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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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Programe
marca EXIMTUR

Programele noastre acoperă mari secvenţe cultu-
rale, oferind experienţe de călătorie unice, semni-
ficative și inedite. 
Incursiunile în universul civilizaţiilor care au in-
fluenţat cultura de anvergură universală, în culturi 
care stau la baza civilizaţiilor umane, sunt com-
pletate de experienţe în mari culturi contempora-
ne, care ne influenţează viaţa de zi cu zi.

Călătoriile din seria „CIVILIZAŢII ESENŢIALE” in-
clud trei circuite la sfârșitul cărora vă propunem 
câteva zile de relaxare. După un circuit intens și 
activ, programele noastre includ un scurt sejur la 
mare sau la ocean, acolo unde destinaţia oferă 
această posibilitate.
Circuit Mexic și sejur Cancun – Misterul vechilor 
civilizaţii aztece și mayase, circuit și sejur la Cancun
Circuit Peru – Uluitoarea civilizație încașă și însem-
nele astronautului antic
Circuit Chile, Insula Paștelui, Patagonia, Argentina 
– O incursiune în misterele planetei

Călătoriile din seria „CULTURI EXOTICE” includ 
două ţări, Maroc și Cuba.
Maroc – Regatul Berber
Cuba – Acasă la Che Guevara și Fidel Castro, circuit 
+ sejur la Varadero

Seria „EXPERIENŢE UNICE” este o imersie în „ma-
rea de adrenalină”  a emoţiilor surprinzătoare, dar 
plăcute și include trei destinaţii.
Japonia – Milenii de cultură și tradiţie
Safari Tanzania și sejur Zanzibar – Regatul anima-
lelor 
Big Five - Safari Kenya și sejur pe plajă Diani 
Beach – Marea Migraţie în Maasai Mara
 
De asemenea, vă propunem și Portugalia, ţara 
marilor exploratori din secolul al XVI lea și Cana-
da, un „tărâm descoperit”.
Circuit Portugalia și sejur la Oceanul Atlantic
Circuit Canada de Est

Vă așteptam să plecăm împreună în călătoriile 
marca EXIMTUR.
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CIRCUIT MEXIC și SEJUR CANCUN
Misterul vechilor civilizaţii aztece și 
mayașe
MEXICO CITY – TEOTIHUACAN – TUXLA 
GUTIEREZ – SUMIDERO CANYON – SAN 
CRISTOBAL – SAN JUAN CHAMULA & 
ZINACANTAN – PALENQUE – CAMPECHE 
– UXMAL – MERIDA – CHICHEN ITZA – 
CANCUN .................................................. 8

CIRCUIT PERU
Uluitoarea și misterioasa civilizaţie incașă
LIMA – PARACAS – NAZCA – AREQUIPA 
– CANIONUL COLCA – PUNO – LACUL 
TITICACA – SILLUSTANI – PUNO – CUSCO 
– VALEA SACRĂ – MACHU PICCHU – 
CUSCO – LIMA ...................................... 14

CIRCUIT CHILE, INSULA PAȘTELUI, 
PATAGONIA, ARGENTINA,  
CASCADA IGUAZU
SANTIAGO DE CHILE – VALPARAISO – 
SANTIGO DE CHILE – INSULA PAȘTELUI 
– SANTIGO DE CHILE – SAN PEDRO DE 
ATACAMA – SANTIAGO DE CHILE – PUNTA 
ARENAS – PUERTO NATALES – TORRES DEL 
PAINE – EL CALAFATE – USHUAIA – BUENOS 
AIRES – IGUAZU – BUENOS AIRES ............22

MAROC
Regatul Berber
BUCUREȘTI – CASABLANCA – RABAT 
– MEKNES – FEZ – BENI – MELLAL – 
MARRAKECH – QUARZAZATE – ZAGORA – 
NKOB – TAZZARINE – ERFOUD – TINGHIR 
– QUARZAZATE – MARRAKECH ............... 34

CIRCUIT CUBA ȘI SEJUR VARADERO
O experienţă inedită acasă la Che 
Guevara și Fidel Castro și relaxare  
pe o excelentă plajă exotică
HAVANA – PINAR DEL RIO VINALES TOUR – 
HAVANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD –  
SANTA CLARA – VARADERO .................... 40

MARELE CIRCUIT AL JAPONIEI
TOKYO – MUNTELE FUJI – HAKONE – 
KYOTO – NARA – KYOTO – OSAKA – HIMEJI 
– HIROSHIMA – MIYAJIMA, NAGASAKI – 
OSAKA – KUMAMOTO & TAKACHIHO –  
BEPPU & DOGO – TAKAMATSU & 
TOKUSHIMA – OSAKA ............................. 48

DESPRE CĂLĂTORIA SAFARI
................................................................ 58

SAFARI TANZANIA ȘI SEJUR ZANZIBAR
ARUSHA – LAKE MANYARA – SERENGETI – 
NGORONGORO – ARUSHA – ZANZIBAR ..... 62

BIG FIVE – KENYA SAFARI ȘI SEJUR 
PE PLAJA DIANI BEACH
Aventură în inima Africii
NAIROBI – MAASAI MARA – LAKE NAKURU 
– ABERDARES – MOMBASA – DIANI BEACH 
– MOMBASA ........................................... 66

CIRCUIT PORTUGALIA ȘI SEJUR LA 
OCEANUL ATLANTIC
LISABONA – SETUBAL – EVORA – OBIDOS 
– NAZARE – BATALHA – COIMBRA – VISEU 
– AVEIRO – BRAGA – GUIMARES – PORTO 
– LISABONA – CASCAIS – SINTRA – 
LISABONA ............................................... 72

CIRCUIT CANADA DE EST
Orașele Lumii noi
MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA –  
TORONTO – CASCADA NIAGARA –  
NIAGARA ON THE LAKE ........................... 82



Circuit Mexic și 
sejur Cancun

Circuit Canada
de Est

Circuit Cuba 
și sejur Varadero

Circuit Peru

Maroc

Safari Tanzania 
și sejur Zanzibar

Big Five – Kenya 
safari și sejur 
pe plaja Diani Beach

Circuit Chile, Insula Paştelui, 
Patagonia, Argentina, 

Cascada Iguazu

Marele circuit 
al Japoniei

Circuit Portugalia 
și sejur la 
Oceanul Atlantic
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Circuit Peru
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Safari Tanzania 
și sejur Zanzibar
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safari și sejur 
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al Japoniei

Circuit Portugalia 
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• Teotihuacan – Orașul zeilor sau Locul unde 
Oamenii devin Zei.

• Canon del Sumidero – una din minunile 
naturale ale lumii.

• Palenque – vechea capitală a civilizaţiei 
mayașe, vestigii enigmatice, impresionante.

• Cameche – cea mai frumoasă capitală colonială, 
un model de planificare urbană barocă.

• Uxmal - construcţii foarte bine conservate, de 
o valoare arhitecturală de excepţie.

• Merida  - Orașul Alb, mayașii îl denumeau 
Ichkanzihóo sau Cetatea celor cinci dealuri.

• Chichenitza - Piramidele sunt considerate 
unele dintre cele mai importante monumente 
ale civilizaţiei Maya.

• Cancun – orașul care nu doarme niciodată.

CIRCUIT MEXIC și SEJUR CANCUN
Misterul vechilor civilizaţii aztece și mayașe

MEXICO CITY - TEOTIHUACAN - TUXLA 
GUTIEREZ - SUMIDERO CANYON - SAN 
CRISTOBAL - SAN JUAN CHAMULA & 
ZINACANTAN - PALENQUE - CAMPECHE - 
UXMAL - MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN

1

2
3

4

5 6
7

1. Mexico City
2. San Cristobal
3. Palenque
4. Campeche
5. Merida
6. Chichen-Itza
7. Cancun

11 zile/10 nopţi
Perioada: 08.05-19.05.2019

Preţ: 2399 euro/pers/cameră dublă, cazată împreună cu altă persoană. Supliment cameră single: 243 euro
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ZIUA 1
BUCUREȘTI – MEXICO CITY

Zbor spre Mexic. Sosire, transfer la hotel, cazare.
Odihnă pentru recuperare după zbor și acomodarea 
cu diferenţa de fus orar de minus 8 ore faţă de 
România.
Cazare la hotel în Mexico City.
Mese: fără masă.

ZIUA 2
MEXICO CITY

Mic dejun la hotel. 
Primul contact cu Mexicul începe în orașul vechi 
în care este inclusă vizitarea Palatului Naţional 
și a Catedralei Metropolitane.  Apoi, veţi vizita 
vestita Piaţă Zocalo și Muzeul de Antropologie 
(închis lunea) care găzduiește 23 de expoziţii și o 
fantastică colecţie  de artefacte aztece.
Transfer la Xochimilco, la Grădinile plutitoare,  
pentru o plimbare cu trajinera Nahuatl, un vas 
de flori care vă duce printre grădinile de flori. 
Croaziera durează 1 oră.
Seara, timp liber pentru cumpărături. 
Cazare la hotel în Mexico City. 
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 3
MEXICO CITY – TEOTIHUACAN

Mic dejun la hotel.
Îmbrăcaţi și încălţaţi foarte confortabil, cu apă de 
băut în rucsac, astăzi vom vizita impresionantul 
oraș Teotihuacan.
Excursia începe cu o oprire la Guadeloupe Shrine, 
un loc important pentru cultura mexicană, Sfânta 
patroană a ţării și una din cele mai importante 
destinaţii de pelerinaj din lume.
Urmează vizitarea orașului Teotihuacan, unul 
dintre cele mai impresionante situri arheologice 
din lume, supranumit și „locul în care oamenii 
devin zei”. De remarcat faptul că perioada de 
dezvoltare și decădere a imperiului Aztec coincide 
cu istoria Imperiului Roman. Orașul se desfășura 
pe o suprafaţă de 30 km2, avea 200 mii locuitori și 
2000 de construcţii de lemn și piatră. Orașul este 
prezent în legendele aztecilor.
Istoria orașului Teotihuacan este absolut 
fabuloasă, deși nu au rămas documente scrise. 
Societatea era strict structurată și împărţită în 
grupuri distincte: rege, nobili, războinici, negustori, 
preoţi, funcţionari, oameni liberi, sclavi. Arhitectura 
monumentală a fost proiectată de arhitecţi cu 
viziune uimitoare.
Orașul are o arteră principală, Calea Morţilor, care 
leagă Citadela de cele două piramide, a Soarelui 
și a Lunii. De-a lungul arterei se aflau sanctuare, 
piramide, temple și portice.
De remarcat faptul că palatele demnitarilor erau 
cu etaj, foarte luxoase, bogat ornamentate, divers 
colorate în nuanţe vii de roșu, verde, albastru și 
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galben. Indiferent de mărimea și luxul construcţiei, 
toate aveau o construcţie pentru baia zilnică cu 
triplu rol: igienic, terapeutic și religios.
Cea mai impresionantă construcţie este Piramida 
Soarelui, înaltă de 63 m, cu baza de 225 m 
(comparabilă cu baza Marii Piramide din Egipt).
Dicolo de Piramida Soarelui se află Piramida Lunii, 
de 46 m înălţime.
Templul zeului Quetzalcoatl sau Șarpele cu Pene, 
se întinde pe o suprafaţă de 640 mp.
Întoarcere în Mexico City, cazare la hotel.
Mese: mic dejun și prânz

ZIUA 4
MEXICO CITY – TUXLA GUTIEREZ 
– SUMIDERO CANYON – SAN 
CRISTOBAL

Mic dejun la hotel.
Transfer la aeroport pentru zborul spre Tuxla 
Gutierez, oraș în statul Chiapas, aflat la aproximativ 
800 km faţă de Mexico City.
Preluare de la aeroport și transfer în portul Grijalva 
pentru a vedea una din minunile geologice ale 
lumii, Cañón del Sumidero, format în aceeași 
perioadă cu Marele Canion din SUA.
După navigarea pe râul Grijalva, în canion, 
excursia continuă spre frumosul oraș colonial 
San Cristobal, fondat în 1528 de Căpitanul Diego 
de Mazariegos. Orașul își păstrează detaliile de 
cultură tradiţională. Nu rataţi, dacă aveţi timp, 
bijuteriile din chihlimbar.
Cea mai frumoasă panoramă a orașului se poate 
vedea de la Templul San Cristobal, după un efort 
considerabil de a urca scările.
Cazare la hotel în San Cristobal.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 5
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – 
SAN JUAN CHAMULA & ZINACANTAN 
– PALENQUE 

Mic dejun la hotel.
Dimineaţa devreme, veţi pleca spre Comunitatea 
indigenă Tzotzil. Prima oprire va fi la Chamula, 
unde veţi afla despre tradiţiile mayașe împletite 
cu schimbările contemporane.
Veţi continua excursia la Zinacantan, cu o vizită 
la biserica comunităţii și la o familie locală. 
Continuarea drumului la Palenque cu o oprire la 
Aqua Azul.
Palenque este orașul mayaș cu cea mai 
impresionantă moștenire mayașă de arhitectură, 
sculptură, basoreliefuri, înconjurat de o junglă 
deasă și cascade spectaculoase.
Numele de Palenque, tradus din denumirea 
locală Otolum, adică „pământ cu case solide”, a 
fost făcută de Pedro Lorenzo, ceea ce înseamnă 
fortificaţie.
Mayașii își denumeau orașul LAKAM HA adică 
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Marea Apă. Pe baza inscripţiilor descifrate la 
Palenque a fost scrisă una din cele mai uimitoare 
istorii umane, istoria civilizaţiei mayașe.
Cazare la hotel în Palenque.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 6
PALENQUE – CAMPECHE

Mic dejun la hotel.
Îmbarcare spre situl arheologic Palenque. 
PALENQUE este orașul mayaș recunoscut 
pentru moștenirea de arhitectură care include 
monumente de piatră cu o arhitectură sofisticată 
împodobite de sculpturi și basoreliefuri. Palenque 
este cel mai studiat sit mayaș și cel despre care 
s-au scris tomuri întregi de cercetare. Este una 
din cele mai misterioase civilizaţii.
Istoria orașului începe în anii 300 BC și continuă 
până în anii 900 AC. Între anii 300-900 AC orașul 
a cunoscut o înfloritoare dezvoltare comercială. 
De remarcat este regele Paka și fiul acestuia Chan 
Bahlun sub care s-au ridicat majoritatea templelor 
și clădirilor din Palenque.
Monumentele mayașe din situl Palenque 
Palatul de dimensiunile 93 x 73 m, este un complex 
de clădiri și curţi legate între ele, construit în centrul 
orașului;  de remarcat este Turnul de observaţie, 
cu patru etaje.
Templele Crucii sunt 3 temple construite în vârful 
a trei piramide în trepte: Templul Crucii, Templul 
Soarelui și Templul Crucii Înfrunzite.
Templul Leului, situat la  200 de metri de grupul 
central de temple, decorat cu un basorelief care 
înfăţișează un rege șezând pe un tron în formă de 
jaguar.
Templul Contelui poartă o denumire târzie a 
exploratorului Jean Frederic Waldeck care se 
prezenta a fi un conte și care a locuit aici, pe 
durata explorării. 
Apeductul construit pe bolţi înalte de 3 metri este 
un alt obiectiv demn de admirat. Pe lângă marile 
temple mayașe, sunt și alte clădiri mai mici, 
inclusiv mormintele bogaţilor cât și o curte de 
dimensiuni mari, unde se jucau Ballgame.
Continuarea drumului spre Campeche. Cazare la 
hotel.
Hotelul construit în stil colonial, cu o frumoasă 
curte interioară, este situat în centrul istoric, la doi 
pași de Catedrala Campeche.
Cazare la hotel în Campeche.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 7
CAMPECHE – UXMAL – MERIDA 

