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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, Bancpost.

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

24h

DE CE SĂ ALEGI 
EXIMTUR?



4

CU
PR

IN
S

AMERICA CENTRALĂ
MEXIC
Hotel Riu Caribe  
Cancun .............................................................10
Hotel Riu Palace Peninsula  
Cancun .............................................................11
Hotel Riu Palace Riviera Maya  
Playa del Carmen .............................................12
Hotel Riu Yucatan  
Playa del Carmen .............................................13

CARAIBE
CUBA
Hotel Iberostar Bella Vista Varadero  
Varadero ...........................................................16
Hotel Iberostar Laguna Azul  
Varadero ...........................................................17
Hotel Iberostar Tainos  
Varadero ...........................................................18
Hotel Iberostar Varadero  
Varadero ...........................................................19

JAMAICA
Hotel Riu Palace Jamaica  
Montego Bay ....................................................22
Hotel Sunset at the Palms  
Negril ................................................................23
Hotel Riu Ocho Rios Club  
Ocho Rios .........................................................24
Hotel Riu Palace Tropical Bay + 
Negril ................................................................25

REPUBLICA DOMINICANĂ
Hotel Riu Palace Macao Riu Palace Macao  
Playa de Arena Gorda.......................................28
Hotel Riu Palace Bavaro  
Playa de Arena Gorda.......................................29
Hotel Riu Republica  
Playa Bavaro ....................................................30
Hotel Riu Palace Punta Cana  
Playa de Arena Gorda.......................................31
Hotel Iberostar Punta Cana  
Playa Bavaro ....................................................32
Iberostar Grand Hotel Bavaro  
Playa Bavaro ....................................................33

AFRICA
KENYA
Hotel The Sands at Nomad + 
Diani Beach ......................................................36
Hotel The Maji Beach Boutique  
Diani Beach ......................................................37
Hotel Waterlovers Beach Resort  
Diani Beach ......................................................38
Hotel Pinewood Beach Resort & Spa  
Diani Beach (Ukunda) ......................................39

TANZANIA
Hotel Riu Palace Zanzibar  
Zanzibar - Nungwi ...........................................40
Hotel Royal Zanzibar Beach  
Zanzibar - Ras Nungwi ....................................41
Zuri Zanzibar Hotel  
Zanzibar - Kendwa ...........................................42
Hotel Park Hyatt Zanzibar  
Zanzibar - Stone Town .....................................43



5
CU

PR
IN

S
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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MEXIC
AMERICA CENTRALĂ

Când să mergi în Mexic?
Îți recomandăm intervalul noiembrie – mai.
Cât durează zborul din București?
Aproximativ 16 ore, cu minim o escală.

De ce Mexic? 

Pentru că poți combina într-un sejur: plajele superbe din Peninsula Yucatan și diversitatea sporturilor acvatice practicate 
acolo cu vizitarea ruinelor mayașe ascunse în jungle sau cu arhitectura Aztecă și colonială din Mexico City, toate pe 
acorduri de muzică, distracție, voie bună și stropite cu tequila.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îți recomandăm:

Cancun: cea mai vibrantă stațiune la malul oceanului, cu 
hoteluri excelente și cluburi cu petreceri nocturne. Oraș 
recomandat persoanelor care iubesc viața, le place să se 
distreze și nu se culcă seara devreme.

Playa del Carmen: comparabilă cu atmosfera și ofertele 
din Cancun, cu plajă perfectă și oferte fascinante de scuba 
diving.

Să faci parasailing și kitesurfing: Mexicul este un paradis 
pentru iubitorii de activități pe apă și sub apă.

Să încerci o croazieră cu cină și muzică live.

Să pornești într-o excursie culturală la siturile mayașe în 
Peninsula Yucatan: la Chichen Itza, Uxmal, Palenque.

Informații utile:

Fus orar: Între -9 și -7 ore față de România, în funcție de zonă.

Monedă: Peso (MXN).

Documente călătorie: Nu este necesară viză pentru 
cetățenii români care călătoresc în scop turistic. Este 
necesar pașaport simplu (nu temporar) valabil minim 6 luni 
de la ieșirea din Mexic.

Vaccinuri: Nu există vaccinuri obligatorii, în afara celui 
împotriva febrei galbene pentru persoanele care vin din 
zone atinse de această boală.

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.

Tabel climatic Cancun

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 28 29 32 33 34 33 33 33 32 31 29 28

temp apei, °C 25 25 26 26 27 27 28 29 29 28 27 26

zile ploioase 8 6 4 4 8 13 12 12 16 14 10 10

Mexic

Statele Unite ale Americii

Guatemala

Cancun
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Tarife
începând

de la 1548 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu All Inclusive

Cancun
Hotel Riu Caibe 

Localizare: Hotel situat pe plaja cu nisip, la circa 5 
km de centrul orașului Cancun și la circa 21 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1809 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în junior suite standard cu All Inclusive

Localizare: Hotel situat la circa 5 minute de mers 
cu mașina de centrul orașului și la circa 25 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri

Cancun

Hotel Riu Palace 
Peninsula 
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Playa del Carmen

Hotel Riu Palace 
Riviera Maya 

Localizare: Hotel situat pe plaja cu nisip alb, la 
circa 2 km de Playa del Carmen și la circa 60 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri

Tarife
începând

de la 1762 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în junior suite standard cu All Inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1531 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu All Inclusive

Localizare: Hotel situat pe plajă, la circa 3 km de 
Playa del Carmen și la circa 55 km de aeroport.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri

Playa del Carmen
Hotel Riu Yucatan 



14

CA
RA

IB
E 

| C
UB

A

CUBA

CARAIBE

Când să mergi în Cuba?
Îţi recomandăm intervalul noiembrie – aprilie.
Cât durează zborul din București?
Aproximativ 14 ore, cu minim o escală.

De ce Cuba? 

