem aici oricând pentru tine! 
*9977 sau 0364-803888 (apel cu tarif normal), 

serviciu disponibil NON-STOP

CONTEAZĂ PE NOI 
ÎN ORICE SITUAŢIE!

MAI MULTE BENEFICII 
PENTRU TINE

Îţi oferim SIGURANŢĂ, 
TRANSPARENŢĂ ȘI SERIOZITATE

Avem peste 26 DE ANI DE 
EXPERIENŢĂ în domeniul 
turismului

Suntem O ECHIPĂ SPECIALIZATĂ, 
mereu la dispoziţia ta

Suntem CREATIVI, DINAMICI și 
EFICIENŢI 

SELECTĂM cu grijă OFERTA pentru 
tine

Îţi oferim PREŢURI COMPETITIVE 
și un excelent RAPORT 
CALITATE-PREŢ

La noi găsești SERVICII 
COMPLETE pentru orice fel de 
călătorie

Suntem permanent alături de tine, 
prin SERVICIUL NON-STOP DE 
INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI

24h

DE CE SĂ ALEGI 
EXIMTUR?
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PREZENTAREA LINIILOR DE CROAZIERE

CROAZIERE
Coasta de Vest a Europei

MSC Cruises | Vas MSC Preziosa
Germania | Franţa | Marea Britanie | Belgia | Olanda ...................22

Capitalele Baltice
MSC Cruises | Vas MSC Meraviglia

Germania | Danemarca | Finlanda | Rusia | Estonia .....................23

Fiordurile Norvegiene
MSC Cruises | Vas MSC Meraviglia

Germania | Danemarca | Norvegia .................................................24

Islanda și Europa de Nord
MSC Cruises | Vas MSC Preziosa

Germania | Scoţia | Islanda .............................................................25

Mediterana de Vest
Costa Cruises | Vas Costa Diadema

Spania | Italia | Franţa .....................................................................26

Mediterana de Vest
MSC Cruises | Vas MSC Seaview

Italia | Spania | Franţa .....................................................................27

Mediterana de Vest
Norwegian Cruise Line | Vas Norwegian Epic

Italia | Franţa | Spania .....................................................................28

Mediterana de Vest
Disney Cruise Line | Vas Disney Magic

Spania | Italia | Franţa .....................................................................29

Mediterana de Est
MSC Cruises | Vas MSC Musica

Italia | Grecia | Albania | Croaţia .....................................................30

Mediterana de Est
Royal Caribbean Cruise Line | Vas Jewel of the Seas

Italia | Grecia.....................................................................................31
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Mediterana de Est
Costa Cruises | Vas Costa Deliziosa

Italia | Grecia | Muntenegru | Croaţia .............................................32

Mediterana de Est
Pullmantur Cruises | Vas Horizon

Grecia | Turcia ..................................................................................33

Insulele Canare
Pullmantur Cruises | Vas Zenith

Spania | Portugalia | Maroc ............................................................34

Ţările Baltice/Rusia
Holland America Line | Vas Nieuw Statendam

Olanda | Danemarca | Germania | Estonia | Rusia | Finlanda | 
Suedia ...............................................................................................35

Caraibele de Est
Carnival Cruise Lines | Vas Carnival Sensation

USA | Bahamas | Grand Turk ..........................................................36

Caraibele de Vest
MSC Cruises | Vas MSC Armonia

USA | Jamaica | Insulele Cayman | Mexic | Cuba .........................37 

Caraibele de Sud
Celebrity Cruises | Vas Celebrity Summit

Puerto Rico | St. Kitts | Aruba | Curacao | Bonaire .......................38

Coasta Americii de Sud – Fiordurile Chiliene
Holland America Line | Vas Zaandam

Chile | Argentina | Insulele Falkland | Uruguay .............................39

Alaska – Nord și Sud
Princess Cruises | Vas Island Princess

Canada | SUA ....................................................................................40

SUA & Canada de Est
Holland America Line | Vas Zaandam

Canada | SUA ....................................................................................41

Asia/Africa/Orientul Mijlociu
Costa Cruises | Vas Costa Diadema

Emiratele Arabe Unite | Oman | Qatar ............................................42

Asia/Africa/Orientul Mijlociu
Royal Caribbean Cruise Line | Vas Jewel of the Seas

Emiratele Arabe Unite | Qatar | Bahrain.........................................43

Japonia și Orientul Îndepărtat
Holland America Line | Vas Maasdam

Japonia | Rusia.................................................................................44

Asia de Sud 
Costa Cruises | Vas Costa Fortuna

Singapore | Thailanda | Cambodgia ...............................................45

Australia 
Holland America Line | Vas Maasdam

Australia ............................................................................................46

Africa 
MSC Cruises | Vas MSC Musica

Africa de Sud | Mozambique...........................................................47
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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DE CE SĂ ALEGI O CROAZIERĂ?

O croazieră este o călătorie pe apă într-un complex hotelier 
plutitor, care dispune de toate facilităţile unui hotel de pe 
uscat. Transportul se efectuează cu ajutorul unui vas de 
croazieră, care se oprește zilnic sau o dată la câteva zile 
în anumite puncte de interes, unde pasagerii sunt liberi 
să exploreze împrejurimile. Preţul unei croaziere este 
asemanător preţului unei vacanţe obișnuite, adăugându-
se doar costul unui eventual transport până la punctul de 
plecare, respectiv orașul-port.

1. Aveţi posibilitatea de a vizita, în aceeași vacanţă, mai 
multe destinaţii!
În general, vasul de croazieră călătorește în timpul nopţii, 
dimineaţa acostând în port astfel încât cei de la bord să 
poată vizita orașul. Astfel, veţi avea ocazia să vă treziţi într-
un loc nou aproape în fiecare zi… iar bagajul îl veţi face o 
singură dată!

2. Costurile sunt mult mai ușor de controlat decât în 
cazul altor tipuri de vacanţe.
Dat fiind faptul că în momentul în care vă îmbarcaţi pe un vas 
de croazieră aveţi deja asigurate cazarea, transportul, masa, 
accesul la diferite facilităţi și activităţi, cât și taxele portuare, 
este foarte mică șansa să apară situaţii neprevăzute care să 
genereze costuri suplimentare. În afară de taxa de bacsiș 
pentru personalul de pe vas, din momentul îmbarcării, nu 
ar trebui să mai aveţi niciun alt cost suplimentar. Astfel, 
veţi putea stabili în funcţie de buget cât veţi cheltui și pe 
ce. Desigur, dacă alegeţi să luaţi cina la un restaurant cu 
specific de pe vas, să faceţi un tur ghidat într-unul dintre 
orașele vizitate sau să vă cumpăraţi suveniruri, le veţi face 
contra cost, însă pe vasul de croazieră nu vă va lipsi nimic!

3. Planificarea unei croaziere presupune mai puţin efort 
și mai puţin timp.
Croazierele sunt călătorii ușor de planificat, pentru că 
atunci când achiziţionaţi o croazieră, aveţi inclus în acel preţ 
transportul cu vasul de croazieră, cazarea și masa, precum 
și accesul la majoritatea facilităţilor de pe vas. Astfel, în 
momentul în care vă îmbarcaţi, cunoașteţi deja ruta pe care 
veţi călători, locul unde veţi fi cazat și aveţi asigurate cele 3 
mese pe zi, plus gustări și băuturi.

4. Aflaţi într-o croazieră, șansele sunt mici să vă plictisiţi.
Pe un astfel de vas veţi găsi magazine de suveniruri, haine, 
parfumuri și bijuterii, farmacii, ba chiar și restaurante cu 
specific. Mai mult, vasele de croazieră oferă și multe alte 
facilităţi recreaţionale, cum ar fi piscină, jacuzzi, săli de 
fitness, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și 
multe altele, toate acestea fiind de regulă gratuite pentru 
toţi cei aflaţi la bord. Vasele de croazieră oferă, de asemenea, 
gratuit, o serie de activităţi la care puteţi lua parte pe 
parcursul călătoriei. Astfel, puteţi socializa bucurându-
vă de spectacole de acrobaţie, lecţii de dans, karaoke sau 
petreceri tematice, și toate acestea în timp ce călătoriţi spre 
o nouă destinaţie în fiecare zi!

5. O croazieră este un mod sigur și relaxant de a vă 
petrece vacanţa.
Croaziera este unul dintre cele mai relaxante și comode 
modalităţi de a călători, deoarece, o dată îmbarcaţi pe 
vas, nu mai aveţi niciun motiv de îngrijorare în privinţa 
transportului. Știţi exact unde vă îndreptaţi, cum veţi ajunge 
acolo și unde vă sunt bagajele. Tot ce trebuie să faceţi aici 
este să vă bucuraţi de vacanţă!

DE CE SĂ ALEGI O CROAZIERĂ?
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

În costul croazierei sunt incluse următoarele servicii: 

 y cazare pe navă în cabina aleasă (acestea dispun de cabină 
de duș şi WC, aer condiţionat, telefon, seif, uscător de păr, 
TV - fiecare cabină are steward)

 y 3 mese în restaurantele principale și la restaurantele de 
tip bufet

 y gustări între mese
 y suc, gheaţă, cafea, lapte, ceai şi apă (de la dozatoarele din 

restaurantele tip bufet)
 y accesul la terenul de sport (basket / volei / tennis)
 y accesul gratuit la punţile exterioare, la piscine cu scaune 

pentru plajă şi prosoape de plajă
 y accesul la bibliotecă
 y accesul în toate barurile, lounge-urile şi cluburile vasului
 y accesul la toate spectacolele de pe vas
 y accesul gratuit la sala de gimnastică, jacuzzi, la pista în 

aer liber pentru jogging
 y accesul la Aqua Park (doar pe anumite vase)
 y accesul la cazino
 y accesul la galeriile de artă
 y accesul la zona de jocuri
 y program zilnic cu sumarul principalelor noutăţi şi 

evenimente care se desfăşoară la bordul navei
 y participarea la jocuri, karaoke, lecţii de dans, la spectacole 

de muzică live, cabaret, petreceri tematice, discotecă
 y asistenţă din partea biroului de informaţii de la bord, 

deschis 24 ore /zi
 y taxele portuare

Va trebui să aveţi pregătit un buget suplimentar pentru:

 y bacşiş (diferă de la o croazieră la alta)
 y jocurile de noroc şi cazino-ul
 y transportul până la / de la portul de îmbarcare
 y serviciile de cazare pre şi post îmbarcare
 y băuturile alcoolice; apa și băuturile răcoritoare 

îmbuteliate; cocktail-urile
 y serviciile de Spa şi tratamentele de înfrumuseţare, masaj, 

serviciul de curăţătorie, centru medical
 y excursiile opţionale
 y apelurile telefonice; accesul la internet
 y asigurările de sănătate și Storno
 y transferurile până la / de la portul de îmbarcare
 y mesele la restaurantele cu specific
 y serviciile de babysitting
 y taxa pentru serviciile de bar (15% din valoarea produsului, 

este adăugată automat la fiecare comandă de la bar sau 
restaurant)

 y serviciile medicale de la bordul vasului
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DE CE SĂ ALEGI O CROAZIERĂ?