Mic dejun la hotel. 
Vizitarea orașului Campeche, într-un tur 
panoramic, cea mai frumoasă capitală colonială, 
un model de planificare urbană barocă, un 
fermecător oraș intrat pe listele UNESCO a 
patrimoniului universal, împreună cu alte 17 situri 
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arheologice din împrejurimi, incluzând Calakmul, 
cel mai mare oraș mayaș. 
Riviera orașului este o atracţie în sine, preferată 
de cei care își doresc o plimbare romantică și 
liniștită.
După cucerirea spaniolă, orașul era un punct 
terminus între Lumea veche și Noua Spanie. 
Aflat mereu sub atacurile piraţilor, orașul a fost 
împrejmuit de ziduri groase, înalte de 8 m, pe 
o lungime de 2 km, devenind, practic, un oraș 
imposibil de cucerit.
După un tur panoramic al orașului, veţi pleca 
spre Uxmal, un sit arheologic pre Columbian, 
considerat a fi o ilustrare a arhitecturii clasice 
mayașe, frumoasă și elegantă, comparabilă doar 
cu frumuseţea construcţiilor din Palenque.
Situl UXMAL  include construcţii excepţional 
conservate, de o valoare arhitecturală de 
excepţie, cum sunt:  Palatul Guvernatorului, 
Piramida Magicianului, o piramidă în trepte, Casa 
Ţestoaselor, Casa Păsărilor, Palatul Măștilor.
Continuarea drumului spre Merida. 
Merida este cunoscut ca Orașul Alb. Mayașii îl 
denumeau Ichkanzihóo sau Cetatea celor cinci 
dealuri. Centrul istoric al orașului este populat cu 
clădiri în stil colonial. În Piaţa centrală, Plaza Major, 
se află cea mai veche catedrală de pe continent, 
construită în anul 1598. Zidurile catedralei sunt 
construite parţial cu pietre din orașul mayaș.
Cazare la hotel în Merida.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 8
MERIDA – CHICHENITZA – CANCUN 

Mic dejun la hotel.
După un tur panoramic al orașului Merida, 
incursiunea în cultura mayașă continuă cu 
vizitarea celui mai vizitat sit arheologic din 
Peninsula Yucatan, și al doilea cel mai vizitat din 
Mexic, Chichen Itza, aflat la 120 km faţă de Merida. 
Piramidele de la Chichen Itza sunt considerate 
unele dintre cele mai importante monumente ale 
civilizaţiei Maya. Imperiul mayaș s-a dezvoltat 
între anii 750 – 1200 AC. Cele mai cunoscute 
structuri sunt Templul sau El Castillo, o piramidă 
în trepte care demonstrează acurateţea cu care 
vechii mayași făceau calcule astronomice. 
Templul are 365 de trepte, câte una pentru fiecare 
zi a anului. De două ori pe an, la echinocţiul de 
primăvară și de toamnă, umbra lăsată pe trepte 
sugerează un șarpe. Știinţa mayașă era atât de 
avansată încât prevedeau eclipsele solare.
Orașul avea asigurată apa printr-un sistem 
ingenios de puţuri. Chichen Itza a fost mai mult 
decât un centru religios, a fost un centru urban și 
comercial. 
Numeroase inscripţii sunt încă nedescifrate.
Sosire la Cancun, cazare.
Mese: mic dejun, prânz și cină.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

SERVICII INCLUSE 

Bilete de avion:
1. Bilet de avion București–Mexico City– București, 

clasa economic.
2. Bilet de avion Mexico City – Tuxla Gutierez, 

clasa economic.
3. Bilet de avion Cancun – Mexico City, clasa 

economic.

Taxele de aeroport 

Transport pe teritoriul Mexicului
Autocar/microbus, în acord cu numărul de turiști.

CAZARE 10 nopţi în cameră dublă standard, 
împreună cu altă persoană, la hoteluri de 3* si 4*.

Cazare 3 nopti in Mexico City cu mic dejun
Cazare 1 noapte in San Cristobal cu mic dejun
Cazare 1 noapte in Palenque cu mic dejun
Cazare 1 noapte in Campeche cu mic dejun
Cazare 1 noapte in Merida cu mic dejun
Cazare 3 nopti in Cancun cu all inclusive

Transfer aeroport – hotel – aeroport în Mexico City.
Transfer aeroport – hotel în Tuxla Gutierez.
Transfer hotel – aeroport în Cancun.

Mese: 7 mic dejun, 7 mese de prânz, 3 zile all inclusive. 

Excursii și vizite prevăzute și descrise în 
programul circuitului

1. Mexico City – Muzeul de arheologie, Palatul 
Naţional, Catedrala Metropolitană, Piaţa Zocalo

2. Xochimilco – Piaţa de flori plutitoare
3. Teotihuacan
4. Canon del Sumidero și croazieră
5. San Juan 
6. Chamula & Zinacantan
7. Campeche
8. Palenque
9. Uxmal
10. Merida
11. Chichen Itza

Ghid local de limbă engleză pentru toate tururile 
și excursiile incluse în program.
Însoţitor de grup din partea agenţiei pe toată 
durata circuitului.

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea de sănătate de călătorie; 
• Asigurarea storno;
• Alte mese decât cele menţionate;
• Băuturile la mese;
• Alte excursii și vizite decât cele menţionate 

în program și la preţul inclus;
• Bacșișul pentru șofer și ghid.

ZILELE 9 – 10
CANCUN 

Cazare la hotel cu all inclusive.
3 zile pentru relaxare și plajă sau excursii 
opţionale.
Mese: All inclusive.

ZIUA 11
CANCUN 

Mic dejun la hotel. Check out la orele 12:00. 
Pentru un late check out se plătește la recepţie, 
în funcţie de disponibilităţile din ziua respectivă. 
După-amiază, transfer la aeroport pentru 
întoarcerea acasă. 
Sosire conform programului de zbor detaliat în 
program.
Mese: mic dejun.

Sfârșitul serviciilor.

Programul nu este potrivit pentru persoanele cu 
mobilitate redusă.
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PRINCIPALELE ATRACŢII

• Liniile misterioase de la Nazca 
• Zborul condorilor uriași, un spectacol fără egal
• Canionul Colca, cel mai adânc canion din lume
• Traversarea Anzilor la 4800 m 
• Arequipa, orașul alb

• Lacul Titicaca, croazieră pe cel mai înalt lac
• Valea Sacră și vestigiile ei incașe
• Cusco, centrul lumii incașe
• Cetatea fabuloasă a incașilor de la Machu Picchu
• Circuitul nostru asigură o trecere treptată 

spre înălţimi mari

CIRCUIT PERU
Uluitoarea și misterioasa civilizaţie incașă

LIMA - PARACAS - NAZCA - AREQUIPA - 
CANIONUL COLCA - PUNO - LACUL TITICACA 
- SILLUSTANI - PUNO - CUSCO - VALEA SACRĂ 
- MACHU PICCHU - CUSCO - LIMA

1

2
3

4
6

7
8

9

5

1. Lima
2. Paracas
3. Nazca
4. Arequipa
5. Canionul Colca
6. Puno
7. Cusco
8. Valea Sacră
9. Machu Picchu

13 zile/12 nopţi

Civilizaţia incașă este una din cele 5 civilizaţii 
originale, indigene și nu derivate din alte 
civilizaţii.

O enigmă rămasă fără răspuns este faptul 
că incașii nu aveau o limbă scrisă, fapt în 
totală contradicţie cu realizările uluitoare 
de arhitectură, cu știinţele matematice, 
astronomice, ingineriile complicate folosite 
la construirea apeductelor subterane și 
dezvoltarea economică a societăţii
Imperiului Incaș.

Imperiul Incaș, cel mai mare imperiu pre-
Columbian, a fost cucerit de spanioli în anul 
1572.
Bogăţiile uriașe ale incașilor au fost transferate 
peste ocean de corăbiile cuceritorilor spanioli.

Perioada: 01.09-14.09.2019

Preţ: 3112 euro/pers/cameră dublă, cazată împreună cu altă persoană. Supliment cameră single: 414 euro

Preţ Early Booking:  2999 euro/pers/cameră dublă, cazată împreună cu altă persoană.  
Valabil pentru rezervări efectuate până la 31.03.2019
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ZIUA 1
BUCUREȘTI – LIMA 

Zbor București – Lima.
După formalităţile de trecerea frontierei și 
recuperarea bagajelor, transfer la hotel, cazare.
Cazare la hotel în Lima.
Mese: fără masă.

ZIUA 2
LIMA - situată la o altitudine de 154 m 

Mic dejun la hotel.
Astăzi veţi începe călătoria în lumea civilizaţiei 
incașe cu un tur de oraș.
Lima, Orașul Regilor, este un oraș istoric și modern, 
cu clădiri coloniale, dar și moderne.
Vizita începe în Plaza de Armas, cu o veche istorie, 
din 1535, dată de fondare a orașului. Piaţa este 
dominată de clădirea Catedralei.
Veţi lua masa de prânz într-un restaurant local.
După masă, veţi vizita unul din cele mai interesante 
muzee, Muzeul Larco, cu o colecţie impresionantă 
de piese de ceramică și de aur a culturii incașe. 
Seara, timp liber la dispoziţie pentru vizitarea 
cartierului Miraflores și a magazinelor.
Cazare la hotel în Lima.
Mese: mic dejun.

ZIUA 3
LIMA – PARACAS - NAZCA (500 km) - 
urcare de la 5 m – la 588 m

Mic dejun la hotel. Plecare spre Paracas, un drum 
care durează aproximativ 4 ore.
Masa de prânz într-un restaurant local.
Paracas este portul de plecare spre Insulele 
Ballestas, supranumite și Insulele Galapagos 
datorită speciilor de păsări și coloniilor de lei 
de mare, simpaticele mamifere care populează 
insulele. Veţi face un tur de croazieră de 2 h – 
2,30 h și veţi admira simbolul insulelor Ballestas, 
Candelabrul, o formaţiune ciudată și interesantă, 
o avanpremieră a întâlnirii cu liniile de la Nazca. 
Mii de cormorani cu picioare roșii, de pelicani 
peruvieni, mii de pinguini Humboldt vor ocupa 
fiecare colţișor al priveliștii spectaculoase a 
ţărmurilor dantelate de galerii calcaroase.
Îmbarcare și plecare spre enigmaticele linii de la 
Nazca. Drumul durează aproximativ 4 ore. (240 km)
Seara, cazare la hotel în Nazca.
Mese: mic dejun.

ZIUA 4
NAZCA – AREQUIPA (565 km/9 ore) -  
urcare de la 588 m – la 2360 m

Mic dejun la hotel.
Dimineaţa, zborul deasupra liniilor enigmatice 
cunoscute ca: Pasărea Colibri, Maimuţă, Balenă, 
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Câinele, Astronautul și alte desene cu forme 
vegetale și geometrice va fi o experienţă unică și 
de neuitat. 
Despre istoria și geneza acestor linii sunt 
doar presupuneri care includ teoria implicării 
extratereștrilor sau mari abilităţi ale populaţiei 
antice în vizualizarea imaginilor de la o anumită 
înălţime. Abilitate pe care noi o exercităm numai 
cu avionul sau cu drona.
După ameţitorul zbor, veţi pleca spre Arequipa, un 
drum lung, dar frumos, de aproximativ 9 ore. Este 
un drum greu, cu urcare la mare altitudine, cu o 
diferenţă de nivel de 1800 m. 
Cazare la hotel în Arequipa.
Mese: mic dejun.

ZIUA 5
AREQUIPA - altitudine 2360 m

Mic dejun la hotel.
Astăzi veţi avea o zi de odihnă și de acomodare cu 
altitudinea.
Este o zi inclusă cu scopul de a vă odihni, acomoda 
cu altitudinea și a vă pregăti pentru urcarea până 
la 4800 m, punctul cel mai înalt al acestei călătorii.
Opţional: o plimbare pe jos în oraș, vizitarea 
Mânăstirii Sfânta Caterina, care a stat închisă 
publicului timp de 400 de ani. Pentru fotografi, 
recomandăm punctul Mirador de Yanahuara, 
de unde, pe sub arcadele generoase se pot face 
fotografii excepţionale. În weekend, locul e plin de 
cupluri de tineri căsătoriţi în sesiune de fotografii 
de nuntă.
Cazare la hotel în Arequipa.
Mese: mic dejun.

ZIUA 6
AREQUIPA – CANIONUL COLCA 
(484 km/8ore) - urcare de la 2360 m - 
la 4800 m apoi coborâre la 3650 m

Mic dejun la hotel.
Călătoria de astăzi trece prin puncte extrem de 
spectaculoase, cu întâlniri unice cu animale 
peruane de înălţime: alpaca, lame, flamingo, ibiși 
și uriașii vulturi peruani. Veţi trece prin tărâmuri 
magice presărate cu lacuri, gheţari, vulcani ca 
Ampato, Sabancaya, Huallca și Misti.

Astăzi veţi traversa Anzii Cordilieri prin cel mai 
înalt punct al călătoriei, la 4800 m!
Cel mai înalt vârf este Aconcagua cu 6962 m, la 
graniţa dintre Argentina și Chile.
După trecerea celui mai înalt vârf, drumul coboară 
în Canionul Chivay.
Cazare la hotel.
Seara, puteţi opta pentru izvoarele termale „La 
Calera”, aflate aproape de hotel sau vă puteţi relaxa 
pe terasa hotelului privind panorama uluitoare a 
Canionului.
Cazare la hotel în Chivay.
Mese: mic dejun și prânz.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ZIUA 7
COLCA CANYON – PUNO (258 km) - 
urcare de la 3650 m la 3827 m

Mic dejun la hotel. Drumul spre spectaculosul 
Canion trece prin câteva sate andine, unde timpul 
pare că stă în loc, conservând aerul colonial al 
caselor din secole trecute.
Călătorim de-a lungul Canionului până la terasa 
de observaţie „Mirador Cruz del Condor” de unde 
se poate admira una din cele mai elegante și mari 
păsări de pe Terra, Condorul peruan în zborul de 
deasupra văii adânci de 1200 m.
De asemenea, grupul se va opri și la Mirador de 
Tapay, un punct de observaţie la 1200 m adâncime.
După întâlnirea cu condorii și priveliști ce-ţi taie 
răsuflarea, călătoria continuă spre Puno. Drumul 
durează aproximativ 6 ore (274 km).
Sosire în Puno, pe malul Lacului Titicaca, cazare 
la hotel în Puno.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 8
PUNO – LACUL TITICACA – SILLUSTANI 
– PUNO (72 km) - altitudine 3827 m

Mic dejun la hotel.
Astăzi, călătoria continuă pe cel mai înalt lac 
navigabil din lume, situat la o altitudine de 3810 
m.
Legenda spune că aici s-au născut părinţii 
fondatori ai Imperiului Incaș.
Călătoria continuă cu vizitarea insulelor plutitoare 
Los Oros, un grup de 20 de insule construite din 
totora, plante naturale acvatice, stuf, unde trăiesc 
indienii Uros ale căror obiceiuri și tradiţii sunt 
total anacronice cu secolul XXI, dar sunt atât 
de frumoase încât mii de turiști îi vizitează și îi 
admiră. 
Comunitatea este organizată după reguli sociale 
precise și are inclusiv o școală.
După amiază, vizităm site-ul arheologic Sillustani 
Chullpas, un imens câmp cu monumente funerare 
pre -incașe, în formă de cilindri, înalte de 12 m, 
ridicate de populaţia Aymaras pentru cei mai 
importanţi lideri, pe malul lacului Umayo.
Întoarcere la hotel, cazare în Puno.
Mese: mic dejun.