Pentru că poţi găsi resorturi all inclusive pe plajele superbe din Varadero, poţi călca pe urmele lui Che Guevara în 
animatul oraș Santa Clara și poţi intra într-o altă epocă în interesantul Havana, toate pe acorduri de muzică salsa și 
stropite cu rom.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îți recomandăm:

Varadero: cea mai populară destinație de plajă din Cuba, se 
întinde pe întreaga lungime a Peninsulei Hicacos și oferă cca. 
19 kilometri cu unele dintre cele mai frumoase plaje ale insulei.

Să practici diving și snorkelling: Cuba este aproape în 
întregime înconjurată de recife și există numeroase grădini de 
corali, peșteri și vase naufragiate – multe dintre ele putând fi 
atinse din stațiunile de plajă: Varadero, Cayos și Guardalavaca.

Să vizitezi o plantaţie de tutun: Provincia Pinara del Rio 
din Cuba este unul dintre cele mai frumoase și dramatice 
peisaje, format din formaţiuni carstice și plantații de tutun.

Să vizitezi orașul Havana: capitala Cubei este vibrantă și 
plină de caracter. Aici vei găsi o combinație eclectică de 
arhitectură, o scenă dinamică de muzică și monumente 
impresionante care caracterizează istoria sa bogată. Pare că 
a fost înghețată în timp.

Să vizitezi orașul Trinidad: experimentează viaţa locală 
pe fermecătoarele străzi pietruite ale orașului Trinidad, cu 
arhitectura sa colonială și atmosfera relaxată.

Informații utile:

Fus orar: -6 ore față de ora României.

Moneda: Peso (CUP)

Documente călătorie: Pentru cetăţenii români care călăto-
resc în Cuba este necesară obţinerea vizei de intrare. Viza 
sau tichetul de turist (tarjeta turistică) se poate obţine de 
la ambasadele sau consulatele Cubei în străinătate sau de 
la agenţiile de turism sau companiile aeriene de la care s-a 
achiziţionat pachetul turistic sau biletul de călătorie. Pașa-
portul trebuie să fie valabil pe durata șederii în Cuba.

Vaccinuri: Nu se cer vaccinuri speciale.

Mexic

Statele Unite ale Americii

Haiti

Cuba

Varadero

Tabel climatic Varadero

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 27 28 29 29 31 32 32 32 32 31 28 28

temp apei, °C 25 24 24 24 26 27 28 28 28 28 27 27

zile ploioase 6 4 4 4 7 10 9 10 11 11 7 6

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.
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Varadero

Hotel Iberostar 
Bella Vista Varadero 

Localizare: Hotel recent deschis, situat direct pe 
plaja cu nisip alb din Varadero. Distanța până la 
aeroport: aproximativ 35 km.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single,  
familii cu copii

Tarife
începând

de la 1626 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu all inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1605 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu all inclusive

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip din 
Varadero și la circa 40 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Varadero

Hotel Iberostar 
Laguna Azul 
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Varadero

Hotel Iberostar 
Tainos 

Localizare: Hotelul este situat lângă plaja cu nisip 
alb, la circa 35 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Tarife
începând

de la 1747 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă în bungalow cu all inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 2034 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu all inclusive

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip, la 
circa 50 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Varadero

Hotel Iberostar 
Varadero 
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Când să mergi în Jamaica?
Îţi recomandăm intervalul decembrie – aprilie.
Cât durează zborul din București?
Aproximativ 17 ore, cu minim o escală.

De ce Jamaica? 

Descoperă o insulă cu plaje cu nisip alb, rom și reggae. De la apusuri de soare ce-ţi taie respiraţia în Negril până la 
faimoasele cascade din Ocho Rios, poți să faci cât de multe sau cât de puține dorești pe această insulă relaxantă.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Montego Bay: capitala turismului din Jamaica. Montego 
Bay este acum un oraș plin de viață, înconjurat de golfuri cu 
plaje cu nisip alb și de apele strălucitoare ale Parcului Marin 
Montego Bay.

Negril: Frumoasa plajă Negril s-a aflat adesea pe listele de 
prestigiu care au declarat-o ca una dintre cele mai frumoase 
plaje din lume. Apusurile de soare care pot fi văzute de pe 
plajă și stâncile din Negril sunt legendare și odată ce întune-
ricul se lasă, orașul și plaja prind viață pe ritmurile reggae.

Să încerci o aventură cu tiroliana: în zona Ocho Rios poţi să 
cunoști pădurea tropicală îndeaproape cu ajutorul tirolianei.  

Să descoperi spiritul reggae al lui Bob Marley într-o ex-
cursie către satul Nine Miles, locul nașterii sale și locul de 
odihnă final. 

Să explorezi abundența vieții sălbatice exotice, cum ar fi 
păsările tropicale din junglă; delfini, broaște țestoase, bale-
ne și lamantini în ocean.

Informaţii Utile:

Fus orar: -6 ore față de ora României.

Moneda: Dolar Jamaican (JMD)

Documente călătorie: Cetăţenii români care călătoresc în 
Jamaica au nevoie de viză de intrare. Viza se poate obţine de 
la ambasadele sau consulatele Statului Jamaica din străinăta-
te, cât și la punctele de trecere a frontierei. Pașaportul trebuie 
să fie valabil minim 6 luni de la data intrării în Jamaica.

Vaccinuri: Se recomandă vaccinuri împotriva: rujeolei, ru-
beolei și poliomielitei.

Tabel climatic Jamaica

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 30 30 30 31 31 32 32 32 32 31 31 31

temp apei, °C 26 26 26 27 27 28 29 29 28 28 27 27

zile ploioase 3 3 3 4 6 4 3 7 7 9 6 2

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.