TIPUL CABINELOR PE UN VAS DE CROAZIERĂ
Cabinele destinate turiştilor pe un vas de croazieră nu se 
află niciodată sub nivelul apei. Toate cabinele dispun de 
pat matrimonial (la cerere poate fi transformat în 2 paturi, 
fiecare pentru o persoană), aer condiţionat, baie, televizor cu 
sistem interactiv, telefon, mini bar, seif. Există o multitudine 
de tipuri de cabine, dar structurarea de bază a acestora este 
următoarea:
 Cabină interioară (inside)
 Este vorba de cabina care nu are geam. Gradul maxim 

de ocupare este de 4 persoane. Locurile pentru dormit 
sunt: fie 2 paturi, fie un pat matrimonial + o canapea 
extensibilă pentru 2 persoane sau două paturi etajate.

 Cabină exterioară (outside)
 Este vorba de cabina fie cu geam sau hublou (atenţie, 

acestea nu se deschid), fie cu balcon. Gradul maxim de 
ocupare este de 4 persoane.

 Cabinele cu geam sau hublou pot avea vederea 
obstrucţionată din cauza bărcilor de salvare.

 Dimensiunile acestor tipuri de cabine variază între 12-20 
mp, depinzând foarte mult de vasul de croazieră.

 Suite
 Sunt prevăzute cu balcon sau cu geam panoramic. 

Gradul maxim de ocupare, în general, este de 4 persoane, 
dar poate ajunge şi la 8 persoane în funcţie de vasul de 
croazieră. Dimensiunile acestora variază de la 20-22 mp 
până la 190 mp. Media unei suite este de cca 40 mp, dar 
depinde foarte mult de tipul de navă.

PROCEDURA DE ÎMBARCARE/DEBARCARE
De obicei, check-in-ul se va face on line în agenţie. O dată 
ce aţi ajuns la portul de îmbarcare, veţi preda bagajele 
mari. Acestea trebuie etichetate (veţi primi eticheta 
pentru bagaje odată cu biletele). Este bine să aveţi cu 
dumneavoastră un bagaj mic în care să puneţi lucruri de 
strictă necesitate întrucât poate să existe un decalaj de 
câteva ore între momentul în care dumneavoastră veţi 
ajunge la bord şi momentul în care bagajele mari vor sosi în 
cabină. Ora trecută pe bilete la programul de navigare este 
ora la care vasul pleacă din port şi în multe situaţii check-in-
ul se închide cu cca 2 ore înainte de această oră. Vă rugăm 
nu lăsaţi pe ultim moment prezentarea la îmbarcare, vasul 
nu va aştepta! 
Pentru îmbarcare aveţi nevoie de biletele pe care le primiţi 
de la agenţie şi, obligatoriu, de paşaport valabil 6 luni de la 
data debarcării. Chiar dacă este vorba despre un itinerariu 
în ţări europene pentru vizitarea cărora nu este necesar 
paşaportul pentru cetăţenii români, în momentul în care 
optaţi pentru vizitarea acestor ţări prin intermediul unui 
vas de croazieră nu vă veţi putea îmbarca dacă nu aveţi cu 
dumneavoastră paşaportul.
În noaptea dinaintea debarcării bagajele mari vor fi 
etichetate şi predate în faţa cabinei. Acestea se vor debarca 
primele şi le veţi recupera de la terminalul din port. Din 
acest motiv este bine să aveţi acel bagaj mic în care veţi 
împacheta articolele de toaletă, pijamaua şi alte articole 
necesare, bagaj pe care-l veţi avea asupra dumneavoastră 
în timpul debarcării.

INFORMAŢII UTILE CROAZIERE
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PLĂŢI LA BORD
În momentul în care aţi ajuns pe vas veţi primi un card, 
acesta este cardul dumneavoastră de identificare şi cheia 
cabinei. De asemenea, trebuie să ştiţi că orice plată doriţi să 
faceţi la bordul vasului nu o veţi putea efectua cu numerar, 
cu excepţia plăţilor în cazino. Acest card reprezintă şi 
„portmoneul” dumneavoastră pe perioada croazierei.
Pe acest card sunt trecute următoarele date: denumirea 
vasului, perioada de croazieră, numele complet, numărul 
cabinei, ora la care veţi servi cina în restaurantul principal, 
masa care v-a fost alocată pentru servirea cinei, punctul de 
întâlnire pentru efectuarea exerciţiului de salvare (atenţie, 
participarea la acest exerciţiu este obligatorie). 
Pe baza acestui card se face debarcarea şi îmbarcarea în 
porturi şi tot cu acest card se fac plăţile pe vas. Acesta trebuie 
alimentat la începutul croazierei cu o anumită sumă de bani 
(minim 200 Eur/persoană). Alimentarea acestuia poate 
fi făcută numerar sau cu cardul la recepţia vasului în ziua 
îmbarcării. Pe parcursul croazierei, în funcţie de cheltuielile 
pe care le efectuaţi, veţi fi atenţionaţi asupra soldului şi a 
obligaţiei de a alimenta sau nu acest card. Puteţi verifica 
oricând soldul contului dumneavoastră fie la recepţie fie 
urmărind pe televizorul din camera informaţiile specifice. 
În situaţia în care optaţi pentru alimentarea cu numerar 
atunci şi decontarea din ultima seară la recepţia vasului 
se va face tot cu numerar, astfel încât la debarcare soldul 
cardului să fie zero. Dacă optaţi pentru alimentarea cu 
propriul card de credit, atunci la finalul croazierei va trebui 
doar să semnaţi factura emisă de către vas şi decontarea se 
va face automat. Pentru siguranţă şi verificare puteţi păstra 
toate bonurile pe care le-aţi primit în momentul în care 
aţi achiziţionat ceva de la bordul vasului (atenţie, acestea 
trebuie semnate). 
Tot pe factură va apărea „bacşişul” (există şi anumite linii 
care percep acest bacşiş încă din momentul în care se 
efectuează rezervarea în agenţie), care variază în funcţie de 
vasul de croazieră şi durata croazierei şi este trecut zilnic, cu 
obligaţia de a fi achitat la finalul croazierei. 

CE CONŢINE BAGAJUL?
Este recomandat să aveţi vestimentaţie potrivită zonelor pe 
care le vizitaţi conform itinerariului croazierei. Obligatoriu 
de luat o ţinută de gală dacă doriţi să participaţi la Cina 
Festivă. Nu uitaţi să vă puneţi o mini farmacie la purtător, 
serviciul medical de pe vas este profesionist dar foarte 
scump. Dacă ştiţi că sunteţi predispuşi la rău de mare este 
recomandat să aveţi antiemetice recomandate de către 
medicul dumneavoastră. Toate vasele de croazieră sunt 
dotate cu stabilizatoare performante care fac să nu se simtă 
tangajul.
Evitaţi să aveţi cu dumneavoastră fier de călcat sau placa 
de păr. La marea majoritate a vaselor curentul electric este 
de 110 Volţi motiv pentru care este bine să aveţi adaptoare 
pentru încărcarea dispozitivelor electronice (telefon mobil, 
tablete, aparate de ras, etc).
Nu puteţi aduce la bord băuturi, atât alcoolice cât şi 
nealcoolice. Dacă doriţi să le cumpăraţi de pe ţărm, acestea 
vor fi depozitatate la urcarea pe vas şi vi se vor înapoia în 
seara dinaintea debarcării.
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Dacă vă gândiţi să călătoriţi într-o croazieră, există o 
șansă foarte mare să vă gândiţi la o croazieră a liniei 
Carnival. De la înfiinţarea sa, în anul 1972, Carnival 
Cruise Line - „Cea mai populară linie de croazieră din 
lume” - transportă în prezent milioane de pasageri 
în fiecare an. Cea mai nouă navă a sa este Carnival 
Horizon, care a fost lansată în aprilie 2018. 
Cele 26 de nave ale liniei organizează călătorii de 3 
până la 24 de zile, plecând de pe fiecare coastă din 
S.U.A., precum și din Canada, Puerto Rico și Barba-
dos. Linia este renumită pentru croazierele în Ca-
raibe, dar navighează și către alte destinaţii exotice 
cum ar fi Mexic, Alaska sau Hawaii, oferind totodată 
și itinerarii extraordinare în Europa și Orientul În-
depărtat, în Noua Zeelandă, Insulele Pacificului și 
Singapore.