ZIUA 9
PUNO – CUSCO (389 km) - coborâre de 
la 3827m - la 3395 m

Mic dejun la hotel.
Astăzi, circuitul continuă spre Cusco, centrul lumii 
incașe. Drumul spre Cusco traversează peisaje 
minunate montane oferite de Munţii Anzi și 
Altiplano, cel mai înalt platou alpin de pe Pământ, 
după Platoul Tibetului. Drumul va fi presărat cu 
câteva opriri interesante la Complexul Arheologic 
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Kalasaya, la Pucara (3879 m) locul de naștere al 
culturii Altiplano, bogat reprezentată de ceramică, 
Pasul Raya (4335 m) cel mai înalt punct al trecerii 
spre Cusco, ce face trecerea dintre Munţii Anzi și 
Podișul Peruan.
Masa de prânz bufet în Sicuani (3475 m).
Urmează vizitarea Centrului Raqchi, cunoscut ca 
Templul Zeului Wiracocha și vizitarea Bisericii 
Sfântul Petru de la Andahuaylilas (3093m) 
construită în 1580, denumită și Capela Sixtină a 
Peru-ului.
Sosire în Cusco, cazare la hotel.
Mese: mic dejun și prânz

ZIUA 10
CUSCO - centrul lumii incașe, altitudine 
- 3395 m

Mic dejun la hotel.
Dimineaţa este liberă pentru odihnă și acomodare 
cu altitudinea din Podișul Altiplano. Acomodarea 
la altitudini mari se face în funcţie de condiţia 
fizică, vârsta și capacitatea de adaptare a fiecărui 
turist.
După amiază, veţi face un tur de oraș și împrejurimi 
care include Plaza de Armas (Huacapayta) 
Catedrala, Templul Soarelui Koricancha, locul de 
sacrificii, clădiri coloniale construite pe fundaţiile 
unor vechi case incașe, Qenqo- centrul de 
Ceremonie și Ritual unde aveau loc și sacrificiile, 
Tambomchay – Băile Incașe, o serie de apeducte, 
canale, căderi de apă amenajate în terase săpate 
în piatră, impresionanta Cetate Sacsayhuaman-
locul unde aveau loc Festivalurile Inca Inti Raymi și 
Warachicuy și Puca Pucara, ruinele unei fortăreţe 
militare cu ziduri groase, terase și scări construit 
de al nouălea împărat incaș, Pachacutec, aflate în 
afara orașului, pe drumul spre Pisac.
Festivalurile Inti Raymi erau desfășurate în cinstea 
Zeului Inti, cel mai venerat zeu în religia incașă, 
sărbătorit în ziua solstiţiului de iarnă, cea mai 
scurtă zi a anului. Ceremonialul Warachicuy era 
dedicat băieţilor la vârsta de trecere spre viaţa de 
adult, ceremonial păstrat de-a lungul istoriei până 
astăzi.
Cazare la hotel în Cusco.
Mese: mic dejun.

ZIUA 11
CUSCO – VALEA SACRA – CUSCO 
(150 km) - altitudine 3395 m

Mic dejun la hotel.
De dimineaţa, grupul pleacă spre Valea Sacră 
a Incașilor. Veţi vizita Centrul Awanacancha de 
fabricare a materialelor textile, apoi veţi vizita 
piaţa din Pisac. Veţi lua masa de prânz, tip bufet, 
într-un restaurant local.
După masă, drumul continuă spre Ollantaytambo, 
la 74 km de Cusco, localitate construită de-a 
lungul râului Urubamba, între vârfurile munţilor 
înzăpeziţi, unde veţi vizita vestita fortăreaţă, 
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ultima construcţie incașă înainte de cucerirea 
spaniolă. Complexul include Templul Soarelui și 
Fântânile Prinţesei. 
Ollantaytambo este un exemplu despre proiectarea 
urbană incașă, așezare locuită neîntrerupt din 
secolul al XII lea, un loc contemporan turistic și de 
plecare în drumeţii și ascensiuni.
Cazare la hotel în Cusco.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 12
MACHU PICCHU – CUSCO  - altitudine 
2400 m

Mic dejun la hotel.
După o călătorie fascinantă, astăzi este cea mai 
uluitoare zi, ziua în care veţi ajunge la Machu Picchu.
De dimineaţa, veţi fi transferaţi la gara Ollaylanto, 
de unde trecând prin peisaje maiestuoase, după un 
drum de 1,30 h, veţi coborî în gara Aquas Calientes. 
Așezarea pare strivită de pereţii munţilor
De aici, echipaţi cu încălţăminte sport confortabilă, 
pălărie de soare pe cap și cremă cu protective UV 
aplicată pe faţă și mâini, veţi fi preluaţi de unul din 
autobuzele care fac legătura cu Sanctuarul Machu 
Pichu, una din cele 7 Minuni ale Lumii. 
Turul durează 2,30 h și include Intihuatana/
Ceasul Solar, Piaţa Incașilor, Cele 3 ferestre, Casa 
Gărzilor, Templul Soarelui, Palatul Regal, Fântâna 
Ritualică, Stânca Sacrificiilor etc.
Complexul a fost construit în numai 10 ani (1450-
1460) și a fost abandonat după 80 de ani de 
locuire. În perioada de locuire a familiei regale, în 
incintă trăiau 750 de persoane. În timpul sezonului 
ploios, în palat rămânea personalul de întreţinere 
și câţiva preoţi.
După vizită, veţi coborî în Aquas Calientes pentru 
călătoria de întoarcere cu trenul.
Până la plecarea trenului, veţi avea timp de mici 
cumpărături în Aquas Calientes.
Cazare în Cusco.
Mese: mic dejun.

ZIUA 13
CUSCO – LIMA 

Mic dejun la hotel.
Transfer la aeroport pentru zborul de întoarcere în 
Lima. Zborul durează aproximativ 1,30 h.
Îmbarcare pentru zborul de întoarcere acasă.
Sfârșitul serviciilor.

ZIUA 14
PARIS - BUCUREȘTI 

După o escală de 4 ore pe aeroportul din Paris, vă 
veţi îmbarca spre București.
Aterizare pe Aeroportul Otopeni conform orar de zbor. 

Programul nu este potrivit pentru persoanele cu 
mobilitate redusă.
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SERVICII INCLUSE 

Bilete de avion:
1. Bilet de avion București – Lima – București, 

clasa economic
2. Bilet de avion Cusco – Lima, clasa economic
3. Bilet de avion Zbor deasupra Liniilor de la 

Nazca – fără bagaj

Cazare 12 nopţi cu mic dejun la hoteluri de 3* și 4*:
• 2 nopţi în Lima
• 1 noapte în Nazca
• 2 nopţi în Arequipa
• 1 noapte în Chivay
• 2 nopţi în Puno
• 4 nopţi în Cusco

Transferuri și transporturi private conform 
program, cu minibus.

Mese de prânz: zilele (6, 7, 9, 11)

Ghizi locali pentru toate tururile și excursiile din 
program.

Însoţitor român de grup.

Excursii și vizite prevăzute în program:

1. Lima - tur de oraș, Plaza de Armas, Muzeul 
Larco

2. Insulele Ballestas- croazieră
3. Zbor deasupra Liniilor de la Nazca
4. Excursie Colca Valley și Canyon
5. Vizitarea Insulei Uros
6. Sillustani Chullpas
7. Tur de oraș Cusco
8. Excursie împrejurimi Cusco, situri arheologice: 

Sacsyhuaman, Qenqo, Tambomachay, Puca-
Pucara

9. Excursie în Valea Sacră: Awanachancha, Piaţa 
Pisac, Fortăreaţa Ollaytantambo

10. Excursie cu trenul Ollanta – Aquas Calientes
11. Vizitarea Orașului Pierdut Machu Picchu

SERVICII NEINCLUSE

• Alte mese decât cele menţionate;
• Băuturile la mese;
• Asigurarea medicală de călătorie, obligatorie;
• Asigurarea storno (opţională, dar 

recomandată);
• Cheltuielile personale;
• Bacșișul pentru ghizi și șofer.

NOTE

1. Numărul maxim de turiști zilnic admiși, 
în perioada mai-septembrie, în incinta 
Sanctuarului Machu Picchu este de 2500 
persoane. 
Dacă grupul nu poate fi anunţat în timp util, 
există riscul să nu poată intra în complex.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

2. La Machu Picchu sunt interzise trepiedele, 
prelungitoarele pentru selfie, orice bagaj pe 
roţi. 
Recomandăm să aveţi un rucsac mediu 
pentru obiectele personale, apă, mâncare.

OBLIGATORIU ÎN BAGAJ

• Ochelari de soare;
• Încălţăminte confortabilă, cu talpă adecvată 

terenului montan accidentat (ghete de munte);
• Haine ușoare din bumbac;
• Pulovere călduroase pentru dimineţile și serile 

reci de la munte;
• Pantaloni lungi, confortabili;
• Hanorac impermeabil de vreme rea și rece în 

zona de munte;
• Un rucsac pentru lucruri, apă și mâncare 

necesare pe parcursul unei zile;
• Medicamente uzuale în caz de urgenţă 

pentru: migrene, răceli, dureri de stomac, 
deranjamente de stomac, constipaţie, infecţii 
simple (zgârieturi, mici leziuni cauzate de 
încălţăminte sau/și îmbrăcăminte etc) picături 
de ochi contra prafului și vântului etc, în 
cantităţi rezonabile;

• Spray contra ţânţarilor;
• Bomboane, dropsuri cu lămâie;
• Adaptor universal pentru prize (În Peru prizele 

sunt de tip A, cu 2 lamele și de tip C (Euro) 
folosite și în România);

• O baterie externă pentru telefon pentru 
călătoriile lungi, de o zi.
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CIRCUIT CHILE, INSULA PAȘTELUI, 
PATAGONIA, ARGENTINA,  

CASCADA IGUAZU

SANTIAGO DE CHILE – VALPARAISO – SANTIGO 
DE CHILE - INSULA PAȘTELUI – SANTIGO DE 
CHILE - SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO 
DE CHILE - PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES 
– TORRES DEL PAINE – EL CALAFATE – USHUAIA 
– BUENOS AIRES – IGUAZU – BUENOS AIRES

19 zile/16 nopţi

PRINCIPALELE ATRACŢII
CHILE
Valparaiso, orașul scriitorului Pablo Neruda
Viña del Mar, orașul grădinilor

INSULA PAȘTELUI sau RAPA NUI 
Insula Paștelui este cea mai izolată insulă din 
lume, insula statuilor gigant, 1000 MOAI, o enigmă 
a unei culturi rămasă fără răspuns, aflată în centrul 
teoriei ASTRONAUTULUI ANTIC; Ahu Nua Nua și 
la Ahu Tongariki

DEȘERTUL ATACAMA, cel mai uscat loc de pe 
planetă
În deșertul Atacama plouă o dată la 10 ani. S-au 
înregistrat și perioade de 100 de ani de secetă totală. 
Deșertul Atacama a făcut parte din Imperiul Incaș.
San Pedro de Atacama, Valea Lunii, Salar de 
Atacama + Lagunele Miscanti & Miniques, 
spectacolul cu gheizere din Campul Tati, cel mai 
bun loc de pe planetă pentru a privi stelele.
San Pedro de Atacama este polul turistic al 
deșertului cu lagunele de la mare altitudine, niște 
minuni geologice extrem de ciudate.
San Pedro de Atacama găzduiește faimosul 
Observator ALMA, cel mai puternic din lume, la 
5500 m deasupra mării, capabil să capteze cele 
mai vechi și îndepărtate galaxii.

1

2
3

56

7

8
9

10

11

12

4

1. Santiago
2. Val Paraiso
3. Viña del Mar
4. Insula Paștelui
5. San Pedro de 

Atacama
6. Calama
7. Deșertul Atacama
8. Punta Arenas
9. Puerto Natales
10. El Calafate
11. Buenos Aires
12. Iguazu

Perioada: 16.11 – 04.12.2019

Preţ: 5998 euro/pers/cameră dublă, cazată împreună cu altă persoană. Supliment cameră single: 720 euro

Preţ Early Booking:  5748 euro/pers/cameră dublă, cazată împreună cu altă persoană. 
Valabil pentru rezervări efectuate până la 30.04.2019
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PATAGONIA sau „capătul Pământului” 
Patagonia este unul din cele mai sălbatice ţinuturi 
ale planetei, cu gheţari gigantici încremeniţi, 
vârfuri veșnic acoperite de zăpadă, lacuri cu 
apă pură, cristalină și văi luxuriante, împădurite. 
Temperatura nu trece niciodată peste 12°.
Punta Arenas, cel mai sudic oraș al continentului, 
Strâmtoarea Magelan.
Puerto Natales
Torres del Paine a fost propus a fi a 8-a minune 
a lumii. Valea Ascencio, Cerro Paine Grande cu 
4 anotimpuri într-o zi, Lacurile Nordenskjold și 
Pehoe, spectaculoasa cascadă Salto Grandel și 
Lacul Grey.

Fiordurile chiliene sunt din cele mai izolate regiuni 
de pe Pământ. Imensul arhipelag nu găzduiește 
decât lei de mare și păsări migratoare.

ARGENTINA
El Calafate, Gheţarul Perito Moreno, Parcul 
Naţional Glacieri, croaziera în sudul gheţarului 
Moreno
Bunenos Aires, capitala tangoului
Cascada Iguazu, cea mai mare și spectaculoasă 
cascadă din lume cu 2,7 km lungime, 275 căderi 
de apă de la o înălţime de 60 – 82 m.

ZIUA 1 
BUCUREȘTI – SANTIGO DE CHILE

Întâlnire cu reprezentantul agenţiei pe aeroportul 
Otopeni pentru zborul București – Santiago de 
Chile, cu escală Paris.

ZIUA 2
SANTIAGO DE CHILE

Astăzi: Tur de oraș

Sosire pe aeroportul din Santiago de Chile în jurul 
orelor 9 am. După formalităţile de intrare în ţară și 
recuperarea bagajelor, întâlnire cu reprezentantul 
agenţiei, îmbarcare în autocar pentru un tur al ora-
șului Santiago de Chile.

Metropola așezată la poalele anzilor oferă nenumă-
rate activităţi de timp liber, de la plimbări liniștite în 
timpul zilei la petreceri aglomerate care se termină 
dimineaţa. Ne vom opri pe renumitul bulevard Ala-
meda, cuceritor prin culorile sale vii, apoi mergem 
la Castelul Hidalgo, așezat pe Dealul Santa Lucia, 
unde putem admira frumoasele grădini și fântâni 
arteziene. De aici, vom merge către Plaza de Armas, 
principala piaţă a orașului, construită în anul 1541, 
care marchează centrul iniţial al vechiului oraș 
Santiago. În zonă se află Catedrala Metropolitană, 
Palatul Înaltei Curţi, dar și sediul central al Poștei. 
Vom vizita boemul cartier Bellavista și urcăm pe 
Dealul San Cristobal. Panorama este spectaculoa-
să și veţi putea face fotografii deosebite cu orașul 
profilat pe semeţii Muţi Anzi.
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Putem încheia turul la unul dintre barurile cu spe-
cific local, unde putem încerca faimoasa băutură 
Pisco Sour chiar la ea acasă.
Durata turului este de aproximativ 5 ore.

Cazare la hotel în Santiago de Chile.
Mese: fără masă

ZIUA 3
SANTIAGO DE CHILE – VALPARAISO – 
SANTIAGO DE CHILE

Astăzi: Excursie la Valparaiso, Muzeul Pablo Ne-
ruda, Orașul Grădinilor Viña del Mar

Mic dejun la hotel.
La orele 08,30, îmbarcare pentru o excursie în ora-
șul lui Pablo Neruda. 
Astăzi descoperim straniul oraș Valparaiso, ora-
șul lui Pablo Neruda, despre care acesta scria: 
„Valparaiso, cât de absurd poţi fi... nu ţi-ai piep-
tănat niciodată părul și n-ai avut niciodată timp 
să te îmbraci, viaţa te-a luat mereu prin surprin-
dere”. Acest loc fermecător se întinde de-a lungul 
coastei și în sus, pe dealurile din apropiere, oferind 
nenumărate panorame care îndeamnă să facem 
sute de fotografii. Vom vizita casa memorială a 
lui Pablo Neruda, La Sebastiana. Casa așezată pe 
deal oferă o priveliște minunată asupra orașului, 
iar Pablo își făcuse un obicei din a admira focul de 
artificii de revelion de pe terasa superioară. 
În continuarea zilei vom vizita orașul Viña del Mar, 
„fratele” lui Valparaiso, un oraș la fel de mare, dar 
mult mai îngrijit, denumit și Orașul Grădinilor. Ne 
putem relaxa la o plimbare pe plajele întinse sau 
pe bulevardele înconjurate de palmieri, unde gă-
sim suveniruri deosebite. 
Masa de prânz poate fi la un restaurant local cu 
priveliște spre oraș/ocean/port, cu un meniu ce 
include pește sau fructe de mare.
După masă, întoarcere în Santiago de Chile. Sosi-
re la hotel în jurul orelor 18,30.