Mexic

SUA

Haiti

Cuba

Jamaica
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Montego Bay

Hotel Riu Palace 
Jamaica 

Localizare: Hotel situat pe plajă, la aproximativ 
4,5 km de Montego Bay și la aproximativ 3 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri - hotel Adults Only

Tarife
începând

de la 1860 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în junior suite standard cu All Inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 2057 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă tree top deluxe cu All Inclusive

Localizare: Hotelul este situat pe o plajă privată, la 
circa 75 km distanță de aeroportul Montego Bay.
Recomandat pentru: Cupluri - Hotel Adults Only

Negril

Hotel Sunset at 
the Palms 
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Ocho Rios

Hotel Riu Ocho 
Rios Club 

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la circa 10 
min cu mașina de centrul orașului, la circa 105 km 
de aeroport.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri

Tarife
începând

de la 1577 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu All Inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1726 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu All Inclusive

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la 
aproximativ 80 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri

Negril

Hotel Riu Palace 
Tropical Bay +
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REPUBLICA 
DOMINICANĂ

CARAIBE

Când să mergi în Republica Dominicană? 
Îţi recomandăm intervalul noiembrie – aprilie.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 14 ore, cu minim o escală.

De ce Republica Dominicană?

Dacă ești în căutarea unei pauze concentrate pe soare, mare și nisip atunci o vacanță în Republica Dominicană, cu 
cazarea într-unul dintre resorturile all inclusive pentru care Caraibe este renumită, este alegerea ideală.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Punta Cana și Playa Bavaro: Regiunea este raiul iubitorilor 
de plajă și soare. Resorturile all inclusive oferă o varietate 
imensă de facilităţi, posibilităţi pentru plajă și baie, activităţi 
și restaurante.

Să încerci un sport de apă: Resortul ales poate oferi scu-
fundări, snorkelling, caiac, pescuit, windsurfing, plimbare 
cu banane, parasailing și catamarane. 

Să încerci golful: Unele dintre cele mai populare terenuri 
de golf din Caraibe sunt situate la doar o aruncătură de băț 
de hotelurile din zona Punta Cana.

Să vizitezi Santo Domingo: pentru a-ţi îmbogăţi experien-
ţa de plajă, apă și soare, îţi recomandăm o zi de experienţe 
culturale în capitala insulei, inima culturală a acesteia și cea 
mai veche așezare europeană din emisfera vestică.

Să te aventurezi în Parcul Național Parque del Este, pentru 
a găsi peisaje superbe și stoluri colorate de păsări tropicale.

Informaţii Utile:

Fus orar: -6 ore față de ora României.

Moneda: Peso Dominican (DOP)

Documente călătorie: Cetăţenii români, care doresc să 
călătorească în Republica Dominicană în scop turistic, pen-
tru o perioadă care nu depășește 90 de zile, nu au nevoie 
de viză de intrare în această ţară, însă trebuie să deţină un 
card turistic. Acesta se obţine de la consulatele Republicii 
Dominicane sau la punctele de trecere a frontierei, costă 10 
dolari și este valabil 30 de zile. Unii operatori turistici includ 
costul cardului turistic în ofertele lor turistice. Turiștii trebu-
ie să deţină un pașaport cu valabilitate minimă de 6 luni de 
la data ieșirii de pe teritoriul caraibian.

Vaccinuri: Nu se cer vaccinuri speciale.

Haiti
Cuba Republica 

Dominicană

Tabel climatic Punta Cana

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 29 30 29 30 30 31 31 31 31 31 30 30

temp apei, °C 27 26 27 27 28 28 28 28 29 29 28 27

zile ploioase 7 6 5 7 11 12 11 11 11 11 10 8

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.

Statele Unite 
ale Americii

Venezuela

Columbia

Punta Cana
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Playa de Arena Gorda

Hotel Riu Palace 
Macao 

Localizare: Hotel situat pe plaja cu nisip alb, la 
aproximativ 25 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri - hotel Adults Only

Tarife
începând

de la 1442 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu All Inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1442 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în junior suite standard cu All Inclusive

Localizare: Hotel situat pe plajă, la aproximativ 25 
km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Playa de Arena Gorda

Hotel Riu Palace 
Bavaro 
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Playa Bavaro

Hotel Riu 
Republica 

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la circa 35 
km de localitatea Higuey și circa 30 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri - hotel Adults Only

Tarife
începând

de la 1352 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu All Inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1412 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în junior suite standard cu All Inclusive

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la circa 
10 km de localitatea El Cortecito și circa 25 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri

Playa de Arena Gorda

Hotel Riu Palace 
Punta Cana 
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Playa Bavaro

Hotel Iberostar 
Punta Cana 

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip, la 
circa 25 minute de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Tarife
începând

de la 1374 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu all inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1897 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în suită standard cu all inclusive

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la circa 25 
km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single - hotel 
adults only

Playa Bavaro

Iberostar Grand  
Hotel Bavaro 
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KENYA

AFRICA

Când să mergi în Kenya? 
Îţi recomandăm intervalul iulie – octombrie.
Cât durează zborul din București?
Aproximativ 16 ore, cu minim o escală.

De ce Kenya? 

Pentru experiențe de neuitat în sălbăticie, Kenya fiind o favorită destinaţie de safari și pentru relaxare pe plaje liniștite, 
Kenya fiind binecuvântată cu o coastă tropicală, unde nisipurile delimitate de palmieri sunt înconjurate de ape limpezi.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Diani Beach: nisipurile albe, temperaturile prietenoase pe tot 
parcursul anului, împreună cu apele de azur și resorturile cu 
servicii de calitate oferă totul pentru o vacanţă perfectă.

Să vizitezi Orfelinatul de elefanţi Daphne Sheldrick, Cen-
trul pentru girafe și Muzeul Karen Blixen.  

Să te îmbarci într-un balon cu aer cald: pentru a admira 
de sus savana.

Să încerci un safari în Rezervaţia Naturală Maasai Mara: 
Kenya este adăpost pentru unele dintre cele mai renumite 
parcuri și rezervații naționale din lume, cu câmpii și lacuri 
mari, bogate în animale sălbatice africane de la pisici mari 
la elefanți și rinoceri și mai mari. Faimoasa Maasai Mara este 
gazdă pentru o parte din Marea Migrație Anuală.