Viaţa la bord
Înainte de a pleca într-o croazieră este bine să știti 
ce facilităţi veţi avea și cum veţi putea petrece tim-
pul liber la bord, pentru a vă asigura că nu veţi avea 
nici măcar un moment de plictiseală. Vasele Carnival 
Cruise Line nu sunt denumite „Fun Ships” degeaba, 
cu siguranţă alegând această linie de croazieră veţi 
avea parte de distracţie de neegalat! 
Carnival Cruise Line și-a prezentat lumii în 1972 
„Navele distractive” și conceptul acesta este încă 
o parte importantă din ceea ce reprezinta linia, în 
anul 2008, lansând și sloganul „Distracţie pentru 
toţi, toţi pentru distracţie!” 
Pe vasele Carnival Cruise Line vă veţi putea bucura 
de spectacole în stil Broadway, spectacole ce vă 
vor face să vă ridicati de pe scaun și să dansaţi. 
Odată ajunși la bord, nu trebuie ratate spectaco-
lele „Playlist Productions” sau „Motor City”, pentru 
fanii dansului, sau, dacă vă place muzica rock, nu 
pierdeţi spectacolul „Getaway Island”. După spec-
tacole, puteţi să vă încercaţi norocul la Bingo. 
La bordul vasului Carnival Vista puteţi urmări filme în 
cinematograful IMAX. Iar dacă nu sunteţi fan tehno-
logie și preferaţi serile mai romantice, vă propunem 
un film la cinematograful în aer liber „Dive-In”, sub 
cerul înstelat, alături de persoana iubită. 
La bordul vaselor Carnival Cruise Line vă veţi putea 
bucura de Sky Ride, o experienţă cu adevărat unică! 
Vă puteţi plimba deasupra mării și a punţilor vasului, 
cunoscând cu adevărat senzaţia de libertate. 
Carnival Cruise Line vă pune la dispoziţie pe va-
sele sale și o gamă obișnuită de activităţi la bord: 
acces la piscine, întreceri pe toboganele cu apă, 
teren de golf cu 9 găuri, centre spa cu facilităţi 
precum bazine de talasoterapie și cabine termale, 
săli de fitness, internet caffe. 

De ce Carnival Cruise Lines?
 y Cea mai mare linie de croazieră specializată 

pe itinerariile în Caraibe (operează tot timpul 
anului);

 y Cinematograf în aer liber unde pasagerii se pot 
bucura de concerte, știri și evenimente sportive 
pe durata zilei, și filme în cursul serilor.

 y Singura linie de croazieră unde distracţia nu se 
oprește niciodată și este garantată de conceptul: 
„Fun Ships”!

 y Casino-urile vaselor Carnival Cruise Line sunt 
complexe, oferind o gamă variată de jocuri,  
urmând exemplul celor din Las Vegas și 
ridicându-se la așteptările clienţilor.

 y Pe vasele din clasa Destiny și toate cele care au urmat 
acestei clase, există piscină cu tavan retractabil, care 
poate fi folosită pe tot parcursul anului.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Celebrity Cruises a luat naștere in anul 1988 și este o 
linie dedicată croazierelor sofisticate. 
O croazieră cu linia Celebrity va fi o experienţă de 
vacanţă premium pentru călătorii care caută să ex-
ploreze destinaţii noi și neobișnuite.
Navele de croazieră Celebrity sunt eclectice, combi-
nând tehnologia modernă cu eleganţa și serviciile 
superioare, fiind decorate cu opere de artă contem-
porane. Cabinele sunt spaţioase și oferă o varietate 
de tipuri de cazare, de la cabinele din clasa Concier-
ge, aflate în locaţii excelente, până la cabinele din 
clasa Aqua, concepute pentru pasionaţii de spa. 
Cu Celebrity Cruises puteţi experimenta croaziere 
în Fiordurile Norvegiene sau Insulele Britanice, 
de asemenea, puteţi vizita regiunile viticole ale 
Franţei, Spaniei și Portugaliei. Pe perioada verii și 

toamnei, puteţi cunoaște noi destinaţii din Alas-
ka, Canada și Bermuda. Iar pe perioada iernii vă 
puteţi bucura de un itinerariu în Caraibe, Mexic, 
Canalul Panama, Hawaii, Insulele Galapagos sau 
America de Sud.

Viaţa la bordul vaselor 
Odată ajunși la bordul vaselor Celebrity, veţi realiza 
că fiecare clipă petrecută aici va fi unică. Tratamente-
le exotice care vă fac cu ochiul de la centrul SPA (Aqua 
SPA), chelnerii atenţi la orice detaliu, bucătăria pre-
miată la nivel mondial, cazarea în cabine spaţioase, 
spectacolele realizate de trupe celebre, zona specială 
pentru copii (Xclub) – toate acestea vă vor asigura 
o experienţă de neuitat, creându-se între oaspeţi și 
linie o relaţie de lungă durată.  

Cina la bordul unei croaziere Celebrity este o experien-
ţă care trebuie savurată, combinând meniuri gourmet 
și servicii de cinci stele, într-o ambianţă sofisticată. 
Meniurile sunt inspirate din locurile uimitoare pe care 
le veţi vizita, cu ingrediente provenite din surse locale, 
astfel veţi avea întotdeauna o experienţă autentică.
A călători înseamnă a experimenta și a învăţa. Cele-
brity Cruises oferă o varietate de programe precum 
Smithsonian Journeys, oferit pe anumite croaziere, 
cu prezentări interesante ale experţilor de la Institutul 
Smithsonian. Vă puteţi perfecţiona abilităţile lingvisti-
ce cu lecţiile de limbi străine, programele „i-learn” vă 
pot îmbunătăţi abilităţile la calculator, iar clasele de 
artă, sponsorizate de ArtCenter South Florida, vă vor 
transforma călătoria într-o experienţă inedită.

De ce Celebrity Cruises?
 y Într-o croazieră cu Celebrity Cruises, nu veţi 

naviga doar cu navele Celebrity, veţi naviga și 
cu serviciile oferite. Timp de 25 de ani serviciile 
excelente au fost „cartea de vizită” Celebrity 
Cruises, principalul motiv pentru care oaspeţii 
aleg aceasta linie. 

 y Oaspeţii sunt trataţi precum celebrităţile, având 
un raport pasager/personal 2:1 (un membru al 
personalului pentru fiecare 2 pasageri).

 y Zona specială pentru adulţi – Celebrity Escape.
 y Bucătărie premiată, cu meniuri gourmet și 

produse de calitate.
 y Masaj la piscină și yoga la răsăritul soarelui.
 y Eleganţa și confortul vaselor Celebrity Cruises: 

relaxaţi-vă într-un design cu stil și admiraţi 
peisaje care vă taie respiraţia, în cabinele de lux, 
moderne, create cu artă, care vă vor transforma 
sejurul într-o experienţă diferită de orice altă 
experienţă pe mare.
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O croaziera Costa vă va introduce în stilul de viaţă 
italian „La Dolce Vita”. 
Costa Cruises este o companie navală cu tradiţie, 
care a început operarea în anii 1850 cu transport de 
marfă și pasageri, ulterior ajungând să opereze doar 
croaziere. 
Costa Cruises oferă una dintre cele mai cuprinzătoare 
și diverse selecţii de itinerarii europene din industria 
de croaziere. De fapt, este una din puţinele linii care 
are itinerarii pe Marea Mediterană pe parcursul în-
tregului an. 
Costa Cruises explorează de asemenea și alte părţi 
ale lumii: există itinerarii de două săptămâni din Sin-
gapore și Hong Kong, navigând către Vietnam, Chi-
na, Filipine, Malaysia și Brunei, și scurte croaziere din 
China care trec prin Japonia. Linia oferă croaziere din 
Fort Lauderdale (SUA), trecând prin mai multe insule 
din Caraibe: Guadeloupe, St. Maarten, La Romana și 
Insula Catalina, Tortola, Antigua și St. Lucia.
Itinerariile din America de Sud includ opriri în porturi 
precum Santos sau Rio de Janeiro în Brazilia, Punta 
del Este în Uruguay sau Buenos Aires în Argentina.

Viaţa la bord
O croazieră Costa este vacanţa perfectă pentru fa-
milii, oferind diverse activităţi de divertisment atât 
pentru copii cât și pentru părinţi și bunici.  
Copiii iubesc programul Costa Kids unde se pot 
distra la petreceri, vânători de comori și multe 
alte activităţi. Investiţia în Clubul Squok pentru 
copii a ajutat Costa Cruises să atragă din ce în ce 
mai multe familii, mai ales pe noile sale nave. 
Programul include competiţii sportive, petreceri 
seara și cine tematice pentru copii. Alte facilităţi 
pentru familii includ și piscină, aquapark, lecţii de 
italiană și babysitting. 
Adulţii se pot rasfăţa și relaxa la Samsara Spa, în 
plus, cele mai noi nave, începând cu Costa Atlan-
tica, oferă o diversă viaţă de noapte cu activităţi 
pentru diverse gusturi, de la casino, la teatru, la 
discotecă, la seri cu jazz și muzică live la pian. O 
seară romantică pe mare este ușor de experimen-
tat la bordul unei croaziere Costa. Relaxaţi-vă pe 
balconul privat sau bucuraţi-vă de un masaj de 
cuplu la spa, savuraţi aroma unei mese la lumina 
lumânărilor în doi.
Mesele sunt o adevărată încântare, cu numeroase 
opţiuni, inclusiv meniuri tradiţionale, meniuri à la 
carte, pizza, barbeque pe punte, bar cu ciocolată 
și cafea și ceai de după-amiază. Restaurantele de 
specialitate de pe vasele Costa Serena, Costa Paci-
fica și Costa Favolosa sunt casa inovaţiei, așa zisele 
„bucătării moleculare”, ale renumitului bucatar 
Ettore Bocchia.
Cabinele de pe vasele Costa sunt o oază de confort, 
oferind multe facilităţi, toate mobilate într-un stil 
modern.

De ce să alegi Costa Cruises?
 y Inovatori în industria croazierelor prin itinerarii 

unice și programe de spa premiate în întreaga 
lume.

 y Navigare în stil italian, cu căldură și ospitalitate.
 y Vase tipic italienești și atmosferă latină la bord.
 y Centru spa „Samsara Spa” modern, cu multe fa-

cilităţi.
 y Opţiunile de cină pentru cei mici includ un meniu 

special cu băuturi pentru copii, îngheţată, Nu-
tella și petreceri de seară.
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Disney Cruise Line este o line de croazieră americană, 
deţinută și operată de Walt Disney Parks & Resorts. 
De asemenea, Disney deţine Castaway Cay, o insulă 
privată din Bahamas, concepută ca un port exclusiv 
pentru navele linei Disney.
Pentru o călătorie în lumea magică Disney, alături 
de personajele celebre din desene animate, pre-
zente la bord, alegeţi o croazieră pe unul din vasele 
Disney Cruise.
Mai mult decât un parc de distracţii plutitor, la bord 
aveţi la dispoziţie, pe lângă spaţiile special amena-
jate pentru copii și adolescenţi, locuri destinate ex-
clusiv adulţilor. Astfel, vă puteţi bucura de o vacanţă 
în familie, în care fiecare membru să se simtă bine.
Destinaţiile pe care le operează linia Disney sunt în 
Alaska, Marea Mediterana, Europa de Nord, Baha-
mas, Hawaii și Caraibe.