Cazare la hotel în Santiago de Chile.
Mese: mic dejun 

ZIUA 4
SANTIAGO DE CHILE/RAPA NOI 
(INSULA PAȘTELUI)

Astăzi: Zbor în Insula Paștelui, vizitarea Satului de 
ceremonii

Mic dejun la hotel.
Astăzi vom zbura spre cea mai îndepărtată insulă 
a planetei, insula Paștelui.
Transfer de dimineaţă la aeroport pentru zborul 
spre Insula Paștelui. Zborul durează 5,5 ore.

Insula se găsește la 3800 km faţă de Chile. Insula 
este parte a culturii polineziene, numele ei fiind Rapa 
Nui. A fost numită Insula Paștelui de către amiralul 
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

olandez Jacob Roggeveen, care a acostat pe ţărmul 
ei în ziua de Paști a anului 1722. Insula face parte 
din patrimoniul cultural UNESCO. Insula este cele-
bră pentru statuile uriașe răspândite pe toată insula. 
Neexistând dovezi scrise, istoriile transmise oral nu 
precizează cum au fost transportate statuile de la 
cariera Rano Raraku pe toată insula. Statuile au înăl-
ţimi între 4m și 12 m și o greutate până la 14 t.
Caracteristica statuilor este mărimea capului dis-
proporţionat de mare în raport cu corpul. Feţele au 
nasuri extrem de proeminente și ochi mari.
Sunt mai multe legende și teorii despre statuile 
uriașe din Insula Paștelui. O legendă spune că bă-
trânii înţelepţi Rapa Nui aveau puterea de a co-
manda statuilor să se deplaseze singure.

Aterizare pe aeroportul Mataveri.
După masa de prânz, vom pleca într-un tur către 
Satul de Ceremonii Orongo. Drumul te va purta pe 
creasta vulcanului stins Rano Kau având o pano-
ramă superbă a întregii insule, iar în vârful vul-
canului vei descoperi o priveliște unică a lacului 
din craterul acestuia. Traseul continuă apoi către 
Orongo, unde are loc competiţia oamenilor pasăre 
și unde vei asista la o ceremonie care te va purta 
prin tradiţiile străvechi ale locuitorilor acestei in-
sule.

Cazare la hotel în Insula Paștelui
Mese: mic dejun

ZIUA 5
RAPA NOI (INSULA PAȘTELUI)

Astăzi: Excursie pe Insula Paștelui și pe plaja 
Anakena 

Mic dejun la hotel.
Program de vizitare a Insulei pe coasta de sud 
pentru a vizita platformele nerestaurate Ahus Vai-
hu și Akahanga. Vei vizita Rano Raraku, sanctua-
rul a 900 de statui din piatră, 397 dintre ele fiind 
încă în picioare urmând apoi Ahu Tongariki cu 15 
statui Moai restaurate. Traseul continuă pe coas-
ta de est pentru a vizita Ahu Te Pito Kura și re-
numită Navel of the World. La final vei fi condus 
pe plaja Anakena unde s-au descoperit Ahus Nau 
Nau și Ature Huke.
Excursie de zi, durează ± 8 ore.
Masa de prânz va fi pe plaja Anakena, Box-Lunch.

Cazare la hotel în Insula Paștelui
Mese: mic dejun și prânz

ZIUA 6
RAPA NUI -SANTIAGO DE CHILE

Astăzi: Insula Paștelui -7 statui restaurate, Pește-
ra Ana Te Pahu, rocile megalitice Puna Pau, zbor 
la Santiago de Chile

Mic dejun la hotel.
Vei face o incursiune pentru a vizita Ahu Akivi, 
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vestită pentru cele 7 statui Moai restaurate, aflate 
în mijlocul insulei. Vei vizita deasemenea peștera 
Ana Te Pahu, Ahu Tepeu și rocile megalitice de la 
Puna Pau.
Excursia durează aproximativ 4 ore.
Check out și transfer la aeroport pentru zborul de 
întoarcere în Santiago de Chile. Zborul durează 
4,50 ore. 

Cazare la hotel în Santiago de Chile.
Mese: mic dejun

ZIUA 7
SANTIAGO DE CHILE – SAN PEDRO DE 
ATACAMA

Astăzi: zbor la San Pedro de Atacama, Valea Lunii, 
Vulcanul Licancabur 

Mic dejun la hotel.
Transfer la aeroport pentru zborul spre San Pedro 
de Atacama. Zborul durează 2,10 ore.
După-amiază vom explora Valle de la Luna, o zonă 
a deșertului unde, datorită reliefului bizar și carac-
terului complet arid, putem jura că ne aflăm pe su-
prafaţa Lunii. 
Valea Lunii este înţesată cu formaţiuni neobișnu-
ite din piatră și argilă, precum Cele Trei Marii, trei 
stânci ce redau silueta unor femei. Vom fi uimiţi 
de puterea de modelare a apei și a vântului, dar 
mai ales a timpului, care împreună au creat toate 
aceste exponate din jurul nostru. Pe măsură ce ne 
apropiem de crestele vechilor munţi, descoperim 
mici peșteri saline săpate în stâncă. 
Sfârșitul zilei aduce punctul culminant al experi-
enţei în deșertul Atacama, dându-ne ocazia de a 
admira unul dintre cele mai frumoase apusuri pe 
care le-am putea vedea. Stâncile cu aspect ciudat, 
crestele ascuţite, culorile aprinse de pe cer și Vul-
canul Licancabur care se înalţă în fundal fac din 
acest tablou o adevărată operă de artă. După fas-
cinantul apus, ne vom întoarce la hotel.
Excursia durează aproximativ 4 ore (16:00 – 20:00)
Cel mai bun loc de pe planetă pentru a privi stele-
le, noaptea.
San Pedro de Atacama găzduiește faimosul Ob-
servator ALMA, cel mai puternic din lume, la 5500 
m deasupra mării, capabil să capteze cele mai 
vechi și îndepărtate galaxii.

Cina și cazare la hotel în San Pedro de Atacama.
Mese: mic dejun

ZIUA 8
SAN PEDRO DE ATACAMA

Astăzi: Salar de Atacama, Lagunele Miscanti & 
Miniques

Mic dejun la hotel.
Excursie la Salar de Atacama + Lagunele Miscanti 
& Miniques.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Mergem într-o vizită la Salar de Atacama, o întin-
dere de sare care te uimește. Este al treilea deșert 
de sare ca suprafaţă din lume și impresionează pe 
oricine prin simplitatea cu care natura și-a desă-
vârșit opera. Linia orizontului pare foarte departe, 
solul este acoperit de sare și totul pare desprins 
din filmele SF. Urmând drumul către Argentina, 
vedem Lagunas Miscanti & Miniques, două lacuri 
sărate. Culoarea lor contrastează puternic cu îm-
prejurimile și reprezintă o ocazie unică pentru fo-
tografii suprarealiste cu cei doi vulcani de lângă.
Masa de prânz va fi la un restaurant local, simplu, 
în satul Socaire care se află pe traseul între Lacul 
de Sare Atacama și lagunele altiplanice.
Excursia durează aproximativ 8 ore (09:00 – 17:00)
Deșertul Atacama este asemănător cu suprafaţa 
planetei Marte; NASA face teste pentru instru-
mentele ce vor fi trimise pe Marte.

Cina și cazare la hotel în San Pedro de Atacama
Mese: mic dejun

ZIUA 9
SAN PEDRO DE ATACAMA – 
SANTIAGO DE CHILE

Astăzi: Tatio- cel mai mare câmp de gheizere, sa-
tul Machuca, zbor la Santiago 

Mic dejun la hotel.
Începem ziua foarte devreme, în jurul orei 4 am și 
plecăm spre Tatio, cel mai întins câmp cu gheizere 
din emisfera sudică, așezat în Munţii Anzi, la peste 
4300 m altitudine, foarte aproape de Atacama. 
80 de gheizere produc aici un spectacol minunat, 
iar punctul culminant este la ora 6 am, de aceea 
am și ales să venim atât de devreme. Fâșiile de 
abur se ridică dansând deasupra solului, con-
trastând cu frumoasele culori ale răsăritului. Este 
un moment care nu trebuie ratat, în mod special 
de cei pasionaţi de fotografie. 
Când soarele ajunge sus, putem face liniștiţi o baie 
în lacurile termale care se întind în zonă. Mic-de-
junul îl vom servi tot aici, în acest cadru unic.
Ne vom opri apoi în Machuca, un sat pitoresc cu 
doar 20 de case ridicate din lut, paie și lemn de 
cactus. 
Locuitorii săi iubesc vizitatorii care le trec pragul, 
așa că vom fi răsfăţaţi cu mâncăruri tipice zonei, 
cum ar fi sopaipillas, o pâine specială, sau empa-
nadas, un aluat fraged umplut cu carne aromată! 
Cu puţin noroc, pe drumul de întoarcere vom sur-
prinde păsări flamingo, raţe și alte păsări.
Întoarcere la hotel, în jurul orelor 11,30, check out 
și transfer la aeroport pentru zborul de întoarcere 
la Santiago.

Cazare la hotel în Santiago de Chile
Mese: mic dejun pe câmpul de gheizere Tatio
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ZIUA 10
SANTIAGO DE CHILE

Astăzi: Zi de odihnă 

Mic dejun la hotel.
Zi de relaxare, la dispoziţia turiștilor.
După 9 zile extrem de pline de excursii și zboruri, 
propunem o zi de odihnă înaintea zborului spre 
cea mai îndepărtată regiune a planetei, Patagonia.
Cazare la hotel în Santiago de Chile.
Mese: mic dejun

ZIUA 11
SANTIAGO DE CHILE – PUNTA 
ARENAS – PUERTO NATALES

Astăzi: zbor la Punta Arenas, tur de oraș, Strâm-
toarea Magellan, Muzeul primilor locuitori ai Pata-
goniei, cimitirul, călătorie la Puerto Natales. 

Mic dejun la hotel.
Transfer la aeroport pentru zborul spre Punta Are-
nas. Zborul durează 3,20 ore.
După preluarea bagajelor și îmbarcare în autocar, 
vom face un tur panoramic al orașului Punta Are-
nas cel mai sudic oraș al continentului, tur care va 
include Piaţa Armelor și Cerro de la Cruz, de unde 
vom putea admira întregul oraș și Strâmtoarea 
Magelan. 
Vom vizita în continuare Muzeul Salesiano Mar-
ggiorino Borgatello, unde vom afla mai multe 
despre primii locuitori ai Patagoniei, Kawaskhar 
și Yamana, după care vom vizita cimitirul Punta 
Arenas, pentru a vedea impresionantele sale mo-
numente funerare. 
În continuarea zilei ne vom îndrepta spre Puerto 
Natales unde ne vom caza la hotel.
Durata excursiei +-3 ore.

Cazare la hotel în Puerto Natales.
Mese: mic dejun

ZIUA 12
PUERTO NATALES – TORRES DEL 
PAINE – EL CALAFATE

Astăzi: Parcul Torres del Paine, Valea Ascencio, 
Cerro Grande, Lacurile Nordenskjold și Pehoe, 
Cascada Salto Grandel și Lacul Grey, călătorie la 
El Calafate

Mic dejun la hotel.
Astăzi, la orele 8,00, vei pleca într-o drumeţie fas-
cinantă în Parcul Naţional Torres del Paine, parc 
declarat rezervaţie protejată UNESCO din 1978. 
Parcul a fost ales ca o posibilă a 8 a minune a lu-
mii, de către cei care l-au vizitat. 
Vei urca prin Valea Ascencio, printr-o frumoasă 
pădure de arbori lenga și vei ajunge aproape de 
piscurile impunătoare, ce oferă un peisaj unic, de 
o sălbăticie pură. 
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Cel mai înalt vârf montan al Torres del Paine este 
Cerro Paine Grande, având altitudinea de aproxi-
mativ 2.750 metri. 
În Torres del Paine uneori se întâlnesc 4 anotim-
puri într-o singură zi, vremea fiind extrem de im-
previzibilă, de aceea cea mai bună soluţie este ca 
activităţile să fie alese dimineaţa.
Peisajele sunt cu adevărat spectaculoase iar dacă 
timpul va permite vă recomandăm un tur călare 
(cel spre munţii Torres del Paine este spectacu-
los). 
În timpul turului, vei admira toate atracţiile natu-
rale ale acestui parc naţional printre care Lacurile 
Nordenskjold și Pehoe, spectaculoasa cascadă 
Salto Grandel și Lacul Grey.
Masa de prânz va fi la restaurantul hotelului Lago 
Grey, în interiorul parcului naţional Torres del Pai-
ne.
După amiază, spre orele 15, ne vom îndrepta spre 
graniţa cu Argentina (Cancha Carrera). 
Drumul durează aproximativ 2 ore. Se va face un 
schimb de vehicul și ghid, și vom continua drumul 
spre spre El Calafate, care va dura aproximativ 
2,30 ore.

Cazare la hotel în El Calafate.
Mese: mic dejun

ZIUA 13
EL CALAFATE

Astăzi: Parcul Naţional Glacieri, Gheţarul Perito 
Moreno, croazieră în jurul gheţarului 

Mic dejun la hotel.
Plecare cu autocarul spre Gheţarul Perito Moreno.
Gheţarul Perito Moreno este o minune naturală 
impresionantă și renumit pentru accesul său facil, 
avansarea continuă și slăbirea puternică a aisber-
gurilor uriașe.
Parcul Naţional Glacieri (Parcul Naţional Glacieri) 
este locul în care se găsesc și alţi gheţari impor-
tanţi precum Upsalla, Onelli și Spegazzini.
După ce vă aflaţi în parcul naţional Los Glacia-
res, veţi urma traseul din jurul lacului argentini-
an, unde la 80 de kilometri de El Calafate, Ghe-
ţarul Perito Moreno, se află impunător cu 200 
de metri de gheaţă. Urmaţi căile care vă conduc 
spre gheţar și obţineţi diferite viziuni impresio-
nante, toate în timp ce detașamentele continuă 
și zgomotele de rupere, echouri în jurul dum-
neavoastră!
Excursia durează aproximativ 7,30 ore.

Opţional puteţi face o croazieră de o oră pentru a 
vedea faţa sudică a gheţarului Moreno.
Navigarea începe în portul situat în Golful Bajo de 
la Sombra. De acolo, barca pleacă să navigheze 
peste Lacul Rico pentru a ajunge la faţa sudică a 
unui gheţar. Călătoria poate fi luată în port fără re-
zervare anterioară, datorită faptului că compania 
oferă multe plecări pe zi.
Masa de prânz va fi la Restaurantul Nativos din 
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Patagonia (localizat în interiorul Parcul Naţional 
Glacieri).
Cazare la hotel în El Calafate.
Mese: mic dejun

ZIUA 14
EL CALAFATE- BUENOS AIRES

Mic dejun la hotel.
Transfer la aeroport pentru zborul spre Buenos 
Aires

Transfer la hotel, cazare în Buenos Aires
Mese: mic dejun.

ZIUA 15
BUENOS AIRES – CASCADA IGUAZU 
(BRAZILIA)

Astăzi: zbor la Iguazu, Cascada Iguazu Braziliana

Mic dejun la hotel.
Începând de astăzi, pentru 2 zile, puteţi opta pen-
tru continuarea circuitului la Cascada Iguazu sau 
puteţi explora Orașul Buenos Aires și ofertele sale 
turistice sau puteţi lua lecţii de tango de la cei mai 
mari experţi ai acestui dans.
Vom fi transferaţi de la hotel la aeroportul din Bue-
nos Aires pentru zborul intern Buenos Aires - Iguazu.
La sosirea pe aeroportul din Iguazu vei fi transfe-
rat la hotel.
Timp de 4 ore, vom explora partea braziliană a 
cascadelor Iguazu. 
Vei avea o priveliște deosebită asupra întregu-
lui complex de cascade; pe mal există mai multe 
puncte amenajate în care sunt punţi ce duc până 
aproape sub cascade, cel mai spectaculos feno-
men sunt curcubeele. 
Cascada Iguazu are cea mai întinsă cădere de apă 
din lume.