Să încerci un safari în Parcul Național Amboseli, care 
găzduiește efective impresionante de elefanți și oferă mag-
nifice vederi spre Muntele Kilimanjaro.

Informaţii Utile:

Fus orar: +1 oră faţă de ora României.

Moneda: șiling kenyan (KES)

Documente călătorie: Cetățenii români pot călători în 
Kenya numai în baza unei vize de intrare. Cetățenii români 
care doresc să călătorească în Kenya vor trebui să aplice on-
line, cel puțin cu o săptămână înaintea călătoriei, pe site-ul 
http://account.ecitizen.go.ke/register, în vederea obține-
rii în prealabil a vizei kenyene. Pașaportul trebuie să fie va-
labil minim 6 luni de la data ieșirii din Kenya.

Vaccinuri: MAE recomandă insistent vaccinarea împotriva 
febrei galbene (și deţinerea Carnetului Galben de Vaccinări 
împotriva FB) precum și împotriva febrei tifoide, hepatitei 
A&B, difteriei și poliomielitei.

Kenya

Etiopia

Somalia

Tanzania

Sudanul  
de Sud

Uganda

Tabel climatic Mombasa

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 32 32 33 31 29 29 28 28 29 30 31 32

temp apei, °C 27 28 28 28 28 27 25 25 27 27 27 27

zile ploioase/lună 5 3 7 15 19 14 14 15 12 10 9 9

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.

Mombasa
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Diani Beach

Hotel The Sands 
at Nomad +

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la circa 2 
km de centrul stațiunii și circa 45 km de Mombasa.
Recomandat pentru: Cupluri

Tarife
începând

de la 1513 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1938 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior cu demipensiune

Localizare: Hotelul este situat direct pe plajă, la 
aproximativ 5 km de Diani Beach și circa 43 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri

Diani Beach

Hotel The Maji 
Beach Boutique 
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Diani Beach

Hotel Waterlovers 
Beach Resort 

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip, la 
circa 35 km de Mombasa.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single

Tarife
începând

de la 1758 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1319 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu demipensiune

Localizare: Hotelul este situat pe plaja Galu Beach, 
la circa 7 km de centrul stațiunii Diani Beach și la 
circa 40 km de Mombasa.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Diani Beach (Ukunda)

Hotel Pinewood 
Beach Resort & Spa 
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TANZANIA

AFRICA

Când să mergi în Tanzania? 
Îţi recomandăm intervalul iunie – octombrie.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 15 ore, cu minim o escală.

De ce Tanzania? 

Vacanțele în Tanzania sunt despre zile de safari și nopți înstelate, în timp ce linia de coastă a insulei Zanzibar oferă o 
perfectă relaxare post-safari.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Zanzibar: Arhipelagul Zanzibar este o bijuterie în Oceanul 
Indian, la doar 60 de mile de coasta estică a Africii. Capitala, 
Stone Town, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO 
și casă a unui labirint fascinant de străzi înguste, în timp ce 
plajele de pe coasta estică încântă vizitatorii cu nisipul alb și 
apele calde protejate de recif.

Să vizitezi Prison Island: la 30 de minute cu barca de la Sto-
ne Town, în ciuda numelui său, insula nu a adăpostit nicioda-
tă prizonieri și, în schimb, a devenit o zonă de carantină pen-
tru epidemiile de febră galbenă. Astăzi, insula este cunoscută 
cel mai bine pentru țestoasele sale gigantice din Aldabra.

Să încerci un safari în Parcul Naţional Serengeti: Cel mai 
vechi parc din Tanzania a fost creat pentru a conserva calea 
celei mai mari migrații din lume. Astăzi, este o perfectă zonă 
de safari, cu câmpii întinse, casă pentru o gamă spectacu-
loasă de animale sălbatice.

Să te îmbarci într-un balon cu aer cald: pentru a admira 
de sus bogăţia parcului Serengeti.

Să vizitezi craterul Ngorongoro, care găzduiește aproxi-
mativ 30.000 de animale; cea mai densă concentrare a fau-
nei sălbatice din Africa. Creat de prăbușirea unui vulcan cu 
peste două milioane de ani în urmă, peisajul vulcanic extra-
ordinar din Ngorongoro este bogat și fertil.

Informaţii Utile:

Fus orar: +1 oră faţă de ora României.

Moneda: șiling tanzanian (TZS)

Documente călătorie: Cetățenii români care doresc să că-
lătorească în Republica Unită Tanzania nu au nevoie de viză 
pentru o perioadă de 90 de zile. Pașaportul trebuie să fie 
valabil minim 6 luni de la data intrării în Tanzania.

Vaccinuri: MAE recomandă insistent vaccinarea împotriva 
febrei galbene (și deţinerea Carnetului Galben de Vaccinări 
împotriva FB) precum și împotriva febrei tifoide, hepatitei 
A&B, difteriei și poliomielitei.

Tabel climatic Zanzibar

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 32 32 32 30 30 29 29 29 30 31 31 31

temp apei, °C 28 28 28 28 27 26 25 25 25 26 27 28

zile ploioase/lună 6 5 12 17 13 6 5 6 5 7 12 11

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.

Tanzania

Kenya
Uganda

R. D.
Congo

Mozambic
Zambia

Madagascar

Zanzibar
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Zanzibar - Nungwi

Hotel Riu Palace 
Zanzibar 

Localizare: Hotelul este situat direct pe plajă, la 
aproximativ 3 km de Nungwi și circa 66 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri

Tarife
începând

de la 1684 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în junior suite standard cu all inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1533 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior cu all inclusive

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la 
aproximativ 3 km de Nungwi și circa 60 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri

Zanzibar - Ras Nungwi

Hotel Royal 
Zanzibar Beach 



44

AF
RI

CA
 | T

AN
ZA

N
IA

Zanzibar - Kendwa

Zuri Zanzibar 
Hotel 

Localizare: Hotelul e situat pe plaja cu nisip alb, pe 
coasta de nord-vest a Zanzibarului, la circa 50 km 
de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri

Tarife
începând

de la 1822 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în bungalow în gradină cu demipensiune
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1675 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu mic dejun

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip, 
central în Stone Town și la circa 8 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single

Zanzibar - Stone Town

Hotel Park Hyatt 
Zanzibar 
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MALDIVE

OCEANUL INDIAN

Când să mergi în Maldive? 
Îţi recomandăm intervalul decembrie – aprilie.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 12 ore, cu minim o escală.