Viaţa la bord
O croazieră Disney este „paradisul” pentru copii. 
Croazierele Disney oferă o gamă largă de activităţi, 
inclusiv clubul Oceaneer și clubul Edge pentru co-
pii, iar pentru adolescenţi există clubul Vibe. Pe o 
croazieră Disney, copiii își au astfel propriile spaţii 
și cluburi și o mulţime de activităţi pentru a face 
dintr-o croazieră Disney o experienţă magică și 
distractivă.  
Din momentul în care veţi păși la bordul vaselor ce 
aparţin liniei de croazieră Disney, veţi putea experi-
menta șarmul aparte ce caracterizează fiecare vas, 
toate fiind decorate în stilul vesel Disney. Cei mici 
au de ales între diferite activităţi interactive, cine-
matografe, teatre, întâlniri cu personaje Disney sau 
ateliere de creaţie, în timp ce părinţii se pot relaxa 
în numeroasele restaurante sau baruri ale navei, în 
centrul spa sau în solitudinea liniștită a piscinei Quiet 
Cove pentru adulţi. 
Noaptea, bucuraţi-vă de diferite cluburi de noapte 
și saloane unde veţi găsi muzică live, spectacole de 
cabaret și karaoke. Pentru o seară romantică, savu-
raţi mesele gourmet cu meniuri specifice din nordul 
Italiei, la restaurantul Paolos.
Cabinele vaselor Disney Cruise Line au fost proiecta-
te cu gândul la familii și dispun de spaţii ample de 
depozitare, băi separate și chiuvete separate. Vasele 
Disney au și o mare varietate de cabine, inclusiv ca-
bine învecinate, cabine pentru familii care pot găzdui 
până la cinci persoane și suite bine amenajate. 
Cele mai noi nave dispun chiar de un hublou vir-
tual în cabinele interioare, oferind oaspeţilor vi-
zualizarea exteriorului, în timp real, de pe traseul 
croazierei. Cabinele au facilităţi cum sunt articole 
de baie de lux, lenjerie premium și televizoare cu 
ecran plat.

De ce Disney Cruise Line?• Încăperile de lux sunt configurate special pentru 
familii, cu spaţiu de stocare suplimentar.• Restaurantele elegante de la bordul vasului 
oferă un strop de magie și satisfac gustul fiecărui 
pasager.• Divertismentul include versiunea originală a 
Broadway-ului cu spectacole live și cele mai 
recente filme Disney, unele fiind chiar și în format 
3D.• Piscinele sunt minunate, tematice și concepute 
pentru toate vârstele.• Adulţii pot asculta muzică live și dansa în cluburile 
de noapte sau pot beneficia de facilităţile SPA și 
fitness.• Există cluburi pentru copii, cu jocuri tematice, 
pentru toate tipurile de vârstă, începând de la 
vârsta de 3 luni până la 17 ani.
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Holland America Line este o linie de croazieră înfiin-
ţată în Olanda, cu sediul in prezent in Statele Unite 
ale Americii. Holland America Line si-a fixat ca si 
obiectiv, conform declaraţiei președintelui compa-
niei, „sa ajute lumea să devină un loc mai bun prin 
intermediul călătoriilor, prin deschiderea de noi ori-
zonturi si construirea de conexiuni intre oameni”.
Holland America Line este un lider recunoscut în 
domeniul croazierelor. Dacă sunteţi în căutarea con-
fortului, linia va oferă unele dintre cele mai spaţioase 
și confortabile nave de pe mare, servicii superioare, 
meniuri rafinate, activităţi de petrecere a timpului 
variate, programe de dezvoltare personala și itinera-
rii interesante pe tot mapamondul. 
Holland America Line, cu flota sa moderna, oferă 
peste 500 de calatorii pe an, pe toate cele șapte con-
tinente. Itinerariile sale includ atât porturile popula-
re, cat și pe cele mai puţin vizitate din Europa, Carai-
be, Alaska, Mexic, America de Sud, Canalul Panama, 
Australia, Noua Zeelandă și Asia, precum și călătorii 
unice către Amazon, Antarctica și Grand Voyage-uri.

Viaţa la bord
Viaţa la bordul vaselor Holland America este una 
liniștită și bogată în experienţe și activităţi culturale.
Nu veţi avea șansa sa vă plictisiţi, de dimineaţa până 
seara având parte de cele mai interesante cursuri 
oferite de membrii echipajului Holland America 
Line. Veţi avea posibilitatea să luaţi masa în toate 
restaurantele de la bordul vasului si sa va bucuraţi 
de toate facilităţile vaselor precum piscina, sala de 
fitness, jacuzzi sau teatrul. 
Oaspeţii pot alege un meniu tradiţional sau pot opta 
pentru mese relaxante, informale, în restaurantul 
Lido, mese elegante în restaurantul principal sau 
o serie de meniuri de specialitate în restaurantul 
Pinnacle Grill. Holland America Line folosește cele 
mai proaspete produse, carne și fructe de mare de 
calitate superioara, pentru a crea meniuri delicioase 
și inovatoare, însoţite de o listă extinsă de vinuri.
Standardul ridicat de excelenţă al liniei Holland 
America se reflecta si in cabinele spaţioase, unele 
dintre cele mai mari cabine de pe vasele din 
categoria croazierelor premium. Facilităţile cabinelor 
includ halate de baie personalizate, prosoape mari, 
extra-pufoase, din bumbac egiptean, pat de lux  
cu lenjerie de calitate, bomboane pe pernă, fructe 
proaspete gratuite. 
Pășiţi la bordul vaselor Holland America și lăsaţi-vă 
răsfăţaţi!

De ce Holland America line?
 y Pentru că sunt liderii industriei premium de 

croaziere; 
 y Linie specializată pe itinerariile în Alaska; 
 y Înnoptări la bordul vaselor în orașele mari 

(Veneţia, Barcelona, etc); 
 y Raportul membru echipaj/pasager este de 1:2, 

iar de aici rezultă serviciile ireproșabile, atenţia 
spre detaliu și spre pasager; 

 y  Activităţi culturale la bordul vaselor (centru de 
gastronomie, centru de informatică, galerii de 
artă).
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

MSC Cruises este cea mai mare linie privată de croazi-
eră din lume și lider de piaţă în Europa și America de 
Sud, cu o istorie de peste 300 de ani. 
MSC Cruises vă va conduce în jurul lumii cu renumita 
ospitalitate italiană, navele MSC îmbinând farmecul 
european cu stilul italian și eleganţa. 
MSC descrie ultimele vase lansate ca având un de-
sign „revoluţionar”, noile caracteristici incluzând o 
promenadă la nivelul mării cu spaţii în aer liber, ma-
gazine și restaurante.
Navele MSC navighează pe tot parcursul anului în 
Marea Mediterană și Caraibe, iar itinerariile sezoniere 
includ Europa de Nord, Oceanul Atlantic, America de 
Sud, Africa de Sud, China și Dubai, Abu Dhabi și India.

Viaţa la bord
Chiar dacă este vorba de un vas nou lansat sau de 
unul ceva mai vechi, la bordul navelor MSC Cruises se 
simte o puternică influenţă italiană. Activităţile sunt 
în abundenţă la bordul unei croaziere MSC. Există 
divertisment pentru toată familia la Aqua Park. Atât 
copiii cât și adulţii își pot încerca abilităţile la cursele 
simulate Formula 1. Copiii se pot bucura de teatrul 
4-D. Adulţii pot să participe la o licitaţie de artă. 
Întreaga familie poate petrece o seară distractivă la 
bowling. Pe măsură ce soarele coboară, distracţia 
continuă cu numeroase posibilităţi de divertisment 
cum sunt spectacole de teatru de clasă mondială, 
spectacole de muzică de dans sau concerte clasice.
Mesele sunt întotdeauna o ocazie specială pe 
vasele MSC, meniurile bogate sunt create folosind 
doar cele mai proaspete ingrediente și includ o 
specialitate italiană regională diferită în fiecare seară. 
Restaurantul principal are o atmosferă elegantă, 
europeană, iar pentru cei care doresc o schimbare a 
ritmului, MSC oferă restaurante de specialitate, pe 
majoritatea navelor, cum ar fi un restaurant sushi, 
un restaurant chinezesc sau un restaurant Tex-Mex și 
pizzeria autentică italiană, care nu poate fi întrecută. 
Cabinele sunt spaţioase, elegante și oferă dulapuri 
mari cu spaţiu de depozitare amplu, mini-bar, seif, 
uscător de păr și acces la internet wireless. Suitele 
oferă o zonă de relaxare cu canapea si balcon.

De ce MSC Cruises?
 y Conceptul MSC Yacht Club este un „paradis” privat 

care oferă intimitate și servicii personalizate, 
suite de lux, cu majordom și serviciu de concierge, 
băuturi și mese gourmet în restaurantul privat al 
clubului Yacht și alte facilităţi de lux. 

 y O linie dedicată în special familiilor cu copii – 
MSC oferă multe activităţi pentru copii și dispune 
de cluburi speciale: Mini Club, Junior Club și 
Teen’s Club.

 y MSC Cruises aduce Spa-ul balinez pe mare, 
oferind o gamă largă de tratamente de sănătate 
și de înfrumuseţare.

 y Cardul MSC Voyagers Club care oferă beneficii 
membrilor.

 y Copiii navighează gratuit pe tot parcursul anului!
 y MSC oferă distracţie la bord, dar în același timp 

și relaxare.
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Norwegian Cruise Line este o linie inovatoare în do-
meniul croazierelor, cu o istorie de 51 de ani în care 
s-a făcut remarcată prin depășirea graniţelor croazi-
erelor tradiţionale. 
Norwegian Cruise Line va oferă libertatea și flexibi-
litatea de a vă organiza timpul petrecut într-o croa-
zieră, fără a vă impune ora de servit masa, oferind o 
varietate de opţiuni de divertisment și fără a impune 
o ţinută oficiala de îmbrăcăminte.  
Recent, Norwegian Cruise Line a fost numită 
„Europe's Leading Cruise Line” (cea mai buna linie de 
croaziere din Europa) pentru al 10-lea an consecutiv.