Cazare la hotel în Iguazu.
Mese: mic dejun

ZIUA 16
IGUAZU

Astăzi: Cascada Iguazu argentiniană

Mic dejun la hotel.
Transfer la Cascada Iguazu, partea argentiniană. 
Vei face o excursie care durează 7-8 ore, în care 
vei explora partea argentiniană a Cascadelor 
Igua zu. De pe punţile special amenajate vei ad-
mira spectacolul unic, uluitor, extrem de impresio-
nant al cascadelor.
Masa de prânz la Restaurante El Fortin, în interio-
rul Parcului.
Cazare la hotel în Iguazu.
Mese: mic dejun
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ZIUA 17
IGUAZU – BUENOS AIRES

Astăzi: zbor la Buenos Aires, tur de oraș, specta-
col de Tango

Mic dejun la hotel.
Vei fi transferat de la hotel la aeroportul din Igua-
zu. Zbor intern Iguazu – Buenos Aires.
Vei fi întâmpinat de reprezentantul local și vei fi 
transferat la hotel. Vei pleca într-un tur de oraș de 
o jumătate de zi pentru a descoperi cele mai im-
portante atracţii din Buenos Aires: Plaza del Mayo 
unde se află celebra Casa Rosada; Catedrala care 
adăpostește mormântul generalului Jose de San 
Martin eroul naţional al Argentinei; San Telmo - 
cel mai vechi cartier; La Boca - cartierul unde se 
spune că s-a dansat prima oară tango cu faimoa-
sa stradă Caminito și stadionul La Bombonera 
și La Recoleta cartierul exclusivist cu cafenelele 
străjuite de gomeros și cu celebrul cimitir ce adă-
postește mormântul Evitei Peron.
Opţional, puteţi lua cina și vă puteţi petrecere sea-
ra cu un impresionant Spectacol de Tango.
Cazare la hotel în Buenos Aires.
Mese: mic dejun

ZIUA 18
BUENOS AIRES - BUCUREȘTI

Astăzi: cumpărături, zbor de întoarcere acasă

Mic dejun la hotel. Check out.
Transfer la aeroport pentru zborul de întoarcere 
acasă.
Sfârșitul serviciilor

ZIUA 19
BUCUREȘTI

Astăzi: aterizare pe aeroportul Otopeni.

SERVICII INCLUSE:

Bilete avion București – Santiago, Buenos Aires – 
București, clasa economic
Bilete de avion, clasa economic: 
1. Santiago de Chile – Insula Paștelui – Santiago 

de Chile 
2. Santiago de Chile – San Pedro de Atacama – 

Santiago de Chile 
3. Santiago de Chile – Punta Arenas 
4. El Calafate – Buenos Aires 
5. Buenos Aires – Iguazu – Buenos Aires 

Toate transferurile aeroport-hotel-aeroport

Transport cu microbus certificat turistic

Cazare 16 nopţi cu mic dejun la hoteluri 3* și 4*, în 
cameră dublă standard, împreună cu altă persoană.
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• 5 nopţi în Santiago de Chile
• 2 nopţi în Insula Paștelui 
• 2 nopţi în San Pedro de Atacama 
• 1 noapte în Puerto Natales 
• 2 nopţi în El Calafate 
• 2 nopţi în Buenos Aires
• 2 nopţi în Iguazu la hotel 

Toate tururile și vizitele de oraș menţionate: Santia-
go de Chile, Valparaiso, Punta Arenas, Buenos Aires.
Toate excursiile menţionate în program
1. Valaparaiso și Viña del Mar
2. Insula Paștelui – coasta de sud
3. Insula Paștelui
4. Salar de Atacama
5. Valea Lunii
6. Valea Morţii
7. Gheizerele Tatio, Atacama
8. Lagunele Miscanti și Miniques
9. Parcul Tores del Paine
10. Cascada Iguazu partea braziliană
11. Cascada Iguazu partea argentiniană

Taxele de intrare la:
1. Funiculare în Santiago/Valparaiso
2. Muzeul Pablo Neruda 
3. Valea Lunii
4. Valea Morţii
5. Lacul de sare Atacama
6. Lagunele Miscanti și Miniques

7. Gheizerele de Tatio
8. Parcul Torres del Paine
9. Gheţarul Perito Moreno
10. Cascada Iguazu partea braziliană
11. Cascada Iguazu partea argentiniană

Însotitor de grup din partea agenţiei pe toată du-
rata programului
Ghid local de limbă engleză în: Santiago de Chi-
le, Insula Paștelui, San Pedro de Atacama, Punta 
Arenas/Puerto Natales/Torres del Paine, El Cala-
fate, Iguazu, Buenos Aires

Activităţi opţionale:
1. Bilet de intrare în Parcul Naţional Rapa Nui 
2. Navigare spre gheţarul Perito Moreno 
3. Croazieră pe Canalul Beagle
4. Cină și spectacol de Tango

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea de sănătate de călătorie 
• Asigurarea storno 
• Alte mese decât cele menţionate
• Băuturile la mese
• Alte excursii și vizite decât cele menţionate în 

program și la preţul inclus
• Bacșișul pentru sofer și ghid
• Cheltuielile personale
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

• Taxele de oraș, acolo unde există
• Taxele de ieșire din ţară, acolo unde există 

OBLIGATORIU ÎN BAGAJ

• Ochelari de soare
• Încălţăminte confortabilă, inclusiv ghete cu 

talpă adecvată terenului montan accidentat
• Haine ușoare din bumbac
• Pulovere călduroase pentru dimineţile și serile 

reci de la munte
• Pantaloni lungi, confortabili
• Hanorac impermeabil, de vreme rea și rece în 

zona de munte
• Un rucsac pentru lucruri, apă și mâncare ne-

cesare pe parcursul unei zile.
• Medicamente uzuale în caz de urgenţă pen-

tru: migrene, răceli, dureri de stomac, deranja-
mente de stomac, constipaţie, infecţii simple 
(zgârieturi, mici leziuni cauzate de încălţămin-
te sau/si îmbrăcăminte etc) picături de ochi 
contra prafului și vântului etc, în cantităţi re-
zonabile.

• Bomboane, dropsuri cu lămâie
• Adaptor universal pentru prize (în Chile, prize-

le au două sau trei găuri de tip rotund (ca în 
Europa)

• O baterie externă pentru telefon, pentru călă-
toriile lungi, de o zi
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MAROC
Regatul Berber

BUCUREȘTI - CASABLANCA - RABAT - MEKNES 
- FEZ - BENI - MELLAL - MARRAKECH - 
QUARZAZATE - ZAGORA - NKOB - TAZZARINE - 
ERFOUD - TINGHIR - QUARZAZATE - MARRAKECH

11 zile/10 nopţi

3
4

5

6
7

8
9

10
11

1
2

1. Casablanca
2. Rabat
3. Meknes
4. Fez
5. Marrakech
6. Quarzazate
7. Zagora
8. Nkob
9. Tazzarine
10. Erfoud
11. Tinghir
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ZIUA 1
BUCUREȘTI-CASABLANCA

Zbor București-Casablanca.
Sosire în Casablanca, întâlnire și asistenţă din 
partea companiei locale, transfer la hotel, check-in, 
iar seara se va servi cina la restaurantul hotelului.
Cazare în Casablanca.
Mese: cină.

ZIUA 2
CASABLANCA – RABAT (100 km)

Începând cu orele 09.30, ne îmbarcăm pentru 
turul panoramic al orașului Casablanca, capitala 
financiară a regatului Maroc.
Din mașină, vom vedea Medina (centrul vechi), 
Piaţa Mohammed al V-lea, Piaţa Naţiunilor Unite, 
Piaţa centrală, cartierul portului, Palatul Regal, 
zona rezidenţială Anfa și magnifica moschee 
Hassan al II-lea și Ain Diab Coniche.
După-amiaza, vom pleca spre Rabat, „Orașul 
Grădinilor Imperiale”, capitala politică și 
administrativă a Marocului.
Tur de oraș: Medina cu poarta Oudayas Kasbah 
decorată cu arcuri uriașe, arabescuri florale și 
ghirlande, Turnul Hassan, un simbol al orașului, 
și Moscheea, splendidul Mausoleu Mohammed al 
V-Lea, zidurile și meterezele Fortăreţei Mechouar, 
care înconjurau Palatul Regal.
Cazare în Rabat.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 3
RABAT – MEKNES – FEZ 
(260 km) - două capitale imperiale

Drumul spre Meknes va avea o oprire la Moulay 
Idriss, pentru a vizita acest oraș sfânt, iar apoi la 
ruinele romane Volubilis.
Meknes, fosta capitală imperială, oraș supranumit 
„Versaille-ul Marocan”, a fost fondat în secolul al 
XI lea ca așezare militară, iar la sfârșitul secolului 
al XVII-lea a devenit capitală a imperiului condus 
de către Moulay Ismail, contemporan cu Louis al 
XIV-lea. 
Adiţional se va vizita Bab El Mansour, considerată 
a fi cea mai frumoasă poartă de intrare în Maroc. 
Numele orașului vine de la tribul berber Miknasa, 
venit aici din sudul Tunisiei, în secolul al IX lea. 
A fost una din capitalele cu cea mai strategică 
poziţionare geografică, în mijlocul Marocului.
Seara, se ajunge în Fez, oraș intrat în patrimoniul 
UNESCO. Numele orașului provine din limba 
beberă.
Fez este considerat orașul perlă a lumii islamice, 
unul din cele mai conservatoare orașe, cu tradiţii 
universitare din anul 859, an în care s-a deschis 
prima universitate, Al Karaouine. Universitatea a 
transformat orașul în centrul cultural al filozofilor, 
teologilor și artiștilor. 
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Orașul Fez are o structură istorică și este împărţit 
în trei zone, în funcţie de perioada în care a fost 
construit: orașul foarte vechi, Fez el Bali, construit 
în perioada Idriss, orașul medieval, construit 
în timpul Imperiului Marinid și orașul francez 
dezvoltat în perioada dominaţiei franceze.
Amplasat la poalele Munţilor Atlas, pe o întinsă 
câmpie roditoare, udată de râul Fes, orașul a fost 
secole de-a rândul și încă este un oraș înfloritor, un 
centru religios și cultural important al Marocului.
Cazare în Fez.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 4
FEZ - Capitala imperială, istoria berberă 
la ea acasă

Toată ziua este destinată orașului Fez, cel mai 
vechi oraș Imperial, cunoscut mai ales pentru 
contribuţia spirituală și educaţională adusă 
culturii marocane.

Vom vizita Medina Medievală (centrul istoric).
Medina Medievală a orașului Fes este formată 
din 1800 de străduţe mici, înguste și foarte 
întortocheate. Plimbarea în Piaţa Veche este o 
aventură similară cu cea în interiorul unui labirint. 
Comercianţii își expun marfa în faţa magazinului, 
cumpărătorii sunt o masă pestriţă, foarte animată 
și gălăgioasă, formată din localnici și turiști.
Recomandăm să aveţi grijă de lucrurile personale 
pentru că nu lipsesc de la datorie hoţii de buzunare.
Bab Babou Jeloud este poarta albastră de intrare 
în orașul medieval Fes El Bali, o adevărată operă 
de artă maură, devenită un simbol al orașului 
contemporan. În spatele ei vom găsi zeci de mici 
magazine și restaurante cu specific local. 
Medrasa Bou Inania (singura madrasa cu minaret) 
deschisă turiștilor non musulmani și Medersader 
Attarine, construită de sultanul Marinid Uthman II 
Abu Said în 1323, cele mai vechi școli de coran.
Place es Seffarine, una din cele mai frumoase 
pieţe din oraș, de unde se pot cumpăra cele mai 
frumoase vase din cupru, de forme și mărimi 
diferite, se poate savura o excelentă cafea 
turcească și se poate observa comunitatea locală 
în timpul pauzelor de prânz.
Moscheea Kairaouine poate fi admirată numai din 
exterior, accesul fiind permis numai musulmanilor.
Seara, ne întoarcem la hotel pentru servirea cinei.
Cazare în Fez.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 5
FEZ – BENI – MELLAL – MARRAKECH  
(500 km) - arta tradiţională berberă

Trezire dimineaţa devreme, micul dejun și plecare 
spre Marrakesh, prin Immouzer du Kandar, un sat 
de berberi construit de francezi, cu case din piatră 
cu acoperiș în stil mediteranean, în pantă, cu înve-
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litoare din ţiglă, un stil total diferit de cel marocan.

De aici, către lacul Dait Aoua, o oază de pace și 
liniște, prin Ifrane, o minunată staţiune de ski.
Veţi trece prin Azrou, un sat de berberi, cunoscut 
mai ales pentru obiectele de artizanat, gravurile în 
lemn și covoarele ţesute aici. 
Drumul spre Marrakech trece prin Beni Mellal, un 
oraș înconjurat cu ziduri din perioada imperială 
a sultanului Moulay Ismail, secolul al XVII, unde 
vom admira orașul vechi dar și orașul nou.
După-amiază, vom ajunge în Marrakech, pentru 
cazare și cină.
Cazare în Marrakech.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 6
MARRAKECH - oraș imperial, Perla Sudului

Ziua de astăzi este dedicată vizitării Marra-
kech-ului, al doilea oraș ca vechime dintre orașele 
imperiale, cunoscut și sub denumirea de „Perla 
Sudului”, probabil cea mai importantă capitală 
imperială.

Orașul a fost fondat de către familia Almoravides 
la sfârșitul secolului al XI-lea. Regele Almoravid 
a influenţat dezvoltarea islamului prin construirea 
moscheilor și a școlilor de predare a coranului, 
ceea ce o oprit influenţele andaluze.
Marrakech este situat într-o oază, la poalele mun-
ţilor Atlas, zonă locuită de populaţia berberă încă 
din neolitic.
Zidurile ce înconjoară orașul, cât și multe clădiri 
importante au fost construite din piatră roșie, 
dându-i astfel denumirea de „orașul roșu”.
Turul orașului Marrakech începe cu vizita la mor-
mintele Saadian, construite în partea de sud a 
Moscheii Kasbah, urmând să vizităm grădinile 
Menara, vechile grădini botanice din secolul al XII 
lea, construite în jurul unui lac artificial.
Moscheea Koutoubia cu minaret pătrat,  înconju-
rată de grădini, este cea mai mare moschee din 
oraș, construită sub domnia unui calif berber, în 
secolul al XII lea.
Palatul Bahia, construit în mijlocul unei grădini, 
este chintesenţa stilului de arhitectură marocană 
și islamică.

După-amiaza vom vizita pieţele tradiţionale și fai-
moasa piaţă Djemaa El Fna.
Cina va fi la un restaurant tradiţional cu spectacol 
folcloric local. După cină, întoarcere la hotel.
Cazare în Marrakech.
Mese: mic dejun și cină.
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ZIUA 7
MARRAKECH – QUARZAZATE – 
ZAGORA / (380 km) - cultura triburilor 
nómade berbere

După micul dejun la hotel, vom pleca spre Ait 
Benhaddou, trecând prin pasul Tizi Ntichka la 
2260 m, localitate importantă în drumul caravanelor 
dinspre Deșertul Sahara spre Marrakech, cetate 
intrată în patrimoniul universal UNESCO. 
În interiorul vechiului oraș fortificat, locuiesc 
câteva (probabil cinci) familii de berberi și o duzină 
de negustori.
Localitatea a fost decorul multor filme celebre, 
incluzând Game of Thrones, Lawrence of Arabia 
și Gladiatorul.
Masa de prânz, opţională, se poate lua la un 
restaurant vis a vis de Kasbah.
Vom continua circuitul trecând prin Valea Draa, 
până la Zagora.
Iniţial, orașul s-a numit Tazagourt, sau „vârfuri 
gemene”, în limba berberă, cu referire la fortăreaţa 
Murabitun.
Pe zidurile orașului a fost înscris „Tombouctou 
52 zile”, informaţia despre timpul necesar de a 
ajunge pe jos sau pe cămilă, de la Timbuktu (Mali) 
până în Zagora.
Cultura orașului Zagora este diferită de cea 
a orașelor din nord, fiind o cultură a triburilor 
nomade berbere din deșert.
Sosire la Zagora, cazare la hotel și cină.
Cazare în Zagora.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 8
ZAGORA – NKOB – TAZZARINE – 
ERFOUD (360 km) - universul berber

După micul dejun vom pleca spre Tamgroute. 
Pe drum vom face o scurtă vizită la o bibliotecă 
musulmană cu cărţi rare din sec al 12 lea.
În drum spre Erfoud, trecând prin Tansikht și 
Nikob, vom putea admira peisaje superbe cu sate 
berbere înșirate la poalele Munţilor Sargho. 
Masa de prânz, opţională, o puteţi lua la Tazzarine, 
un mic sat berber.
Drumul continuă prin satele Alnif și Rissani, 
locurile natale ale actualei familii dinastice, 
Alaouites. Opţional, o excursie cu 4x4 pentru o 
experienţă unică, tipic berbera, o cină sub cerul 
liber sau în cort, la poalele dunelor Merzouga. 
Cazare la Erfoud.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 9
ERFOUD – TINGHIR – QUARZAZATE 
(375 km)

De dimineaţa puteţi opta pentru o excursie cu 4x4 
până în deșert pentru un răsărit de soare unic.
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După micul dejun, plecare spre Tinghir. Vom vizita 
magnificele Canioane Todra cu stânci înalte de 
250 m. Opţional, puteţi lua masa de prânz la un 
restaurant local, chiar lângă canion. După-amiaza, 
plecare spre Quarzazate pe drumul care trece prin 
El Kelaa de Mgouna și satul Skoura.
Cazare și masa la hotel în Skoura.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 10
QUARZAZATE – MARRAKECH (210 km)

După micul dejun și un tur de oraș, veţi pleca spre 
Marrakech.
După cazarea la hotel și masa de prânz, opţională, 
aveţi timp liber la dispoziţia dv.