De ce Maldive?

Pentru că Insulele Maldive sunt supranumite „Raiul pe pământ”, pentru că este destinaţia ideală pentru o lună de miere 
luxoasă și liniștită și pentru că este una dintre cele mai bune locaţii de pe glob pentru scufundări și snorkeling.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Să încerci snorkeling și scubadiving: Abundența recifelor 
de corali și apele extrem de limpezi fac din Maldive o des-
tinaţie perfectă pentru o incursiune în lumea fascinantă a 
recifelor.

Să practici sporturi nautice: kite surf, windsurf, paddle 
board, jet blade, jet ski, canoe, catamaran sailing, plimbare 
cu barca cu podea de sticlă și multe altele.

Să te îmbarci într-o croazieră: pentru a admira delfinii, 
pentru a pescui în largul oceanului sau pentru a petrece o 
seară romantică, în larg, la asfinţit.

Să vizitezi o insulă locuită de maldivieni: ia contact cu un 
stil de viaţă liniștit și boem pe o insulă paradisiacă.

Să încerci experiența totală a oceanului, printr-o excur-
sie care te duce să înoţi cu rechinul-balenă și cu diavolul de 
mare.

Informaţii Utile:

Fus orar: +3 ore față de ora României.

Moneda: rufiya (MVR)

Documente călătorie: Pentru cetăţenii români care se de-
plasează în Republica Maldive este necesară obţinerea vizei 
de intrare. Vizele turistice se obțin pentru o perioadă de cel 
mult 30 de zile direct de la punctele de trecere a frontierei 
(port, aeroport). Pașaportul trebuie să fie valabil minim 6 
luni de la data intrării în Maldive.

Vaccinuri: Nu se cer vaccinuri speciale.

Tabel climatic Maldive

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 30 31 32 33 33 31 30 30 30 30 31 30

temp apei, °C 27 27 28 29 29 28 28 27 27 28 28 27

zile ploioase 1 0 0 2 5 17 16 11 10 9 4 2

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
informativ.

Sri Lanka

India

Oceanul  I ndian

Maldive



48

OC
EA

N
UL

 IN
DI

AN
 | M

AL
DI

VE

Kaafu Atol

Hotel Angsana 
Ihuru 

Localizare: Hotelul este situat direct pe plajă. 
Transferul durează circa 25 min cu barca de viteză.
Recomandat pentru: Cupluri

Tarife
începând

de la 2027 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în vilă pe plajă cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 3362 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în vilă pe plajă cu all inclusive

Localizare: Hotelul este situat direct pe plajă. 
Transferul durează circa 25 min cu hidroavionul.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Sud Ari Atol

Hotel Lily Beach 
Resort & Spa 
Huvahendhoo 
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Nord Male Atol

Hotel Meeru Island 
Resort & Spa +

Localizare: Hotelul este situat direct pe plajă. 
Transferul durează circa 55 min cu barca de viteză.
Recomandat pentru: Cupluri

Tarife
începând

de la 1729 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu pensiune completă
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 2045 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în vilă pe plajă cu mic dejun

Localizare: Hotelul este situat direct pe plajă. 
Transferul durează circa 45 min cu hidroavionul.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Sud Nilandhe Atol

Hotel Angsana 
Resort & Spa 

Velavaru 
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Când să mergi în Mauritius? 
Îţi recomandăm intervalele mai – iunie și 
septembrie – octombrie.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 13 ore, cu minim o escală.

De ce Mauritius?

Pentru plaje frumoase și liniștite situate într-un cadru feeric: între munţii înverziţi și lagunele azurii. Pentru posibilităţi de 
snorkeling și pentru terenuri de golf de clasă mondială.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Flic en Flac: staţiunea este situată în partea vestică a insulei 
și beneficiază de ape liniștite în laguna închisă de reciful de 
coral aflat în apropierea coastei, de una dintre cele mai lungi 
plaje de nisip alb ale insulei și de hoteluri luxoase. 

Să încerci snorkeling și scufundări: Mauritius este una 
dintre destinaţiile cele mai bune, insula fiind înconjurată de 
o barieră de corali.

Să practici golful: Mauritius deţine terenuri de golf de cla-
să mondială, cu taxele green fee incluse în pachete de tip 
all-inclusive.

Să explorezi insula: Istoria diversă, deși relativ scurtă, a in-
sulei a creat o cultură remarcabil de variată. Descendenții 
imigranților europeni, africani, indieni și chinezi formează 
majoritatea populației și fiecare grupă și-a lăsat amprenta 
pe insulă. Puncte de interes major: Grădinile Botanice Pam-
plemousses, Parcul Naţional Cheile Black River.

Să vizitezi capitala Port Luis: orașul are o atmosferă inter-
națională, cu străzile sale pline de viață și mirosul de condi-
mente și frunze de ceai proaspăt. Piața centrală este cel mai 
bun loc pentru o experiență de cumpărături captivantă, în 
care vânzători reprezentând toate grupurile culturale de pe 
insulă vând mărfuri din piele, carne, alimente dulci, ceaiuri 
din plante și o gamă exotică de fructe și legume.

Informaţii Utile:

Fus orar: +2 ore față de ora României.

Moneda: rupie maurițiană (MUR)

Documente călătorie: Cetăţenii români pot intra pe teri-
toriul acestei ţări, fără viză, pentru o perioadă de 90 de zile 
într-un interval de 6 luni. Pașaportul trebuie să fie valabil 
minim 6 luni de la data ieșirii din Mauritius.