Viaţa la bord
Norwegian Cruise Line vă va oferi experienţe mixte 
în ceea ce privește un sejur pe un vas de croazieră. 
Viaţa la bord este un amalgam compus din elemen-
tele tradiţionale și caracteristicile inovatoare ale faci-
lităţilor, acestea creând o ambianta specifică și unică 
vaselor Norwegian. Atmosfera este plină de culoare, 
duce cu gândul la distracţie, și, ocazional, poate de-
veni destul de zgomotoasă.

Codul vestimentar este flexibil, nu este nimic 
neobișnuit în a vedea pasageri care poartă tricouri 
luând masa împreună cu pasageri îmbrăcaţi elegant 
(costumele sunt însă rare pe vasele Norwegian).
Toate navele Norwegian Cruise Line au diverse lo-
curi în care se poate servi masa, de la de bistro-uri 
franţuzești, la restaurante specializate pe biftecuri 
sau sushi. Serviciul de room-service este disponibil 
non-stop. Toate restaurantele de specialitate ne-
cesită rezervare prealabilă. Semnătura culinară a 
Norwegian Cruise Line, ce nu ar trebui ratată la bor-
dul navelor, este bufetul de ciocolată (are loc odată în 
timpul fiecărei croaziere). Este o priveliște magnifică!
Pe lângă restaurante, navele au de asemenea multe 
baruri și saloane. 
Linia Norwegian Cruise dorește să ofere servicii de 
divertisment de excepţie, oferind producţii muzicale 
exuberante (inclusiv spectacole care mai pot fi urmă-
rite doar pe Broadway), show-uri de comedie, trupe 
live, recitaluri de pian și DJ în discotecile de la bord. 
Cazinourile oferă jocurile clasice apreciate de clienţi. 
Biblioteci, camere de jocuri, săli de pingpong, licitaţii 

de artă, seminarii de parfumerie, lecţii de jocuri de 
noroc – toate acestea sunt disponibile în fiecare zi pe 
vasele liniei. 
SPA-urile sub tutela Steiner oferă tratamente de lux, 
cu servicii adăugate recent precum albirea dinţilor 
sau ședinţe de acupunctură, dar și tratamente cu 
Botox – sub supravegherea medicilor de la bordul 
navelor. Toate navele au centre de fitness.
Există oferte adecvate tuturor vârstelor, programul 
Gruppies oferind interacţiune senzorială pentru pă-
rinţi și copiii de la 6 luni la 3 ani. Există centre pentru 
adolescenţi, discoteci și piscine destinate copiilor.

De ce Norwegian Cruise Line?
 y Oferă în exclusivitate conceptul „freestyle cruising”: 

nu impune o ţinută obligatorie la cină și nici oră 
pentru servirea cinei.

 y Oferă divertisment pentru toate vârstele.
 y Este recunoscută pentru amestecul de generaţii 

și tipologii, fiind apreciată atât de tineri căsătoriţi 
cât și de familii cu copii sau cupluri de același sex.

 y Oferă beneficii pentru membrii Norwegian Cruise 
Line.

 y Oferă cabine care au capacitate de o persoană, 
pentru care nu se solicită supliment de cabina single.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Princess Cruises face parte din corporaţia Carnival 
Corporation & PLC și s-a făcut remarcată în anul 1965 
când a lansat unul dintre primele vase cu un design 
modern, special creat pentru a oferi pasagerilor lu-
xul pe care aceștia îl doreau, vasul Italia. Acest vas a 
lansat bătălia pentru supremaţia în domeniul croa-
zierelor de lux.
În anul 1977, compania a devenit faimoasă în rândul 
populaţiei americane deoarece două dintre vasele 
flotei făceau parte din unul dintre cele mai îndrăgite 
seriale ale vremii: „The Love Boat”. 
Princess Cruises oferă o mare varietate de itine-
rarii, peste 350 de itinerarii ce includ porturi pe 
cele 7 continente, itinerarii care vor mulţumi pe 
toată lumea, de la călătorul care merge într-o 

croazieră pentru prima dată, până la călătorul cu 
experienţă.
În oferta Princess Cruises veţi găsi itinerariul per-
fect, indiferent dacă sunteţi fericit cu o croazieră 
de o săptămână de relaxare în Caraibe sau căutaţi 
să exploraţi destinaţii noi și în afara destinaţiilor 
de croazieră obișnuite. Pe toate itinerariile vă 
puteţi lăsa transpus în culturile locale, iar pentru 
a obţine o înţelegere reală a porturilor vizitate, 
puteţi combina experienţa de pe vas cu excursiile 
interesante și de calitate organizate de Princess 
Cruises la ţărm. 
De la început și până în prezent compania Princess 
Cruises a reușit să obţină nenumărate premii pentru 
serviciile oferite la bordul vaselor.

Viaţa la bord
Din momentul în care veţi păși la bordul vaselor 
companiei Princess veţi ști că acesta este cel mai bun 
mod de a descoperi lumea. Veţi fi întâmpinaţi de un 
personal cald și primitor, care oferă la un nivel ridicat, 
servicii personalizate, menite să facă oaspeţii să se 
simtă bine, ca acasă.
La bord veţi putea alege dumneavoastră când și unde să 
mâncaţi – într-unul din faimoasele restaurante, la mar-
ginea piscinei sau în cabină. Puteţi alege să participaţi la 
unul din cursurile de ceramică, desen sau fotografie, să 
vă relaxaţi făcând baie într-una din piscinele vasului sau 
să citiţi o carte într-una dintre cele mai bogate biblioteci 
de pe mare. În timpul nopţii vă puteţi delecta cu un film 
sub cerul liber, dansa pe ritmuri fierbinţi într-unul din 
cluburile vasului sau să vă încercaţi norocul la unul din 
cele mai moderne cazinouri.
Indiferent la care dintre activităţile oferite veţi dori să 
participaţi, voiajul cu Princess Cruises va fi unul unic.

De ce Pricess Cruises?
 y Cu câteva dintre cele mai interesante itinerarii și 

cele mai luxoase vase, Princess Cruises este una 
dintre cele mai importante și apreciate linii de 
croazieră la momentul actual.

 y Companie specializată pe itinerarii în Alaska.
 y Are unele dintre cele mai luxoase vase (mici sau 

mari). 
 y Oferă o gamă foarte variată de activităţi la bordul 

vasului si posibilităţi foarte diversificate de a 
servi masa.

 y Oferă unele dintre cele mai interesante și 
incitante excursii opţionale. 

 y Media de vârstă este peste 50, astfel, la bordul 
vaselor Pincess veţi găsi un mediu intim, liniștit 
și special.
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Pullmantur Cruises, cu sediul la Madrid, și-a început 
activitatea în anii 1990 și a ajuns, într-un timp scurt, 
printre liniile renumite din domeniu.
Croaziera Pullmantur este soluţia perfectă pentru o 
vacanţă memorabilă, oferind servicii All Inclusive, 
facilităţi nenumărate la bordul vaselor, itinerarii cu 
zbor inclus din Madrid și nu în ultimul rând, atmos-
feră latină.
Pullmantur Cruises își propune ca fiecare dintre pasa-
geri să beneficieze de momente de neuitat la bordul 
vaselor sale și să se bucure de fiecare moment din 
vacanţă, de la început până la sfârșit!

Viaţa la bord
Pe vasele Pullmantur Cruises te poţi bucura de liniște 
și relaxare în spaţiile special amenajate (spa, biblio-
tecă) dar și de distracţie și voie bună în cluburile de 
noapte, casino, baruri și la diferitele spectacole live.
Pullmantur Cruises oferă servicii de înaltă calitate la 
preţuri rezonabile, pentru fiecare membru al famili-
ei, astfel vacanţele în familie pe aceste vase sunt o 
ocazie perfectă pentru distracţie sau relaxare, petre-
când timpul alături de cei dragi.
Echipa prietenoasă și pasionată va ţine copiii distraţi 
toată ziua, în timp ce adulţii se pot bucura de timpul 
liber în cazino sau se pot relaxa și pot admira panora-
ma de pe vas, în timp ce savurează un cocktail la bar.
Posibilităţile de petrecere a timpului pe vasele Pull-
mantur Cruises sunt numeroare: sală de fitness și 
pistă pentru alergat; teren de baschet și masă de te-
nis; biblioteca; discotecă, cluburi de noapte; piscină; 
perete de escaladă; săli de jocuri; tratamente pentru 
relaxare la spa, saună; cumpărături în magazinele 
duty-free; spectacole live; restaurante; cafenele și 
baruri; activităţi pentru copii. 

De ce Pullmantur Cruises?
 y Oferă servicii All Inclusive - singură linie de 

croazieră ale cărei tarife includ ca și regim de 
masă standard la bord, regimul All Inclusive 
(excepţie făcând liniile din clasa Luxury).

 y Cu o mare varietate de activităţi pentru familii la 
bord, Pullmantur este printre liniile de croazieră 
preferate de către familii.

 y Pentru natura relaxată a unei croaziere 
Pullmantur unde ospitalitatea mediteraneană 
este la superlativ astfel ca dumneavoastră să vă 
bucuraţi de vacanţă departe de realităţile vieţii 
de zi cu zi de acasă! 

 y Oferă itinerarii variate și atractive, inclusiv 
itinerarii cu zbor inclus din Madrid.

 y Tarife accesibile și oferte speciale lansate cu 
regularitate.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Royal Caribbean International a fost întotdeauna un 
lider în industria croazierelor iar navele sale continuă 
să stabilească baremul pentru inovaţia în domeniu. 
De la lansarea sa, în 1969, Royal Caribbean Inter-
national a redefinit continuu vacanţa pe un vas de 
croazieră. Fiecare clasă nouă de nave este o minune 
arhitecturală și a debutat cu premiere în ceea ce 
privește posibilităţile de petrecere a timpului pe o 
navă de croazieră. 
Navele Royal Caribbean International vă vor uimi cu 
ceea ce au de oferit, cum sunt pereţii de căţărare, pa-
tinoarele, terenuri de minigolf și chiar piscina unde 
se poate face surf (FlowRider). 
De-a lungul timpului, Royal Caribbean International 
și-a extins aria de operare, astfel veţi naviga pe iti-
nerarii interesante în unele dintre cele mai populare 
destinaţii din lume, bucurându-vă de servicii de cali-
tate în destinaţii precum Bahamas, Caraibe, Bermu-
de, Alaska, Canada și New England, Europa, Canalul 
Panama, Hawaii, America de Sud, Orientul Mijlociu, 
Asia și Australia / Noua Zeelandă.