ZIUA 11
MARRAKECH - plecare spre casă

Mic dejun la hotel.
Transfer la aeroport pentru zborul de întoarcere 
acasă.

SERVICII INCLUSE

Bilet de avion București – Maroc – București, cla-
sa economică
Taxe de aeroport
Transfer aeroport-hotel-aeroport
Transport între orașe și la obiectivele menţionate

Cazare 11 zile/10 nopţi
• Casablanca, 1 noapte
• Rabat, 1 noapte
• Fez, 2 nopţi
• Marrakech, 3 nopţi
• Zagora, 1 noapte
• Erfoud, 1 noapte
• Skoura, 1 noapte

Masă: demipensiune

Tur de oraș: Casablanca, Rabat, Fez, Immou-
zer du Kandar, Azrou, Beni Mellal, Marrakech, Ait 
Benhaddou, Erfoud, 
Vizite: Moulay Idriss, ruinele romane Volubilis, 
Bab El Mansour, Medina Medievală Fez, Grădinile 
Menara Fez, Moscheea Koutoubia, Palatul Bahia, 
Piaţa Djemaa El Fna, Kasbah, Tamgroute – Bibli-
oteca cu cărţi rare din sec al XII-lea, Canioanele 
Todra

Ghid local de limba engleză pentru tururile și vizi-
tele locale
Însoţitor de grup din partea agenţiei, pe toată du-
rata programului

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea de sănătate de călătorie 
• Asigurarea storno 
• Alte mese decât cele menţionate
• Băuturile la mese
• Alte excursii și vizite decât cele menţionate în 

program și la preţul inclus
• Bacșisul pentru șofer și ghid
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PRINCIPALELE ATRACŢII CUBANEZE

• Cuba oferă un paradox rar întâlnit: un popor 
vesel care iubește muzica și dansul deși are o 
viaţă, aparent, tristă. 

• Cuba oferă o experienţă turistică unică, „pe 
viu”, a unui socialism contemporan.

• Cuba este singura ţară „necucerită” de 
corporaţii, unde veţi experimenta o vacanţă 
fără Mc Donald și Starbucks, ca să enumerăm 
doar două exemple.

• Havana este un muzeu în aer liber cu mașini 
americane din anii 50, care sunt funcţionale.

• Cuba este o ţară muzicală în care performează 
muzicieni locali foarte talentaţi. Cubanezii 
sunt cântăreţi și dansatori talentaţi pe care îi 

veţi întâlni în baruri și restaurante, pe stradă, 
pe plajă, în teatre și cabarete.

• Cuba are două branduri internaţionale foarte 
apreciate: ţigările de foi sau trabucurile 
cubaneze și romul cubanez. 

• La Trinidad există cea mai mare discotecă 
subterană, organizată într-o grotă naturală, 
cu o capacitate de 4000 de persoane.

• Pentru iubitorii de scufundări, Cuba este 
o destinaţie cu locuri spectaculoase bine 
conservate și complet nepoluate, de grădini 
de corali, peșteri, canale înguste, tuneluri, 
pești de diferite mărimi și epave de vase 
scufundate.

• Valley of Vinales este înscrisă pe lista UNESCO 
pentru frumuseţea sa excepţională. Pe lângă 

CIRCUIT CUBA și SEJUR VARADERO
O experienţă inedită acasă la Che Guevara și Fidel 

Castro și relaxare pe o excelentă plajă exotică

HAVANA - PINAR DEL RIO VINALES TOUR - 
HAVANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA 
CLARA - VARADERO

9 zile/8 nopţi

1

2

3 4
5

6

7

1. Havana
2. Pinar del Rio
3. Playa Giron
4. Cienfuegos
5. Trinidad
6. Santa Clara
7. Varadero
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1

2

3 4
5

6

7

frumuseţea peisajelor, regiunea Vinales este 
faimoasă prin tutunul de cea mai înaltă calitate 
din lume, din care se prepară manual ţigările 
de foi cubaneze, exportate în toată lumea. 

• Deși nu este un brand, veselia cubanezilor 
poate fi împărtășită, mai ales pe timpul nopţii, la 
Pinar del Rio, pe strada Cisneros, unde muzica 
și dansul animă toată suflarea orașului.

• Varadero este o staţiune cu oferte turistice 
excepţionale: plaje tropicale cu nisip alb și fin, 
hoteluri de calitate pentru toate buzunarele, 
viaţa de noapte animată, foarte distractivă, 
sporturi acvatice diverse.

ZIUA 1
BUCUREȘTI – HAVANA 

Zbor spre Cuba.
Sosire pe aeroportul din Havana, după formalităţile 
de trecerea frontierei și recuperarea bagajelor, 
transfer la hotel, cazare.
Odihna pentru recuperare după zbor și acomodarea 
cu diferenţa de fus orar de minus 8 ore faţă de 
România.
Cuba afirmă că își revendică numele din orașul 
omonim din districtul Beja, Portugalia, nume dat 
de Cristofor Columb. Altă opinie este că numele 
cubao înseamnă teren fertil sau teren minunat, 
coabana, în limba taino vorbită de populaţia 
băștinașă.
Cazare la hotel în Havana.
Mese: fără masă.

ZIUA 2
HAVANA 

Mic dejun la hotel.
Astăzi vom vizita Havana, oraș fondat acum 
500 de ani de Velazquez de Cuella, oraș plin de 
contradicţii, cu străzi cu clădiri vechi în stil baroc 
și mașini americane din anii 50, încă în funcţiune.
Veţi face un tur al orașului în care veţi vedea Piaţa 
Revoluţiei, unde Fidel Castro își ţinea discursurile 
politice și unde se înalţă turnul Memorialului Jose 
Marti (om politic și scriitor cubanez din sec al XIX 
lea) înalt de 109 m, construit în 1958, de unde se 
vede toată Havana. 
Turul include și Piaţa Catedralei, dominată de 
Palatul Marchizului de Aquas Claras, Piaţa Armelor, 
cea mai veche piaţă a orașului, înconjurată de 
frumoase clădiri în stil baroc din sec al XVIII lea, 
Strada Prado, Promenada Melecon, lungă de 8 
km, unde cubanezii stau și vorbesc, uneori, până 
dimineaţa, barurile vizitate de Ernest Hemigway, 
La Bodequita del Medio și Floridita.
O plimbare în centrul vechi al orașului, în zona 
colonială, intrată în patrimonial UNESCO, oferă 
turiștilor șansa să viziteze Piaţa San Francis de 
Asis, Palatul Villanueva, El Templete, Palatul 
Meșteșugurilor și Muzeul Romului Havanez unde 
se poate urmări cum este preparat adevăratul rom 
cubanez și unde se poate degusta Havana Club, la 
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un bar din lemn, tipic anilor 30. 
Înainte de întoarcerea la hotel, puteţi face 
cumpărături în piaţa de artizanat cubanez.
Havana a fost timp de secole proprietate spaniolă, 
cu o mică întrerupere când a fost capturată 
de britanici, apoi, în schimbul Floridei a fost 
retrocedată Spaniei. După acest episod, spaniolii 
au transformat Havana în cel mai puternic oraș 
fortificat al Americii de Nord. În secolul al 19 
lea, Havana a fost un oraș înfloritor și modern, 
supranumit Parisul Antilelor. 
Havana este așa cum apare și în filme, un oraș 
colonial, colorat și pitoresc, unde fiecare colţ, piaţă 
și bar este dominat de muzicieni, iar la terasele 
de cartier se aude sunetul pieselor de domino. 
Mirosul de tututn cubanez și cafea prăjită plutesc 
în aer.
Cazare la hotel în Havana.
Mese: Mic dejun și prânz.

ZIUA 3
HAVANA – PINAR DEL RIO, Vale Vinales

Mic dejun la hotel.
PINAR DE RIO
Astăzi este ziua trabucului cubanez. Veţi face 
un tur al regiunii Pinar del Rio, una din cele mai 
frumoase și vestite regiuni datorită plantaţiilor 
de tutun și a trabucurilor cubaneze. Veţi vizita 
ferma și fabrica de trabucuri și veţi vedea etapele 
procesului de realizare manuală.
CUEVO DE LOS INDIANOS
Veţi vizita și peștera „La Cueva de Los Indios 
– Peștera Indianului” o galerie subterană 
complicată, în care s-au ascuns băștinașii la 
venirea europenilor. După debarcarea lui Cristofor 
Columb, timp de 200 de ani, practic, populaţia 
amerindiană a fost exterminată.
Veţi lua masa de prânz în restaurantul El Palenque 
de Los Cimarrones.
După masa de prânz într-un sat tradiţional, veţi 
vizita The Mural de Prehistoria, pe muntele 
Mogote Dos Hermanas, un perete de munte pictat 
în anul 1961, de Leovigildo Gonzalez Morillo.
Seara, puteţi opta pentru un impresionant 
spectacol (informativ 120 USD/pers) cu 200 de 
dansatori și cântăreţi, Tropicana show, care a fost 
înfiinţat și funcţionează din 1929.
Cazare la hotel în Havana.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 4
HAVANA – PLAYA GIRON – CIENFUEGOS 
– TRINIDAD

Mic dejun la hotel.
PLAYA GIRON
După micul dejun, veţi pleca spre Trinidad, trecând 
prin Playa Giron unde veţi vizita Muzeul Armelor.
Playa Giron a fost, în anul 1961, teatrul debarcării 
forţelor maritime de 1500 de exilaţi cubanezi 
înarmaţi cu scopul de a răsturna guvernul lui Fidel 
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Castro.
Playa Giron este și titlul unui cântec compus de 
cântăreţul cubanez Silvio Rodriguez, despre viaţa 
pescarilor pe un vas de pescuit.

CIENFUEGOS
Excursia continuă spre Cienfuegos, aflat la 
aproximativ 250 km faţă de Havana, unul din 
cele mai frumoase orașe din Cuba, oraș fondat 
de coloniști francezi din Bordeaux, în 1819, o 
combinaţie pitorească între munte și mare, socotit 
Perla Sudului. Înainte de a deveni „100 de focuri” 
vechea așezare a indigenilor Taino se numea 
Cacicazgo de Jagua, Casa șefului Jagua.

Astăzi, centrul istoric urban al orașului Cienfuegos 
este parte din patrimonial universal UNESCO, 
inclus din anul 2005, datorită numărului mare de 
clădiri istorice construite în stil neoclasic, bine 
păstrate până astăzi.
Veţi face un tur al orașului Cienfuegos și veţi vedea 
Teatrul Tomas Terry, înconjurat de un frumos parc, 
clădirea guvernatorului, Colegio de San Lorenzo.
O atracţie deosebită a orașului este Delfinarium, la 
18 km faţă de centrul vechi.
Masa de prânz va fi într-un restaurant local, El 
Palacio de Valle sau Guama.

TRINIDAD
După vizitarea orașului Cienfuegos, veţi continua 
excursia spre Trinidad, oraș intrat în istoria 
producţiei de zahăr, în secolele XVII-XIX, era 
considerat, la vremea de glorie colonială, bijuteria 
Cubei.
Orașul-port are frumoase clădiri cu arhitectură 
tipică din epoca colonială, clădiri protejate de 
UNESCO.
Vă veţi opri la un bar local pentru o băutură 
gustoasă preparată din suc de lămâie, miere de 
albine și rom cubanez, numită Canchanchara.

Trinidad vibrează în fiecare seară de muzică, 
aceasta este o mare parte din viaţa cotidiană. 
Localnici și turiști dansează salsa pe stradă, 
în faţă la Casa de Musica. Orchestra cântă pe o 
scenă deschisă în aer liber, mesele sunt așezate 
pe treptele largi ce coboară în piaţă. Puteţi aștepta 
apusul, așezaţi pe treptele de piatră, unul din 
puţinele locuri din care aveţi acces wi-fi pentru a 
accesa internetul.
Surpiza cea mai mare a orașului Trinidad este 
frenetica Discotecă Ayala amenajată în subteran, 
o grotă naturală uriașă cu o capacitate de mii de 
persoane (3000-4000), în care se dansează până 
la 3 dimineaţa. Trei baruri și 5 platforme pentru 
dans asigură distracţia din uriașa dico-grotă. 
Atenţie doar la jineteras!
Cazare la hotel în Trinidad.
Mese: mic dejun și prânz.
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ZIUA 5
TRINIDAD 

Mic dejun la hotel.
Dimineaţa, veţi face un tur de oraș care include 
o vizită la Muzeul local și la casa colonială La 
Canchanchara, construită în secolul al 18 lea.
Masa de prânz într-un restaurant local, stropită cu 
cocktail de rom din trestie de zahăr.
După amiaza veţi face o excursie pe Valea Trestiei 
de Zahăr, veţi vizita o plantaţie și Turnul Manaca 
Iznaga, turn de observaţie construit în 1750, din 
care se observau și se controlau sclavii de pe 
plantaţie. Turnul are 7 etaje și 136 de trepte până 
în vârf, de unde se vede toată valea. Clopotul, care 
anunţă mersul vieţii pe plantaţie, este până astăzi 
intact.
Masa de prânz la un restaurant local.
Cazare la hotel în Trinidad.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 6
TRINIDAD – SANTA CLARA - VARADERO

Mic dejun la hotel.
Plecare spre orașul lui Che Guevara, Santa Clara, 
oraș devenit și el o legendă alături de eroul său.
Drumul durează aproximativ 2 ore.
Veţi vizita Monumentul și Mausoleul Che Guevara, 
care adăpostește „rămășiţele” revoluţionarului și 
ale colegilor săi, uciși în anul 1967, când Guevara 
a pornit o revoltă armată în Bolivia. 
Istoria orașului începe în secolul al XVII-lea, când 
a fost întemeiat de 175 de persoane, majoritatea, 
reprezentând două familii.
Apoi, veţi vedea vestitul „Tren Blindado” al lui 
Baptista, pe care l-a capturat Che Guevara 
împreună cu oamenii săi, împiedicând armata 
cubaneză să înăbușe revoluţia lui Fidel Castro. 
După victoria celor doi comandanţi Che Guevara 
și Cienfuegos, de la Santa Clara, practic, din 
decembrie 1958, 

Cuba a intrat de drumul istoric scris, ulterior, de 
Fidel Castro. Legenda cubaneză Fidel Castro a 
murit în 2016, la 90 de ani. Pe lângă istoria sa 
lungă ca lider al statului cubanez, Fidel Castro a 
intrat în Guiness Book cu cele mai lungi discursuri 
din istorie: primul, de 4 ore și jumătate a fost ţinut 
la tribuna ONU, iar al doilea, de 7 ore a fost ţinut la 
Congresul PCC în 1986.
Personajul Che Guevara a fost subiect de film 
în mai multe realizări cinematografice, din care 
amintim câteva: Che în 1969 cu Omar Sharif, Evita 
în 1996 cu Antonio Banderas, Fidel în 2002 cu 
Gael Garcia Bernal.
Masa de prânz va fi la un restaurant local.
După întâlnirea cu memoria eroilor cubanezi, 
veţi continua drumul (270 km) spre staţiunea 
Varadero. Seara, sosire și cazare.