Vaccinuri: Nu se cer vaccinuri speciale.

Oceanul  I ndian

Mauritius

Madagascar

Tabel climatic Mauritius

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 30 30 29 28 26 24 24 24 25 27 28 30

temp apei, °C 27 27 27 27 25 24 23 22 23 23 24 25

zile ploioase 15 16 18 17 15 11 13 14 9 9 7 14

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
informativ.

Reunion
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Flic en Flac

Hotel La Pirogue 
A Sun Resort 

Mauritius 

Localizare: Hotel situat pe plaja cu nisip alb, la circa 
5 km de Cascavelle și circa 50 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Tarife
începând

de la 2154 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în bungalow în gradină cu demipensiune
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1966 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior cu demipensiune

Localizare: Hotel situat pe plaja cu nisip, la mai 
puţin de 1 oră de mers cu mașina de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Flic en Flac

Hotel Sofitel 
l´Imperial Resort 

& Spa 
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Flic en Flac

Hotel Sugar 
Beach a Sun 

Resort 

Localizare: Hotelul este situat direct pe plaja 
cu nisip alb, pe coasta de vest, la circa 50 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Tarife
începând

de la 2238 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră garden manor cu demipensiune
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1902 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior cu all inclusive

Localizare: Hotel situat pe plajă, la aproximativ 60 
km de aeroport, la aproxiamtiv 25 km de terenurile 
de golf.
Recomandat pentru: Cupluri - hotel Adults Only

Le Morne

Hotel Riu  
Le Morne 
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Când să mergi în Seychelles? 
Îţi recomandăm intervalele aprilie – mai și 
octombrie – noiembrie.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 12 ore, cu minim o escală.

De ce Seychelles?

Pentru frumuseţile naturale, unele dintre cele mai bune și frumoase plaje din lume, posibilităţile de snorkeling și pentru 
SPA-uri premiate la nivel mondial.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Insula Mahé: Mahé este cea mai mare insulă, capitala ţă-
rii vibrează de activitate, de la piețele sale pline de viață și 
casele în stil colonial până la pădurile de mangrove de pe 
coastă și splendidul Parc Național Morne Seychellois.

Insula Praslin: Dacă ești dornic de aventură, Praslin este a 
doua cea mai mare insulă și Eden-ul reîncarnat; casă pentru 
rezervația naturală Vallée de Mai, catalogată drept patrimo-
niu mondial, aici este locul în care vei găsi mai mult de 50 de 
plante și copaci endemici, inclusiv rarul palmier coco de mer.

Să încerci snorkeling și scufundări: Seychelles este o des-
tinaţie cu recifi de corali și multe posibilităţi pentru explo-
rări și sporturi de apă.

Island hopping: împarte sejurul în 2 sau mai multe cazări 
diferite. Acest lucru îți permite să experimentezi personali-
tatea unică a fiecărei insule, explorând inima marilor insule 
și admirând minunile neatinse ale insulelor mai mici.

Să explorezi insula La Digue pe bicicletă: Descoperă 
vechile tradiţii ale insulei La Digue pe măsură ce explorezi 
această insulă fascinantă. Ajungi cu catamaranul și urcă pe 
o bicicletă înainte de a vizita L'Union Estate, unde magnifica 
Casă Emmanuelle se află în mijlocul grădinilor frumos ame-
najate. Următoarea oprire poate fi Anse Source d'Argent, 
cea mai fotografiată plajă din lume, renumită pentru apele 
sale azur și rocile imense de granit.

Informaţii Utile:

Fus orar: +2 ore față de ora României.

Moneda: rupie seychelleză (SCR)

Documente călătorie: Cetăţenii români nu au nevoie de 
viză pentru a intra pe teritoriul Insulelor Seychelles pentru 
o perioadă de 90 de zile. Pașaportul trebuie să fie valabil 
minim 6 luni de la data ieșirii din Seychelles.

Vaccinuri: Nu se cer vaccinuri speciale.

Tabel climatic Seychelles

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp. ziua, °C 30 30 31 31 30 29 28 28 29 30 30 30

temp. apei, °C 27 28 28 29 28 27 26 26 26 26 27 27

zile ploioase 5 6 7 8 8 8 7 7 8 7 6 6

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
informativ.

Oceanul  I ndian

Seychelles

Madagascar

Tanzania

Somalia

Kenya
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Baie Lazare

Kempinski 
Seychelles Resort 

Baie Lazare 

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, pe coasta 
de sud-vest, la circa 18 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Tarife
începând

de la 1938 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră hill view cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 2011 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu mic dejun

Localizare: Hotelul este situat pe plaja Beau Vallon, 
la circa 25 de minute cu mașina de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Baie Beau Vallon

Hotel Savoy 
Seychelles  

Resort & Spa 
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Baie Beau Vallon

Hotel Le Meridien 
Fisherman's Cove +

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la circa 15 km 
de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single

Tarife
începând

de la 2054 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 2543 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă standard cu demipensiune

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip, la 
circa 25 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Port Launay

Hotel Constance 
Ephelia Resort 
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Când să mergi în Sri Lanka? 
Îţi recomandăm intervalele decembrie – aprilie 
pentru coastele vestică și sudică și mai – 
octombrie pentru coasta estică.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 11 ore, cu minim o escală.

De ce Sri Lanka?

Pentru că, deși este cel mai bine cunoscută pentru stațiunile de plajă, care împânzesc coasta sa extinsă, Sri Lanka este, 
de asemenea, un paradis al iubitorului de cultură, cu temple și cetăţi de rocă, ruine ale orașelor antice și sacre și relicve 
ale epocii coloniale.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Bentota: Renumită ca fiind staţiunea principală a ţării, cu 
plaja fină, cu o serie de hoteluri de lux, oferă condiţii sigure 
pentru înot, snorkeling și sporturi nautice. 