Viaţa la bord
Activităţile de la bordul navelor Royal Caribbean In-
ternational sunt printre cele mai variate. 
Navele Royal Caribbean au fost întotdeauna ino-
vatoare și adaugă aventură activităţilor la bord: 
căţărare pe pereţi peste Oceanul Atlantic, surf în 
piscinele FlowRider în timp ce navigaţi pe Marea 
Caraibelor sau patinaj și tiroliana în Marea Medi-
terană. Aqua parcurile H2O sunt distractive pen-
tru întreaga familie. 
Royal Caribbean International stabilește standardul 
în industria de croaziere cu spectacole muzicale ori-
ginale, producţii contemporane sau spectacole inspi-
rate de Las Vegas. Indiferent de ce spectacol se află 
pe scenă, un lucru este sigur – se va lăsa cu aplauze. 
De la biciclete electrice, la aparate de greutăţi, benzi 
de alergare, până la saună, jacuzzi și baie de aburi, 
veţi găsi tot ce aveţi nevoie pentru a rămâne în formă 
în centrul de fitness si spa. 
O croazieră Royal Caribbean International este o va-
canţă de care toată familia se poate bucura. Cluburile 
de copii sunt amuzante dar și educative. 
Navele Royal Caribbean International oferă o gamă 
largă de tipuri de cabine, inclusiv suite familiale pe 
două nivele unde se pot caza până la 6 persoane.
Opţiunile de servit masa pe o croazieră Royal Ca-
ribbean International sunt numeroase și includ me-
niuri tradiţionale și o serie de restaurante de specia-
litate, cum ar fi Chops Steakhouse, Giovanni's Table, 
restaurant cu specific asiatic și multe altele. 

De ce Royal Caribbean International?
 y Deţine una dintre cele mai inovative flote din 

industria croazierelor.
 y Activităţile la bordul navelor sunt atât de 

abundente, variate și interesante încât nu le poţi 
experimenta pe toate într-un singur sejur.

 y Copiii sunt „regi” pe vasele Royal Caribbean 
International – există cluburi pentru copiii de la 6 
luni pana la 17 ani, toate cu activităţi distractive 
care nu le vor permite copiilor să se plictisească. 

 y Oferă itinerarii interesante, de la 3 până la 18 
zile, cu destinaţii pe tot globul.
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MSC Cruises | Vas MSC Preziosa
Germania | Franţa | Marea Britanie | Belgia | Olanda

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Hamburg, Germania - 18:30

2 Pe mare - -

3 Le Havre, Franţa 08:00 22:00

4 Londra (Southampton), 
Anglia 07:00 20:00

5 Bruges (Zeebruges), 
Belgia 10:00 20:00

6 Amsterdam, Olanda 09:00 -

7 Amsterdam, Olanda - 09:00

8 Hamburg, Germania 07:00 -

Date de plecare 2019

septembrie 15

de la

1070 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

HAMBURG

SOUTHHAMPTON
(Londra) ZEEBRUGES (Bruges)

LE HAVRE

AMSTERDAM
Germania

Franţa

Belgia

Olanda

Marea
Britanie

Marea
Nordului

 Pachet cu 
zbor inclus din 

București și 
însoţitor de grup!

Recomandarea EXIMTUR

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

CAPITALELE BALTICE
MSC Cruises | Vas MSC Meraviglia
Germania | Danemarca | Finlanda | Rusia | Estonia

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Kiel, Germania - 19:00

2 Copenhaga, 
Danemarca 08:00 18:00

3 Pe mare - -

4 Helsinki, Finlanda 12:00 18:00

5 St. Petersburg, Rusia 07:00 21:00

6 Tallinn, Estonia 09:00 18:00

7 Pe mare - -

8 Kiel, Germania 07:00 -

Date de plecare 2019

iunie 08

de la

1299 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

KIEL

COPENHAGA

HELSINKI ST. PETERSBURG

TALLIN

Germania

Danemarca

Finlanda

Rusia

Estonia

Marea
Baltică

 Pachet cu 
zbor inclus din 

București și 
însoţitor de grup!

Recomandarea EXIMTUR

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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MSC Cruises | Vas MSC Meraviglia
Germania | Danemarca | Norvegia

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Kiel, Germania - 19:00

2 Copenhaga, 
Danemarca 09:00 18:00

3 Pe mare - -

4 Hellesylt/Geiranger, 
Norvegia 07:00 17:00

5 Flaam, Norvegia 08:00 19:00

6 Stavanger, Norvegia 12:00 21:00

7 Pe mare - -

8 Kiel, Germania 07:00 -

Date de plecare 2019

septembrie 07

de la

1319 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

KIEL
COPENHAGA

HELLESYLT/GEIRANGER

FLAAM

STAVANGER

Germania

Danemarca

Norvegia

Marea
Nordului

 Pachet cu 
zbor inclus din 

București și 
însoţitor de grup!

Recomandarea EXIMTUR

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ISLANDA ȘI EUROPA DE NORD
MSC Cruises | Vas MSC Preziosa
Germania | Scoţia | Islanda

Ziua Portul Sosire Plecare

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Hamburg, Germania - 22:00

2 Pe mare - -

3 Invergordon, Scoţia 07:00 17:00

4 Pe mare - -

5 Reykjavik, Islanda 11:00 -

6 Reykjavik, Islanda - 18:00

7 Isafjordur, Islanda 07:00 19:00

8 Akureyri, Islanda 07:00 18:00
9 Pe mare - -

10 Kirkwall, Scoţia 08:00 20:00
11 Pe mare - -
12 Hamburg, Germania 06:00 -

Date de plecare 2019

mai 26

de la

1939 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

HAMBURG

INVERGORDON

KIRKWALL

REYKJAVIK

AKUREYRI

ISAFJORDUR

Germania

Marea
Britanie

Marea
Nordului

Marea Norvegiei

Islanda

 Pachet cu 
zbor inclus din 

București și 
însoţitor de grup!

Recomandarea EXIMTUR

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Costa Cruises | Vas Costa Diadema
Spania | Italia | Franţa

Ziua Portul Sosire Plecare
1 Barcelona, Spania - 19:00

2 Palma de Mallorca, 
Spania 09:00 -

3 Palma de Mallorca, 
Spania - 13:00

4 Cagliari, Sardinia, Italia 08:00 17:00

5 Roma (Civitavecchia), 
Italia 08:00 19:00

6 Savona, Italia 07:00 17:00
7 Marseille, Franţa 08:00 17:00
8 Barcelona, Spania 09:00 -

Date de plecare 2019

mai 13 20 27 - - 

iunie 03 10 17 24 - 

iulie 01 08 15 22 29

august 05 12 19 26 - 

septembrie 02 09 16 23 - 

de la

579 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară
BARCELONA

PALMA DE MALLORCA
CAGLIARI

SAVONA

MARSILIA

ROMA
(Civitavecchia)

Spania

Franţa

Italia

Marea Balearelor

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

MEDITERANA DE VEST
MSC Cruises | Vas MSC Seaview
Italia | Spania | Franţa

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Roma (Civitavecchia), 
Italia - 18:00

2 Cannes, Franţa 09:00 18:00

3 Palma de Mallorca, 
Spania 14:00 23:00

4 Barcelona, Spania 08:00 18:00

5 Ajaccio, Corsica, Franţa 12:00 19:00

6 Genova, Italia 07:00 18:00

7 La Spezia, Italia 07:00 18:00

8 Roma (Civitavecchia), 
Italia 07:00 -

Date de plecare 2019
aprilie 17 24 - - - 

mai 01 08 15 22 29
iunie 05 12 19 26 - 
iulie 03 10 17 24 31

august 07 14 21 28 - 
septembrie 04 11 18 25 - 
octombrie 02 09 16 23 30
noiembrie 06 - - - - 

de la

399 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

CANNES

PALMA DE 
MALLORCA

BARCELONA AJACCIO

GENOVA

LA SPEZIA

ROMA 
(Civitavecchia)

Italia

Franţa

Spania

Marea Mediterană

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Norwegian Cruise Line | Vas Norwegian Epic
Italia | Franţa | Spania

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Roma (Civitavecchia), 
Italia - 19:00

2 Florenţa / Pisa 
(Livorno), Italia 07:00 19:00

3 Cannes, Franţa 08:00 18:00

4 Palma de Mallorca, 
Spania 13:00 20:00

5 Barcelona, Spania 05:00 18:00
6 Pe mare - -
7 Napoli, Italia 07:00 19:00

8 Roma (Civitavecchia), 
Italia 06:00 -

Date de plecare 2019
mai 15 22 29 - - 

iunie 05 12 19 26 - 
iulie 03 10 17 24 31

august 07 14 21 28 - 
septembrie 04 11 25 - - 
octombrie 02 09 16 23 30

de la

929 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

CANNES

PALMA DE 
MALLORCA

BARCELONA

NAPOLI

FLORENŢA / PISA 
(Livorno)

ROMA 
(Civitavecchia)

Italia
Franţa

Spania

Marea Tireniană

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Date de plecare 2019

mai 25

iunie 01

MEDITERANA DE VEST
Disney Cruise Line | Vas Disney Magic
Spania | Italia | Franţa

Ziua Portul Sosire Plecare

2 Barcelona, Spania - 16:00

2 Pe mare - -

3 Napoli, Italia 07:30 18:00

4 Roma (Civitavecchia), 
Italia 07:00 18:45

5 Livorno, Italia 07:00 18:45

6 Villefranche, Franţa 07:30 17:45

7 Pe mare - -

8 Barcelona, Spania 07:00 -

de la

1850 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

BARCELONA

NAPOLI

LIVORNO
VILLEFRANCHE

ROMA 
(Civitavecchia)

Marea Tireniană

Marea 
Balearelor

Franţa
Italia

Spania

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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MSC Cruises | Vas MSC Musica
Italia | Grecia | Albania | Croaţia