Cazare la hotel în Varadero.
Mese: mic dejun, prânz și cină.
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ZILELE 7 – 9
VARADERO 
Sloganul nostru la Varadero este „Hai să dansăm!”

Mic dejun la hotel în Varadero.
Varadero este o staţiune cu peste 20 km de plaje 
cu nisip alb. 
Istoria peninsulei începe în anul 1555, când 
spaniolii o foloseau ca doc uscat pentru 
transportul sării. Ca destinaţie de vacanţă, însă, 
datează din 1887 când 10 familii au primit dreptul 
de a-și construi aici case de vacanţă.
Primul hotel construit, în anul 1915, a fost Hotel 
Varadero, redenumit Club Nautico.
Turismul a început în anii 1930, după ce un milionar 
American, Irenee du Pont, și-a construit o casă de 
vacanţă, Maison Xanadu, pe un mic promontoriu. 
Casa de vacanţă a milionarului, cu trei etaje, este 
astăzi un punct de atracţie și un bar exclusivist 
pentru terenul de golf de lângă.
După revoluţia cubaneză, multe proprietăţi au fost 
expropriate și transformate în muzee.
Activităţile importante ale staţiunii se axează pe 
scuba diving și snorkeling, croaziere cu vase și 
catamarane cât și distracţie pe muzica de samba. 
În jurul peninsulei sunt peste 30 de locuri de 
scufundare.
Excursia cu catamaranul pe Insula Cayo Blanco 
vă oferă o întreagă zi de bucurie prin grădina de 
recife colorate și înot cu delfinii.
Pentru excentrici, o sesiune de înot în peșteră 
este o variantă la înotul în apele de cristal de la 
suprafaţă.
Fără o vizită la Casa Romului, un sejur cât de scurt 
la Varadero, nu are gust cubanez. Deci, neapărat 
includeţi pe listă o vizită la Casa del Rum pe 
Avenida Principal pentru degustare și cumpărături 
pentru prieteni.
Peștera Ambrosio, cu pereţii acoperiţi de desene 
preistorice este o variantă de vizită cu adrenalină 
dacă vă sperie liliecii care stau agăţaţi de tavanul 
și pereţii peșterii.
Varadero este un fel de Mecca cubaneză a 
cabaretelor: La Comparsita, Tropicana Mantazas, 
Cueva del Pirata, Palacio de la Rumba. 
În Cuba și, în special la Varadero, puteţi bea 
excelente cocktailuri: Mojito (rom, suc de lămâie 
și mentă) și Cuba Libre (rom, lime și cola) și 
puteţi dansa, alături de cubanezi, mambo și salsa, 
bucurându-vă de atmosfera perfectă de relaxare.
În ultima zi, check out la orele 12,00, iar după 
amiaza, transfer la aeroport (150 km) pentru zborul 
de întoarcere acasă. În ultima zi, ultima masă va fi 
micul dejun.
Mese: All inclusive.

Programul nu este potrivit pentru persoanele cu 
mobilitate redusă.
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SERVICII INCLUSE 

Bilete de avion:
• Bilet de avion București- Havana – București, 

clasa economic
• Taxele de aeroport
• Bagaj de cală, bagaj de mână

Transport pe teritoriul Cubei
Autocar/minibus, în funcţie de numărul de turiști

CAZARE 8 nopţi în cameră dublă standard, 
împreună cu altă persoană
• Cazare 5 nopţi cu mic dejun
• Cazare 3 nopţi cu all inclusive
• Masă demipensiune – în zilele 2, 3, 4, 5

Transfer aeroport – hotel în Havana
Transfer hotel – aeroport în Varadero

Excursii și vizite prevăzute și descrise în programul 
circuitului.

Ghid local de limba engleză pentru toate tururile și 
excursiile incluse în program.

Însoţitor de grup din partea agenţiei pe toată 
durată circuitului.

SERVICII NEINCLUSE

• Taxa de viză, se obţine înainte de plecare, de 
la ambasadă;

• Taxa de ieșire din ţară;
• Asigurarea de sănătate de călătorie 

(obligatorie pentru obţinerea vizei);
• Asigurarea storno (opţională);
• Bacșișul pentru șofer și ghid.

INTERNET CUBA

Accesul la internet poate fi o problemă, chiar 
și în hotelurile deluxe. Sunt locuri publice 
unde puteţi avea acces, dar merge foarte greu 
fiindcă pe lângă turiști, reţeaua este accesată 
și de cubanezi. Pentru o conexiune cât de 
cât mulţumitoare, preferabil să vă conectaţi 
dimineaţa devreme.

Există 237 hotspoturi cu acces public Wi-Fi 
controlate de ETECSA, telecomul cubanez.

Pentru turiști există varianta de prepaid card cu 
2 euro/oră, până la 7,5 euro/5 ore, cu un cod de 
acces răzuibil. Oricum, legătura nu este nici pe 
departe comparabilă cu cea din România. Puteţi 
cumpăra maxim 3 carduri odată, indiferent de 
valoare, cu pașaportul.

Dacă urmăriţi grupurile de tineri cubanezi 
butonând telefoanele în grup, acolo este și acces 
la internet.
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TELEFON, ROAMING

Compania naţională cubaneză ETECSA 
are contracte cu majoritatea operatorilor 
internaţionali de telefonie mobilă. Verificaţi 
accesul și costurile de roaming la compania 
dumneavoastră, cu câteva zile înainte de plecare. 
Nu veţi fi conectaţi non-stop la internet, dar veţi 
avea posibilitatea să vorbiţi la telefon (ca înainte 
de anii 2000!).

OBLIGATORIU ÎN BAGAJ

• Ochelari de soare;
• Încălţăminte confortabilă sport și sandale;
• Haine ușoare din bumbac;
• Pantaloni lungi din bumbac;
• Hanorac de vreme răcoroasă;
• Un rucsac mic pentru excursiile de 1 zi.
• 
PREFERABIL SĂ NU FACEŢI ÎN CUBA

• Nu purtaţi discuţii despre Castro și politica 
ţării;

• Nu purtaţi bijuterii de aur, mari și strălucitoare;
• Nu vă suflaţi nasul în public;
• Nu beţi apă de la robinet;
• Nu uitaţi să luaţi în bagaj mici cadouri pentru 

oamenii cu care veţi interacţiona;
• Nu luaţi un taxi nelicenţiat (exact ca în 

România!);
• Nu vă lăsaţi ademeniţi de Jineteros/Jineteras, 

cubanezi șmecheri care se oferă să vă ajute în 
diverse situaţii, contra cost, uneori exagerat de 
mare, mai ales în zone aglomerate, turistice. 
Preferabil să le spuneţi că le mulţumiţi, dar nu 
aveţi nevoie de ajutorul lor; 

• Nu comandaţi Papaya Daiquiri – denumirea 
este considerată vulgară, înseamnă vagin; 
fructul a fost redenumit fruta bomba.

• Nu uitaţi să păstraţi taxa de ieșire din ţară (20 
euro).
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MARELE CIRCUIT AL JAPONIEI

TOKYO - MUNTELE FUJI - HAKONE - KYOTO - 
NARA - KYOTO - OSAKA - HIMEJI - HIROSHIMA 
- MIYAJIMA, NAGASAKI - OSAKA - KUMAMOTO 
& TAKACHIHO - BEPPU & DOGO - TAKAMATSU & 
TOKUSHIMA - OSAKA

12
3

4
56

789

10 11 12
13 14

15 16

1. Tokyo
2. Muntele Fuji
3. Hakone
4. Kyoto
5. Nara
6. Osaka
7. Himeji
8. Hiroshima
9. Miyajima
10. Nagasaki
11. Kumamoto
12. Takachiho
13. Beppu
14. Dogo Onsen
15. Takamatsu
16. Tokushima

13 zile/11 nopţi
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12
3

4
56

789

10 11 12
13 14

15 16

ZIUA 1
ZBOR BUCUREȘTI – TOKYO

ZIUA 2
TOKYO 

Sosire la Tokyo, pe aeroportul Narita.
Transfer la hotel, cazare la hotel în Tokyo.

ZIUA 3
TOKYO – Grădina Japoneză

Dimineaţa: Tsukiji - piaţa de pește, Grădina 
Kiyosumi, Muzeul Fukagawa Edo, Templul 
Asakusa Sensoji.
După amiaza: cumpărături în Asakusa, Nakamise, 
Kaminarimon, clătite Harajuku.
Seara: Shibuya Crosswalk, statuia câinelui 
Hachiko.
Astăzi vom explora uriașul oraș multi-cultural, 
începând cu Piaţa de Pește unde ne vom delecta 
cu mic dejun la care vom mânca cel mai gustos, 
autentic și proaspăt sushi.

De aici, vom intra în autentica grădină japoneză 
Kiyosumi Garden, un exemplu de grădină clasică 
japoneză, cu luciu de apă, casă de ceai și alei 
romantice.
Vizita la Muzeul Edo va fi o ocazie de a cunoaște 
istoria ţării din cele mai vechi timpuri.
Ne vom opri pentru câteva cumpărături în cartierul 
Asakusa.

Apoi vom vizita Templul Sensoji, templu budist, 
dedicat zeului compasiunii, Kannon Bosatsu, cel 
mai vechi templu din Tokyo, dar și unul din cele 
mai importante.
Templul Sensoji este considerat a fi cel mai 
spiritual templu, vizitat anual de 30 milioane de 
turiști. Pentru a putea fi cât mai bine conservat, 3 
dintre acoperișuri sunt din titan.
Lângă templu se află Pagoda cu 5 etaje, Asakusa, 
un sanctuar shintoist.

Pentru masa de prânz, ne vom opri pentru o 
specialitate pregătită pe plită fierbinte, Twppan – 
Yaki. Apoi, vom face câteva cumpărături, înainte 
să ne întoarcem la hotel.

La întoarcere vom trece prin cea mai aglomerată 
intersecţie Shibuya ce duce la statuia câinelui 
credincios, Hachiko.

Cazare la hotel în Tokyo.
Mese: mic dejun.
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ZIUA 4
MUNTELE FUJI – HAKONE – Mâncare 
tradiţională japoneză

Dimineaţa: Muzeu în aer liber Valea Owakudani.
După amiaza: Hakone.
Seara: Ryokan, hotel în stil tradiţional japonez, 
izvoarele calde Yukata, cina în stil japonez sau 
Kaiseri Ryori.

Vom începe circuitul cu vizitarea Muzeului în aer 
liber, unde veţi putea admira 120 de sculpturi și 
lucrări de artă expuse în primul muzeu deschis în 
aer liber. Muzeul are multe Săli de expoziţie pentru 
adulţi și copii, inclusiv o experienţă inedită de băi 
cu apă naturală caldă pentru relaxarea picioarelor.
Veţi putea admira craterul Vulcanului Owakudani, 
a cărei erupţie a fost acum 3000 de ani. Acolo veţi 
putea gusta o delicatesă japoneză, oul negru copt 
în craterul vulcanului. Se spune că un ou negru 
prelungește tinereţea cu câţiva ani buni.
De asemenea, vom vizita Sanctuarul Hakone 
înainte de a ne întoarce la hotel. Acest tur japonez 
nu ar fi complet fără o baie lungă și relaxantă 
în onsen, un izvor cu apă fierbinte, pentru a vă 
întineri și a vă reface energia necesară aventurii 
de mâine. Veţi avea ocazia să îmbrăcaţi Yukata, 
o haină japoneză. Izvorul Onsen este situat în 
propriul nostru ryokan, un hotel în stil japonez, care 
include o masă japoneză tradiţională cunoscută 
sub numele de Kaiseki Ryori!
Cazare la Ryokan în Hakone.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 5
KYOTO - Inima culturii tradiţionale 
japoneze

Dimineaţa: trenul de mare viteză Bullet.
După amiaza: Kyoto, prânz cu Maiko, Sanctuarul 
Fushimi Inari.
Seara: hotel.

Astăzi vom face o călătorie experiment cu trenul 
de mare viteză, considerat o experienţă japoneză 
importantă. Pe drumul spre Kyoto puteţi face 
fotografii impresionante din „fuga” trenului.
Ajunși la Kyoto, vom avea parte de o masă de 
prânz extrem de interesantă, în compania unei 
„maiko”, o ucenică de la școala de gheișe care ne 
va învăţa despre cultura tradiţională japoneză.
Ne vom îndrepta, apoi, spre Sanctuarul Fushimi 
Inari, sanctuar shintoist cu 1000 de porţi TORI, 
de culoare portocalie, sanctuar dedicat zeului 
orezului Inari, o vizită ce nu poate lipsi din circuitul 
cultural în Kyoto. După câteva zeci de fotografii cu 
porţile și statuile vulpilor, mesagerii zeului, ne vom 
îndrepta spre străzile Ninenzaka și Sannenzaka, 
pline cu magazine de suveniruri tradiţionale. 
Străzile amintesc de vechiul oraș Kyoto.
Cazare la hotel în Kyoto.
Mese: mic dejun și prânz.
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ZIUA 6
NARA & KYOTO – Pavilionul de Aur, cea 
mai mare statuie Buddha

Dimineaţa: Arashiyama Rickshaw Ride, Golden 
Pavilion.
După amiaza: Muzeul Sake, Ceremonia Ceaiului, 
Parcul Caprioarelor Nara, Templul Todaiji. 
Seara: hotel.

Ziua de astăzi începe cu vizitarea Parcului 
Arashiyama pentru o plimbare în pădurea de 
bambus și o plimbare cu ricșa. Parcul include 
mici magazine tradiţionale, și temple și Pavilionul 
de Aur sau Templul Kinkakuji, acoperit cu frunze 
de aur. Reflexiile templului în lacul din faţă oferă 
imagini de neuitat, cât și amintiri fotografice unice.
După vizitarea Pavilionului de Aur, vom degusta 
băutura tradiţională japoneză sake și vom afla 
secrete despre fabricarea ei.
Experienţa japoneză continuă cu lecţia despre 
ceremonia ceaiului.
După ceremonia noastră de ceai, vom vizita 
Templul Todaiji. 
Templul Todaiji deţine recordul mondial Guinness 
ca cea mai mare clădire din lemn. În interiorul 
templului, vom vedea cea mai mare statuie a lui 
Buddha din Japonia. 
În jurul templului este Nara Deer Park, unde vom 
fi întâmpinaţi de 1200 de căprioare prietenoase, 
care se plimbă în mod liber. Căprioarele sunt 
obișnuite cu turiștii și se lasă răsfăţate.

Cazare în Kyoto.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 7
OSAKA – HIMEJI - HIROSHIMA – Trenul 
de mare viteză Shin-Shimonoseki

Dimineaţa: Dotonbori Kuromon Ichiba Market.
După amiaza: Castelul Himeji.
Seara: cina Okonomyaki.

Vom începe astăzi, îndreptându-ne spre piaţa 
Dotonburi și Kuromon Ichiba din Osaka. Acestea 
sunt locuri excelente de unde se cumpără 
ingredientele pentru bucătăria faimoasă din 
Osaka.
Următoarea oprire va fi la Himeji-jo sau la Castelul 
Himeji. Himeji-jo este un loc distinct înscris în 
patrimoniul UNESCO, reprezentând arhitectura 
castelului japonez la cel mai înalt nivel, cu aproape 
toată structura castelului încă intactă de la 
construcţia iniţială la începutul anilor 1600, după 
ce a supravieţuit tuturor războaielor, cutremurelor 
și dezastrelor naturale. 
După timpul nostru din Himeji, ne vom îndrepta 
spre Hiroșima

Cazare la hotel în Hiroshima.
Mese: mic dejun și cină.
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ZIUA 8
HIROSHIMA – MIYAJIMA – Întâlnire 
cu Torii

Dimineaţa: Parcul Memorialul Păcii.
După amiaza: Insula Miyajima sau Itsukushima, 
uriașa poartă Torii.
Seara: cina Okonomyaki, marea clătită japoneză.