Să încerci scufundări și snorkeling: Coasta extinsă a acestei 
insule este presărată cu locuri pentru scufundări fantastice, în 
special cu o serie de epave care sunt bogate în viață marină.

O excursie la Sigiriya Rock: Sigiriya este o frumoasă regi-
une, sit al patrimoniului mondial UNESCO, dominată de o 
stâncă granitată colosală, care se înalță din jungla luxurian-
tă și poate fi văzută de la mile depărtare.

Să încerci un jeep safari: Parcurile naționale Yala și Udawa-
lawe din sud-estul tării sunt extrem de populare pentru iu-
bitorii de natură din cauza diversității lor sălbatice. Parcurile 
sunt adăpostite de elefanți, crocodili, urși leneși și de ase-
menea se mândresc cu unele dintre cele mai înalte densi-
tăți de leopard din lume. 

Să alegi o excursie culturală: Orașul Kandy marchează 
punctul de sud al „triunghiului cultural”. Această fostă capita-
lă a ultimului Regat al țării este una dintre adevăratele pietre 
prețioase din coroana țării: este un amestec de arhitectură 
Kandyana și colonială, iar orașul găzduiește unul dintre cele 
mai sacre situri budiste din lume - Templul Dintelui Sacru.

Informaţii Utile:

Fus orar: +3 ½ ore față de ora României.

Moneda: rupie srilankeză (LKR)

Documente călătorie: Cetăţenii români au nevoie de viză 
pentru a intra în Sri Lanka, iar pașaportul trebuie să fie va-
labil cel puțin 6 luni la data intrării în această țară. Vizele se 
pot obține de la misiunile diplomatice ale statului Sri Lanka, 
la sosire în porturile și aeroporturile internaționale ale țării, 
precum și on-line.

Vaccinuri: Nu sunt obligatorii vaccinări speciale.

Tabel climatic Sri Lanka coasta de vest și sud-vest

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp ziua,°C 30 31 31 31 31 31 29 29 29 29 29 29

temp apei, °C 27 27 28 28 29 29 28 27 27 28 27 27

zile ploioase 7 6 8 14 18 18 12 11 13 19 16 10
Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.

Sri Lanka

India

Bentota

Myanmar
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Ahungalla

Hotel Riu  
Sri Lanka 

Localizare: Hotelul este situat pe plajă, la circa 130 
km de aeroport, la circa 1,5 km de stațiune.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri

Tarife
începând

de la 1322 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în junior suite cu all inclusive
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 2007 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă pavilion cu mic dejun

Localizare: Hotelul este situat la 50 m de plajă, la 
aproximativ 75  km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri

Wadduwa

Hotel Serene 
Pavilions +
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Tarife
începând

de la 1052 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior cu demipensiune

Bentota

Hotel Centara 
Ceysands Resort 

& Spa 

Localizare: Hotel situat pe plaja din Bentota, 
accesul la hotel se face cu barca hotelului direct pe 
râu, la circa 97 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 773 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă amplasare spre mare cu mic dejun

Localizare: Hotel situat pe plaja nisipoasă din 
Koggala, la circa 14 km de Galle, la circa 130 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single

Koggala

Hotel The Long 
Beach Resort 
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Când să mergi în Thailanda? 
Îţi recomandăm intervalele decembrie – martie 
pentru coasta sud-vestică și ianuarie – aprilie 
pentru coasta sud-estică.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 14 ore, cu minim o escală.

De ce Thailanda?

Pentru incredibila diversitate de experienţe: de la vibrantul Bangkok și viaţa de noapte intrigantă, la parcurile naționale, 
sanctuarele pentru elefanţi, insulele liniștite și captivantul Triunghi de Aur din nordul Thailandei.
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Îţi recomandăm:

Insula Phuket: cea mai mare insulă din Thailanda și cea mai 
populară destinație pentru viața de noapte și plajele de aur. 

Să alegi o croazieră în golful Phang Nga: vei avea parte 
de un peisaj unic printre sute de insule și vei avea ocazia să 
cunoști James Bond Island.

Să încerci scufundări și snorkeling: Thailanda are niște lo-
curi excelente de snorkeling și scufundări: cu precădere în 
Insulele Surin și Similan.

Un city break în Bangkok: Templul Golden Buddha, Tem-
plul Reclining Buddha și Grand Palace (fosta rezidență rega-
lă) merită o vizită, pentru a lua contact cu istoria Thailandei.

Să încerci bucătăria tradiţională și fructele exotice: nu 
rata renumita bucătărie thailandeză și varietatea de fructe 
exotice savuroase. 

Informaţii Utile:

Fus orar: +5 ore față de ora României.

Moneda: baht thailandez (THB)

Documente călătorie: Cetăţenii români au nevoie de viză 
pentru a intra în Thailanda, iar pașaportul trebuie să fie va-
labil cel puțin 6 luni de la data intrării în această țară. Vizele 
se pot obține de la misiunile diplomatice ale statului Thai-
landa sau la sosire în aeroporturile internaționale ale țării, 
pentru o ședere de maxim 15 zile.

Vaccinuri: Este obligatorie vaccinarea cetăţenilor care, an-
terior depunerii cererii pentru viză de intrare în Thailanda, 
au vizitat Africa sau America de Sud.

Tabel climatic Thailanda

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp. ziua, °C 31 33 34 35 34 32 32 32 31 31 31 30

temp. apei, °C 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27 27 26

zile ploioase 4 3 4 7 14 19 16 16 17 15 10 6

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
informativ.