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Veneţia, Italia - 16:30

2 Brindisi, Italia 13:00 18:00

3 Katakolon, Grecia 11:00 17:00

4 Mykonos, Grecia 08:00 19:00

5 Atena (Piraeus), Grecia 07:30 16:30
6 Sarande, Albania 12:00 20:00
7 Dubrovnik, Croaţia 09:00 15:00

8 Veneţia, Italia 09:00 -

Date de plecare 2019
mai 25 - - - - 

iunie 01 08 15 22 29
iulie 06 13 20 27 - 

august 03 10 17 24 31
septembrie 07 14 21 28 - 
octombrie 05 - - - - 

de la

439 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

VENEŢIA

BRINDISI

KATAKOLON

SARANDE

DUBROVNIK

MYKONOS

ATENA 
(Piraeus)

Italia Croaţia

Albania

Grecia

Marea Mediterană

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

MEDITERANA DE EST
Royal Caribbean Cruise Line | Vas Jewel of the Seas
Italia | Grecia

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Roma (Civitavecchia), 
Italia - 17:00

2 Pe mare - -

3 Santorini, Grecia 13:00 22:00

4 Mykonos, Grecia 08:00 19:00

5 Atena (Piraeus), Grecia 06:00 18:00

6 Katakolon, Grecia 09:00 17:00

7 Pe mare - -

8 Roma (Civitavecchia), 
Italia 05:00 -

Date de plecare 2019

iunie 16 23  -

iulie 07 21 28

august 04 18 - 

septembrie 01 - - 

de la

539 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

ROMA (Civitavecchia)

SANTORINI

MYKONOS

ATENA (Piraeus)
KATAKOLON

Italia

Grecia

Marea Mediterană

Marea Neagră

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Costa Cruises | Vas Costa Deliziosa
Italia | Grecia | Muntenegru | Croaţia

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Veneţia, Italia - 17:00

2 Bari, Italia 14:00 20:00

3 Corfu, Grecia 09:00 14:00

4 Atena (Piraeus), Grecia 12:00 19:00

5 Pe mare - -

6 Kotor, Muntenegru 08:00 17:00

7 Dubrovnik, Croaţia 08:00 14:00

8 Veneţia, Italia 09:00 -

Date de plecare 2019

aprilie 07 14 21 28

mai 05 -  - -

octombrie 13 20 27  - 

noiembrie 03 10 17 24

decembrie 15 22 29 - 

de la

489 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

VENEŢIA

BARI

CORFU

KOTOR

DUBROVNIK

ATENA (Piraeus)

Italia

Grecia

Muntenegru

Croaţia

Marea Mediterană

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

MEDITERANA DE EST
Pullmantur Cruises | Vas Horizon
Grecia | Turcia 

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Atena (Piraeus), Grecia - -

2 Atena (Piraeus), Grecia - 18:00

3 Santorini, Grecia 09:00 18:00

4 Marmaris, Turcia 08:30 20:00

5 Pe mare - -

6 Chania, Creta 09:00 19:00

7 Mykonos, Grecia 09:00 18:00

8 Atena (Piraeus), Grecia 08:00 -

Date de plecare 2019
aprilie 21 28  -  -

mai 05 12 19 26
iunie 16  - -  -
iulie 14 28 - - 

august 04 11 18 25
septembrie 08 15 22 - 

de la

549 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară
SANTORINI

MARMARIS

CHANIA

MYKONOS

ATENA (Piraeus)
Grecia

Turcia

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Pullmantur Cruises | Vas Zenith
Spania | Portugalia | Maroc

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Tenerife, Insulele 
Canare - 08:00

2 Santa Cruz De La 
Palma, Insulele Canare 09:00 17:00

3 Funchal, Madeira, 
Portugalia 13:00 22:00

4 Pe mare - -

5 Agadir, Maroc 07:00 19:00

6 Lanzarote, Insulele 
Canare 13:00 20:00

7 Gran Canaria, Insulele 
Canare 08:00 21:00

8 Tenerife, Insulele 
Canare 08:00 -

Date de plecare 2019

februarie 03 10 17 24

martie 10 17 24 31

de la

269 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

TENERIFE

SANTA CRUZ DE 
LA PALMA

FUNCHAL

AGADIR

LANZAROTE

GRAN CANARIA

Oceanul Atlantic

Maroc

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ŢĂRILE BALTICE/RUSIA
Holland America Line | Vas Nieuw Statendam
Olanda | Danemarca | Germania | Estonia | Rusia | Finlanda | Suedia

Ziua Portul Sosire Plecare
1 Amsterdam, Olanda - 17:00
2 Pe mare - -
3 Copenhaga, Danemarca 07:00 16:00
4 Warnemunde, Germania 07:00 22:00
5 Pe mare - -
6 Tallinn, Estonia 09:00 17:00
7 Saint Petersburg, Rusia 07:00 -
8 Saint Petersburg, Rusia - 18:00
9 Helsinki, Finlanda 07:00 17:00

10 Stockholm, Suedia 08:00 18:00
10 Arhipelagul Stockholm - -
11 Pe mare - -
12 Kiel, Germania 07:00 17:00
13 Aarhus, Danemarca 08:00 17:00
14 Pe mare - -
15 Amsterdam, Olanda 07:00 -

Date de plecare 2019
mai 12

august 25

de la

2002 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

AMSTERDAM

COPENHAGA

WARNEMUNDE

TALLINN

HELSINKI
STOCKHOLM

AARHUS

KIEL

SAINT 
PETERSBURG

Germania

Olanda

Estonia Rusia

Finlanda

Suedia

Danemarca

Marea
Nordului

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Carnival Cruise Lines | Vas Carnival Sensation
USA | Bahamas | Grand Turk

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Miami, FL - 16:00

2 Nassau, Bahamas 08:00 17:00

3 Reciful de corali Half 
Moon, Bahamas 07:30 15:30

4 Grand Turk, Turks & 
Insulele Caicos 11:00 17:00

5 Pe mare - -

6 Miami, FL 08:00 -

Date de plecare 2019
martie 02 - -
aprilie 13 27 -

mai 11 25 -
iunie 08 22 -
iulie 06 20 -

august 03 17 31
septembrie 14 28 -
octombrie 26 - -
noiembrie 09 23 -
decembrie 07 21 -

de la

240 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

MIAMI
NASSAU

RECIFUL DE 
CORALI 
HALF MOON GRAND TURK

SUA

Bahamas

Oceanul Atlantic

Marea Caraibelor

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

CARAIBELE DE VEST
MSC Cruises | Vas MSC Armonia
USA | Jamaica | Insulele Cayman | Mexic | Cuba

Ziua Portul Sosire Plecare
1 Miami, FL - 19:00
2 Pe mare - -
3 Montego Bay, Jamaica 13:00 19:00

4 George Town, Insulele 
Cayman 08:00 15:00

5 Cozumel, Mexic 10:00 18:00
6 Havana, Cuba 13:00 -
7 Havana, Cuba - 17:00
8 Miami, FL 07:00 -

Date de plecare 2019
februarie 04 11 18 25

martie 04 18 - -
aprilie 15 29 - -

mai 13 27 - -
iunie 10 24 - -
iulie 08 22 - -

august 05 19 - -
septembrie 02 16 30 -
octombrie 14 28 - -

de la

299 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

MIAMI

MONTEGO BAY
GEORGE TOWN

COZUMEL

HAVANA

SUA

Cuba

Jamaica
Insulele Cayman

Mexic

Marea Caraibelor

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Celebrity Cruises | Vas Celebrity Summit
Puerto Rico | St. Kitts | Aruba | Curacao | Bonaire

Ziua Portul Sosire Plecare

1 San Juan, Puerto Rico - 20:30

2 Basseterre, St. Kitts 09:30 18:00

3 Pe mare - -

4 Oranjestad, Aruba 08:00 17:00

5 Willemstad, Curacao 08:00 17:00

6 Kralendijk, Bonaire 08:00 17:00

7 Pe mare - -

8 San Juan, Puerto Rico 06:00 -

Date de plecare 2019

octombrie 26

noiembrie 23

decembrie 21

de la

459 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

SAN JUAN

BASSETERRE

ORANJESTAD

WILLEMSTAD
KRALENDIJK

Puerto Rico

St. Kitts

Curacao
Bonaire

Aruba

Marea Caraibelor

Oceanul Atlantic

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

COASTA AMERICII DE SUD – FIORDURILE CHILIENE
Holland America Line | Vas Zaandam
Chile | Argentina | Insulele Falkland | Uruguay

Ziua Portul Sosire Plecare
1 Puerto de San Antonio - 17:00
2 Pe mare - -
3 Portul Montt, Chile 08:00 17:00
4 Portul Chacabuco, Chile 11:00 19:00
5 Fiordurile Chiliene - -
6 Sarmiento Channel - -
7 Canalul Beagle - -
7 Strâmtoarea Magellan - -
7 Punta Arenas, Chile 06:00 18:00
7 Cockburn Channel - -
8 Ghetarul Alley - -
8 Ushuaia, Argentina 12:00 20:00
9 Cape Horn - -

10 Portul Stanley, Insulele 
Falkland 08:00 18:00

11 Pe mare - -
12 Pe mare - -
13 Montevideo, Uruguay 08:00 18:00
14 Buenos Aires, Argentina 08:00 -
15 Buenos Aires, Argentina 06:00 -

Date de plecare 2019
decembrie 04

de la

1799 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

MONTEVIDEO

CAPE HORN

BUENOS AIRESSAN 
ANTONIO

PUERTO
MONTT

PUERTO
CHACABUCO

STANLEY
PUNTA 
ARENAS

USHUAIA

Argentina

Uruguay

Insulele Falkland

Chile

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Princess Cruises | Vas Island Princess
Canada | SUA

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Vancouver, Canada - 16:30

2 Pe mare - -

3 Icy Strait Point, Alaska 12:00 22:00

4 Juneau, Alaska 08:00 21:00

5 Skagway, Alaska 07:00 20:30

6 Glacier Bay, Alaska 06:00 15:00

7 Fiordul College, Alaska 18:00 20:30

8 Whittier, Alaska, SUA 00:30 -

Date de plecare 2019
mai 05 22 -
iunie 05 19 -
iulie 03 17 31

august 14 28 -

de la

510 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

VANCOUVER

JUNEAU

SKAGWAY

ICY 
STRAIT

WHITTIERWHITTIER

Canada

Oceanul
Pacific

Glacier
Bay

Glacier
Bay

Fiordul 
College 
Fiordul 
College 

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

SUA & CANADA DE EST
Holland America Line | Vas Zaandam
Canada | SUA

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Montreal, Canada - 16:00

1 Saint Lawrence River - -

2 Quebec, Canada 07:00 17:00

3 Saint Lawrence Gulf - -

4 Charlottetown, Canada 08:00 17:00

5 Sydney, Nova Scotia 08:00 16:00

6 Halifax, Canada 08:00 16:00

7 Bar Harbor, SUA 07:00 17:00

8 Boston, SUA 07:00 -

Date de plecare 2019

iulie 13 27

de la

1389 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară
MONTREAL

QUEBEC

SAINT LAWRENCE 
RIVER

CHARLOTTETOWN SYDNEY

HALIFAXBAR HARBOR

BOSTON

Canada

SUA
Oceanul
Atlantic

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Costa Cruises | Vas Costa Diadema
Emiratele Arabe Unite | Oman | Qatar

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Dubai, Emiratele Arabe 
Unite - -

2 Dubai, Emiratele Arabe 
Unite - 14:00

3 Muscat, Oman 09:00 22:00

4 Pe mare - -

5 Doha, Qatar 09:00 20:00

6 Abu Dhabi, Emiratele 
Arabe Unite 11:00 -

7 Abu Dhabi, Emiratele 
Arabe Unite - 23:59

8 Dubai, Emiratele Arabe 
Unite 08:00 -

Date de plecare 2019

noiembrie 23 30 - -

decembrie 07 14 21 28

de la

489 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

MUSCAT

ABU DHABI

DUBAI
DOHA

Marea Roșie

Oman

Qatar

Emiratele Arabe Unite

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ASIA/AFRICA/ORIENTUL MIJLOCIU
Royal Caribbean Cruise Line | Vas Jewel of the Seas
Emiratele Arabe Unite | Qatar | Bahrain

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Dubai, Emiratele Arabe 
Unite - 17:00

2 Pe mare - -

3 Doha, Qatar 08:00 18:00

4 Manama, Bahrain 08:00 18:00

5 Sir Bani Yas, Emiratele 
Unite Arabe 08:00 18:00

6 Abu Dhabi, Emiratele 
Arabe Unite 08:00 20:00

7 Dubai, Emiratele Arabe 
Unite 08:00 -

8 Dubai, Emiratele Arabe 
Unite - -

Date de plecare 2019

decembrie 23

de la

858 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

DUBAIDOHA

MANAMA

SIR BANI YAS ABU DHABI

Bahrain

Qatar

Emiratele 
Arabe Unite

Golful Persic

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Holland America Line | Vas Maasdam
Japonia | Rusia

Ziua Portul Sosire Plecare
1 Yokohama, Japonia - 22:00
2 Shimizu, Japonia 08:00 15:00
3 Kobe, Japonia 10:00 23:00
4 Takamatsu, Japonia 08:00 17:00
5 Kochi, Japonia 08:00 17:00
6 Kanmou Strait - -

7 Kanazawa, Japonia 11:00 23:00

8 Pe mare - -
9 Vladivostok, Rusia 06:00 18:00

10 Pe mare - -
11 Korsakov, Rusia 07:00 18:00
12 Otaru, Japonia 11:00 18:00
13 Hakodate, Japonia 09:00 22:00
14 Pe mare - -
15 Yokohama, Japonia 07:00 -

Date de plecare 2019
august 14

de la

2020 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

YOKOHAMA

SHIMIZU

KOCHI

KANAZAWA

VLADIVOSTOK

KORSAKOV

OTARU

HAKODATE

KOBE

TAKAMATSU Japonia

Rusia

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ASIA DE SUD 
Costa Cruises | Vas Costa Fortuna
Singapore | Thailanda | Cambodgia

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Singapore - 20:00

2 Pe mare - -

3 Amphoe Ko Samui, 
Thailanda 09:00 18:00

4 Bangkok (Laem 
Chabang), Thailanda 07:00 -

5 Bangkok (Laem 
Chabang), Thailanda - 18:00

6 Sihanoukville, 
Cambodgia 09:00 18:00

7 Pe mare - -

8 Singapore 09:00 -

Date de plecare 2019

decembrie 03 17

de la

449 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

SINGAPORE

AMPHOE
KO SAMUI

LAEM CHABANG

SIHANOUKVILLE

Marea 
Chinei de Sud

Thailanda

Cambodgia

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Holland America Line | Vas Maasdam
Australia

Ziua Portul Sosire Plecare
1 Sydney, Australia - 17:00
2 Eden, Australia 08:00 17:00
3 Pe mare - -
4 Melbourne, Australia 08:00 17:00
5 Pe mare - -

6 Port Arthur, Tasmania, 
Australia 07:00 16:00

6 Cape Raoul, Tasmania - -
7 Pe mare - -
8 Adelaide, Australia 11:00 23:00

9 Kangaroo Island, 
Australia 08:00 18:00

10 Pe mare - -
11 Portland, Australia 08:00 17:00
12 Insula Phillip, Australia 08:00 22:00
13 Burnie, Tasmania 10:00 20:00
14 Pe mare - -
15 Sydney, Australia 07:00 -

de la

2157 euro
/ persoană / loc în cabină 

dublă interioară

SYDNEY

EDENMELBOURNE

PORTLAND

PHILLIP
ISLAND

BURNIE

PORT ARTHUR

ADELAIDE

KANGAROO 
ISLAND

Australia

Date de plecare 2019
decembrie 23

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

AFRICA
MSC Cruises | Vas MSC Musica
Africa de Sud | Mozambique

Ziua Portul Sosire Plecare

1 Durban, Africa de Sud - 15:00

2 Insula Portuguese, 
Mozambique 08:00 17:00

3 Pomene, Mozambique 09:00 18:00

4 Pe mare - -

5 Durban, Africa de Sud 05:30 -

Date de plecare 2019

februarie 25  

martie 11 25

aprilie 08 19

de la

603 euro
/ persoană / loc în 

cabină dublă interioară

Oceanul Indian

POMENE

INSULA PORTUGUESE

DURBAN

Africa de Sud

Mozambique

*Linia de croazieră își rezervă dreptul de a modifica itinerariul.



Programe marca EXIMTUR

CIVILIZAŢII ESENŢIALE

Circuit Mexic și sejur Cancun
Misterul vechilor civilizaţii aztece și mayase

Circuit Peru
Uluitoarea civilizaţie incașă și însemnele 
astronautului antic

Circuit Chile, Insula Paștelui, 
Patagonia, Argentina
O incursiune în misterele planetei

CULTURI EXOTICE

Maroc
Regatul Berber

Cuba
Acasă la Che Guevara și Fidel Castro



EXPERIENŢE UNICE

Japonia
Milenii de cultură și tradiţie

Safari Tanzania
Regatul animalelor BIG FIVE

Safari Kenya
Marea Migraţie în Maasai Mara

EUROPA

Portugalia
Ţara marilor descoperitori



Licența de turism – Agenție de turism organizatoare nr. 213. 
Polița de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de către turist, în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism: Seria I nr. 51614 (perioada 
de asigurare: 21.11.2018 - 20.11.2019) și polița Seria I nr. 53052 (perioada de asigurare: 16.01.2019 - 15.01.2020).
Informația cuprinsă în acest material este valabilă la  data editării prezentului material.

25 ANI
EXIMTUR Cluj-Napoca
Sediul central
Str. Nichita Stănescu nr. 16
0364-803 803
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Şaguna
Str. Andrei Şaguna nr. 34-36
0264-433 569
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Iulius Mall
Iulius Mall - Str. Al. Vaida Voievod 
nr. 53-55
0264-522 000
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Tîrgu Mureş
Piața Victoriei nr. 24 
(incinta Mall Romarta)
0265-250 023
tirgumures@eximtur.ro

EXIMTUR Baia Mare
Bd. Traian nr. 5
0262-222 395
baiamare@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Călinescu
Str. Armand Călinescu nr. 26 
Sector 2
021-31 84 005
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Calderon
Str. Jean Louis Calderon nr. 1-5 
Sector 2
021-31 58 711
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR București Latină
Str. Latină nr. 1, Sector 2
031-42 50 560
bucuresti@eximtur.ro 

EXIMTUR Bucureşti Știrbei
Str. Știrbei Vodă nr. 166, Bl. 20C 
Sector 1
031-41 78 230
bucuresti.stirbei@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Bd. Tomis nr. 111
0341-178 817
constanta@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara
Sediul zonal
Str. Victor Babeş nr. 4
0256-201 410
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara A. Iulia
Str. Vlad Delamarina Victor nr.1
Piața Operei, intrarea din strada 
Alba Iulia
0256-492 958
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Arad
Bd. Revoluției nr. 64
0257-270 077
arad@eximtur.ro

EXIMTUR Oradea
Str. Ady Endre nr. 2
0259-412 418
oradea@eximtur.ro

EXIMTUR Satu Mare
Piața Libertății nr. 11 
(Hotel Aurora)
0361-809 961
satumare@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Sediul zonal
Str. Avram Iancu nr. 19  
0364-803 715
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 6
0269-245 508
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Mediaş
Str. G. Duca nr. 24
0269-839 681
medias@eximtur.ro

EXIMTUR Alba Iulia 
Bd. Revoluției 1989, nr. 14, parter
0358-103 934
albaiulia@eximtur.ro

EXIMTUR Hunedoara
Str. Avram Iancu nr. 10 bl. C2 sc. B
0354-881 886
hunedoara@eximtur.ro

EXIMTUR Suceava Iulius Mall
Iulius Mall- Calea Unirii nr. 22 
0330-803 070
suceava@eximtur.ro

EXIMTUR Iaşi
Bd. Independenței nr. 10, Bl. R4 
parter
0232-217 740
iasi@eximtur.ro

EXIMTUR Reșița
P-ța 1 Decembrie 1918, Bl. 26 
parter, spațiul comercial 1A 
0355-429 344 
resita@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța 
Ferdinand
Bd. Ferdinand nr. 56
0241-582 831
constanta.ferdinand@eximtur.ro