Thailanda

Myanmar

China

Laos

Cambodgia

Malaezia
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Phuket - Kata Beach

Hotel KataThani 
Phuket Beach 

Resort 

Localizare: Hotelul este situat într-un golf, pe plajă 
și la aproximativ 45 km de aeroportul din Phuket.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri

Tarife
începând

de la 876 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă deluxe cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 706 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă deluxe cu mic dejun

Localizare: Hotel situat pe plaja cu nisip, la circa 
35 min. cu mașina de Patong, la circa 20 km de 
aeroport.
Recomandat pentru: Familii cu copii, cupluri, 
călători single

Phuket – Bangtao Beach

Hotel Best 
Western Premier 
Bangtao Beach 
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Phuket - Kamala Beach

Hotel Kamala 
Beach Resort a 

Sunprime Resort 

Localizare: Hotel situat pe plaja cu nisip, la circa 10 
min. de mers de centrul Kamala, la circa 45 min de 
aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single

Tarife
începând

de la 693 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră deluxe ground terrace cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 740 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în studio standard cu mic dejun

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip 
Bang Tao, la circa 45 minute de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Phuket - Bangtao Beach

Hotel Sunwing 
Bangtao Beach 
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Când să mergi în Indonezia? 
Îţi recomandăm intervalul iunie – septembrie.
Cât durează zborul din București? 
Aproximativ 16 ore, cu minim o escală.

De ce Indonezia?

Pentru peisajele superbe, diversitatea culturală bogată, coasta împânzită de plaje și farmecul oamenilor. Această 
națiune cu peste 17.000 de insule oferă nenumărate aventuri și experiențe de neuitat.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Îţi recomandăm:

Insula Bali: Pentru o insulă relativ mică, Bali se mândrește 
cu o multitudine de atracții, inclusiv plaje uimitoare, temple 
istorice și o frumoasă regiune verde în interior.

Ubud: Nu rata Ubud, inima culturală a insulei Bali, pentru 
o experienţă a artelor și meseriilor balineze și pentru atmo-
sfera relaxantă. De aici, îndreaptă-te spre interior pentru a 
explora terasele de orez luxuriante și văile dramatice.

Insulele Lombok și Gilis: Lombok este mai liniștită decât 
sora mai dezvoltată - Bali, păstrând o mare parte din farme-
cul și frumusețea sa autentică. Gilis oferă o vacanță indo-
neziană mai rustică și boemă.

Insula Java: În Java explorează temple istorice, palate și o 
colecție dintre cele mai sacre situri din Asia de Sud-Est îna-
inte de a călători spre pantele muntelui Bromo. 

Să încerci ceva puțin diferit: navighează în jurul insulelor 
Bali, Lombok, Gilis și insulele captivante ale arhipelagului 
Komodo pe o croazieră. 

Informaţii Utile:

Fus orar: Între +5 și +7 ore față de ora României, în funcţie 
de zonă.

Moneda: rupie indoneziană (IDR)

Documente călătorie: Nu este necesară viză pentru cetă-
țenii români care călătoresc în scop turistic pentru maxim 
30 zile și deţin pașaport simplu (nu temporar) valabil minim 
6 luni. Deţinătorii de pașapoarte temporare au obligaţia să 
obţină, anterior deplasării, viză de intrare de la reprezentan-
ţele diplomatice ale Indoneziei. 

Vaccinuri: Nu sunt obligatorii vaccinări speciale.

Tabel climatic Bali

luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

temp. ziua, °C 31 31 31 32 31 31 30 30 31 31 32 31

temp. apei, °C 8 28 28 29 28 28 27 27 27 27 28 29

zile ploioase 16 13 10 6 5 5 4 4 3 5 8 13

Tabelul climatic indică date care reprezintă medii multianuale și au caracter strict 
orientativ.

Malaezia

Filipine

Australia

Indonezia

Bali
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Bali - Ubud

Hotel Maya  
Ubud Resort 

Localizare: Situat pe malul râului Petanu, înconjurat 
de păduri și văi verzi. Ubud, este la circa 1,5 km, 
aeroportul la circa 46 km.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Tarife
începând

de la 1353 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior cu mic dejun



79
AS

IA
 | I

N
DO

N
EZ

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

Tarife
începând

de la 905 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă superior fără masă

Localizare: Hotelul este situat la circa 5 minute de 
mers de centrul orașului Ubud și la circa 30 minute 
de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, călători single

Bali - Ubud

Hotel  
The Grand Sunti +
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Bali - Legian

Hotel Padma 
Resort Legian 

Localizare: Hotelul este despărțit de plajă printr-o 
promenadă, situat la circa 6 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii, 
călători single

Tarife
începând

de la 1221 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă deluxe cu mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Tarife
începând

de la 1257 EUR
/ persoană / sejur de 7 nopți cu bilet de 
avion cu plecare din București inclus / 
loc în cameră dublă deluxe cu mic dejun

Localizare: Hotelul este situat pe plaja de nisip din 
nordul stațiunii, la circa 16 km de aeroport.
Recomandat pentru: Cupluri, familii cu copii

Bali - Sanur

Hotel  
Segara Village 
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Programe marca EXIMTUR

CIVILIZAȚII ESENȚIALE

Circuit Mexic și sejur Cancun
Misterul vechilor civilizații aztece și mayase

Circuit Peru
Uluitoarea civilizație 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
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

EXPERIENȚE UNICE

Japonia
Milenii de cultură și tradiție

Safari Tanzania
Regatul animalelor BIG FIVE

Safari Kenya
Marea Migrație în Maasai Mara

EUROPA

Portugalia
Țara marilor descoperitori



Zilnic peste 8 milioane de pasageri călătoresc cu avionul.
Orice destinaţie ai alege, noi rezervăm biletul de avion 
potrivit pentru tine.

Zboară cu avionul 
relaxat, vesel, fără griji!

 www.eximtur.roInformaţii și rezervări non-stop  la *9977 sau 0364 803888 (apel cu tarif normal)



PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ
La EXIMTUR poţi plăti în RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ cu cardurile de credit emise de:

Credit Europe Bank
6 rate fără dobândă

Unicredit Bank
10 rate fără dobândă

Garanti Bank
10 rate fără dobândă

Banca Transilvania
10 rate fără dobândă

BCR
4 rate fără dobândă

Alpha Bank
6 rate fără dobândă

Raiffeisen Bank
4 rate fără dobândă



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). 
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