Circuitul în Japonia, începe, astăzi, cu vizitarea 
orașului Hiroshima. Locurile cele mai cunoscute 
sunt Domul Bombei Atomice, singura clădire 
care a rămas ca dovadă a dezastrului atomic 
și Memorialul păcii de la Hiroshima. Printre 
monumentele parcului, de menţionat sunt Statuia 
Sadoko și Clopotul Libertăţii.
Următoarea vizită va fi la Miyajima, o mică insulă 
lângă oraș, cunoscută pentru uriașa poartă Torii, 
care văzută de departe parcă plutește pe apă. 
Numele oficial este Itsukushima dar este mai 
cunoscută ca Insula Templului, Miyajima. La fel 
ca poarta, clădirea principală a templului este 
construită pe apă.

Cazare la hotel în Osaka.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 9
NAGASAKI - Madame Butterfly

Dimineaţa: Grădina Mănușii Madame Butterfly, 
Biserica Oura.
După amiaza: prânz Champon, Parcul Memorial al 
Păcii Nagasaki.
Seara: cazare la hotel.

Vom sosi la Nagasaki, orașul numit și Kakure 
Kirishitan „creștini ascunși” aparţinând de biserica 
creștină catolică pentru care timp de 200 de ani 
au trăit sub pământ, fiind urmăriţi și persecutaţi. 
Nagasaki este și mărturia distrugerii cu bombă 
atomică.
În Nagasaki, vom vizita Grădina Mănușii Doamnei 
Butterfly, cea mai veche biserică creștină din 
Japonia OURA Tenshudo și, desigur, Parcul 
Memorial al Păcii Nagasaki.

Cazare la hotel în Nagasaki.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 10
KUMAMOTO & TAKACHIHO - Castele 
și Legende

Dimineaţa: Castelul fortificat Kumamoto.
După amiaza: Defileul Takachiho, Peșteră Amano 
Iwato.
Seara: cazare la hotel.

Vizitarea Castelului Kumamoto este o ocazie de 



53

M
AR

EL
E 

CI
RC

UI
T 

AL
 J

AP
ON

IE
I

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

a descoperi unul din cele mai importante castele 
fortificate din Japonia, împreună cu Castelul Himeji 
și Castelul Matsumoto. Castelul este construit pe 
un deal și a fost extrem de bine fortificat. Turnul 
castelului este o construcţie refăcută în 1960, 
din beton, dar celelalte clădiri din lemn sunt cele 
originale. În expoziţiile dedicate castelului, se 
găsesc și relicve istorice ale familiilor Katos și 
Hosokawas, ce au guvernat în epoca feudală.

Următoarea vizită va fi într-un loc extrem de 
spectaculos, la Cheile Takachiho, săpate de 
râul Gokase. In defileul îngust, se revarsă o 
cascadă de la 17 m înălţime. Defileul abundă în 
formaţiuni spectaculoase printre care și Peștera 
Ama-no-Iwato, legată de numele zeiţei soarelui 
Amaterasu. Legenda spune că atunci când 
zeul furtunii, Susanoo, și-a terorizat sora, zeiţa 
soarelui, Amaterasu, aceasta s-a supărat și a 
lăsat Pământul în întuneric, închizând lumina în 
Peștera Ama-no-Iwato.

Cazare la hotel în Takachiho.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 11
BEPPU & DOGO – Izvoare firebinţi vechi 
de 3000 de ani 

Dimineaţa: Turul izvoarelor fierbinţi din Beppu.
După amiaza: Dogo Onsen.
Seara: cazare la ryokan, Spectacol de tobe Taiko.

Dimineaţa începe cu vizitarea orașului Beppu 
dominat de izvoarele fierbinţi, din care vom vizita 
doar trei: Umi Jigoku care izvorăște dintr-o stâncă 
de cobalt albastru deschis, Chi-no-ike-jigoku a 
cărei apă fierbinte conţine lut roșu și Tatsumaki 
jigoku, denumit și Izvorul Tornada, un gheizer 
care izbucnește la fiecare 20 de minute. După 
masa de prânz, vom lua feribot spre Matsuyama, 
castelul orașului. Vom vizita unul din cele mai 
vechi izvoare fierbinţi din lume, Dogo Onsen cu 
o istorie de 3000 de ani. Izvorul este renumit și 
pentru că aici venea familia imperială, rezervând 
în exclusivitate camera Yushinden. Dogo Onsen 
a fost model pentru filmul Spirited Away (2001) 
Călătoria lui Chihiro, un film animat, de Aventură 
fantastică.
Seara, la hotel, dacă este în program, vă puteţi 
bucura de un TAIKO, un spectacol tradiţional de 
muzică la tobe, ce vine din secolul al VI lea, din 
perioada dinastiei Kofun. Rolul sunetelor la tobă 
au avut diverse funcţii în comunicare, scopuri 
militare, fond sonor la teatru, ceremonii religioase 
și festivaluri diverse. Concertele la tobe diferă în 
funcţie de zona din care provin. Spectacolul de 
muzică la tobe Taiko a devenit popular și în afara 
Japoniei.

Cazare la hotel in Dogo Onsen.
Mese: mic dejun și cină.
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ZIUA 12
TAKAMATSU & TOKUSHIMA – Shikoku, 
cea mai mică insulă japoneză 

Dimineaţa: Gradina Ritsurin.
După amiaza: masa de prânz cu tăieţei japonezi, 
Udon, dans tradiţional Awaodori, vârtejurile de 
apă Naruto. 
Seara: cazare Osaka.

În drumul spre Osaka vom vizita Grădina Ritsurin, 
amenajată în Perioada Edo, considerată a fi 
cea mai frumoasă grădină din Japonia. Ghidul 
Michelin Green a clasificat grădina cu trei stele și 
este un prilej minunat pentru fotografii de excepţie, 
mai ales din punctul cel mai înalt, cu vedere spre 
întreaga grădină.

Următoarea oprire va fi la Muzeul Awadori, Muzeul 
dansului, unde vom avea ocazia să învăţăm câţiva 
pași de dans. În fiecare an are loc Festivalul 
Dansului tradiţional japonez Awa – Odori.
Ultima oprire va fi la Naruto, unde sperăm să 
vedem un fenomen rar, vârtejurile uriașe de apă ce 
se manifestă de 4 ori pe zi. Fenomenul se poate 
observa de pe podul Naruto, lung de 1600 m și 
înalt de 41 m, ce trece peste strâmtoarea dintre 
Insulele Naruto și Awaji

Cazare la hotel în Osaka.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 13
OSAKA – BUCUREȘTI

Transfer la aeroport pentru zborul de întoarcere 
acasă.
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SERVICII INCLUSE 

Bilet de avion București – Tokyo / Osaka – 
București, clasa economic
Taxe de aeroport
Transfer aeroport-hotel-aeroport

Transport pe teritoriul Japoniei 
• Autocar/microbus, în acord cu numărul de turiști
• Tren rapid

Cazare 11 nopţi cu mic dejun, în cameră dublă 
standard: 
• 9 nopţi la hoteluri în stil european, cu mic dejun
• 2 nopţi la un hotel în stil japonez, cu mic dejun

Mese: 11 mic dejun, 3 mese de prânz și 6 cine

Excursiile și vizitele conform programului
TOKYO: Piaţa Tsukiji, Gradina Kiyosumo, Muzeul 
Edo, Templul Sensoji, Pagoda Asakusa, Pasajul 
Shibuya, statuia Hachiko
MUNTELE FUJI
HAKONE: Muntele Hakone, Muzeul în aer liber, 
Valea Qwakudai
KYOTO: Pavilionul de Aur, prânz cu Maiko, 
Sanctuarul Fushimi Inari
NARA: Marele Buddha, Parcul Căprioarelor, 
Muzeul Ninja
HIROSHIMA: Muzeul Grădinilor, Insula Miyajima, 
Poarta Torii, Memorialul Păcii, Templul Himeji
NAGASAKI: Grădina Doamnei Butterfly, Parcul 
Păcii, Biserica Creștină
BEPPU: Izvoarele termale
OSAKA: Grădina Ritsurin, Templul Ishiteji, Dogo 
Onsen Honkan

Ghid local de limba engleză pentru toate tururile și 
excursiile incluse în program
Însoţitor de grup din partea agenţiei, pe toată 
durata circuitului

SERVICII NEINCLUSE

Asigurarea de sănătate de călătorie 
Asigurarea storno 
Alte mese decât cele menţionate
Băuturile la mese
Alte excursii și vizite decât cele menţionate în 
program și la preţul inclus
Bacșișul pentru șofer și ghid

ETICHETA JAPONEZĂ 
NIJONJINRON sau unicitatea culturii japoneze

SALUTUL JAPONEZ - ÎNCLINAREA CAPULUI

Înclinarea este considerată o formă unică de 
recunoaștere în cultura japoneză. 
Înclinarea japoneză la întâlnire și plecare este o 
formă de exprimare a recunoștinţei, o modalitate 
de a arăta respect și cinste unei persoane.
Deși pare simplu, în cultura japoneză înclinarea 

este apreciată în funcţie de adâncimea arcului și 
durata lui, numărul de aplecări și gestul mâinilor.
Forma potrivită este să se aplece din talie, 
păstrând spatele drept și braţele fixate rigid pe 
lângă corp. În relaţiile cu străinii, japonezii vor da 
mâna, dar nu își vor putea opri o ușoară înclinare, 
la 5°. Înclinarea spatelui la 15° reprezintă un salut 
politicos, iar o înclinare la 30° este semnul unei 
rugăminţi sau unei mari recunoștinţe.

Regula „de aur” a vesticilor și, mai ales a 
americanilor, a privitului în ochi nu este valabilă 
în Japonia. Evitaţi să vă pironiţi privirea spre 
interlocutor.

CADOURI

Japonezii sunt unii dintre cei mai îndrăzneţi dăruitori 
de cadouri din lume, iar oaspeţii invitaţi într-o casă 
privată trebuie să aducă întotdeauna un cadou. 
Vizitatorii înţelepţi din Japonia vin pregătiţi cu 
propriile lor mici cadouri, care pot fi obiecte de 
artizanat din regiunea lor sau specialităţi de 
mâncare.
Dacă nu sunteţi pregătiţi, articolele disponibile în 
Japonia pentru cadouri includ flori, bomboane, 
fructe sau alcool. În orice caz, cadourile trebuie 
ambalate frumos sau prezentate într-o pungă 
elegantă de cadouri.
Nu oferiţi flori albe, care se oferă numai la 
înmormântare. Nu oferiţi ilustraţii cu vulpi, stema 
imperială, patru obiecte sau orice este legat de 
cifra patru, deoarece cuvântul este identic omofon 
cu cel de moarte.

Spre deosebire de Europa, unde este obligatoriu 
să desfaci cadoul și să mulţumești, în Japonia 
cadoul se va desface după plecarea musafirilor. 
Explicaţia constă în manifestarea emoţiilor de 
faţă cu cel care dăruiește, de bucurie sau de 
dezamăgire, emoţii care, în cultura japoneză, nu 
se manifestă în public.

BAIA FIEBINTE

Băile publice sunt o tradiţie în Japonia de peste o 
mie de ani, și înseamnă la fel de mult socializare 
cât și curăţenie. 
Chiar dacă majoritatea locuinţelor japoneze au 
astăzi băi private, băile publice din vecinătate 
joacă încă un rol important în societate, în special 
pentru generaţia mai în vârstă. 
Chiar mai populare sunt numeroasele spa-uri de 
primăvară din Japonia (onsens), care pot varia de 
la băi simple în aer liber până la spa-uri uriașe, 
de ultimă generaţie, cu numeroase băi care oferă 
diferite tipuri de tratamente termice și apă.
Fie că este un bazin mare sau mic, modest sau 
elegant, ritualul de îmbăiere într-o baie publică 
este aceeași în toată Japonia. 
După ce se dezbracă complet și își așezate 
hainele într-un dulap sau coș, se intră în zona de 
baie unde se spală bine cu săpun și se limpezesc 
și apoi intră în bazinele cu apă fierbinte.
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Bazinele cu apă fierbinte nu sunt pentru spălare, 
sunt pentru îmbaiere.
La început, turiștilor le va fi imposibil să intre 
direct în apa fierbinte și au nevoie de o perioadă 
de obișnuire.
Apa fierbinte estompează toate grijile și oboseala 
din timpul zilei, făcând din ritualul îmbăierii o 
încheiere perfectă într-o zi de călătorie.

ETICHETA LA MASĂ

La intrarea într-un restaurant, oaspeţii sunt 
întâmpinaţi cu urarea Irasshaimase! (Bine ai venit!) 
Numărul de persoane este indicat folosind doar 
degetele.
Oaspeţii sunt apoi conduși la o masă, spre o sală 
de așteptare sau într-o cameră cu tatami. 
De îndată ce toată lumea este așezată, li se 
înmânează un prosop umed (oshibori). Prosopul 
este numai pentru ștergerea mâinilor și nu trebuie 
folosit pe faţă. 
După ce termină, oaspetele îl împăturește și îl lasă 
lângă locul unde se află. Clienţii din restaurantele 
japoneze primesc, de asemenea, beţișoare. 
Există niște reguli de etichetă care implică 
beţișoare. 
Când se dau beţișoare din lemn nu le ștergeţi 
înainte de a le folosi, acest lucru este considerat 
nepoliticos în Japonia. 
De asemenea, nu trebuie să introduceţi niciodată 
beţișoarele verticale într-un castron de orez sau 
să treceţi ceva de la beţișor la beţișor. Ambele 
gesturi au asocieri cu moartea.

Veţi fi recunoscut ca străin și veţi primi un meniu 
în limba engleză, dacă acesta există. 
Pentru a cere un meniu, întrebaţi "eigo no menu ga 
arimasu ka?" (Există un meniu în limba engleză?) 
Dacă nu au un meniu în limba engleză, majoritatea 
meniurilor au fotografii cu mâncărurile.
De asemenea, puteţi să vă uitaţi la ceea ce alţi oameni 
mănâncă și indicaţi ce vreţi sau puteţi să cereţi 
„osusume wa nan desu ka?” (Ce recomandaţi?). 
Dacă restaurantul are un afișaj în fereastra 
frontală (la fel cum au numeroase restaurante din 
Japonia), puteţi să duceţi chelnerul afară și să 
arăţi desenul.
Ceaiul va fi servit automat gratuit, iar apa (mizu) 
va fi servită dacă cereţi.

Când aţi terminat de mâncat, puteţi cere factura 
prin trecerea unui deget peste celălalt pentru a 
forma un X. 
Puteţi spune, de asemenea, "okanjo kudasai" 
(factura, vă rugăm). 
Când plecaţi, este politicos să spuneţi personalului 
din restaurant, "gochiso-sama deshita" (A fost o 
adevărată sărbătoare).
Iată câteva alte lucruri pe care trebuie să le ţineţi 
minte în timp ce luaţi masa în Japonia:
• Supa japoneză și bulionul de tăiţei pot fi băute 

direct din castron în loc de lingură.
• Bolurile de orez trebuie să fie ţinute cu ambele 

mâini.

• Nu trebuie să vă umpleţi singuri, niciodată, 
paharul dintr-o sticlă comună de vin sau de 
sake. Așteptaţi chelnerul sau vecinul de masă 
să observe paharul gol și să vă toarne în pahar!

• Mulţumiţi pentru masă și faceţi complimente 
de gustul bun.

• Japonezii nu mănâncă și nu beau pe stradă, 
cu excepţia cazului în care există scaune 
prevăzute pentru ca ei să stea pe loc în timp ce 
o fac. Îngheţata la cornet reprezintă o excepţie 
de la această regulă. Depinde de dvs. dacă 
vreţi să respectaţi acest obicei: nimeni nu va fi 
foarte supărat dacă veţi mânca, pe stradă, un 
sandwich.

BACȘISUL

• Bacșișul nu este obișnuit în Japonia nici măcar 
pentru chelneri, șoferi de taxi și bellboys.

• Dar, se practică adăugarea unui procent de 
10-15% la factura pentru serviciile primite.

• Dar, oferind un cadou sau un bacșiș unui ghid, 
este acceptat și apreciat.

• 500 JPY (5 USD) de persoană/zi de servicii de 
ghid la grup sau 2000 JPY (20 USD) pentru 
serviciu privat este de așteptat să oferiţi.

PANTOFII

• Pantofii nu sunt purtaţi niciodată în case 
private sau ryokans.

• În unele restaurante, temple și altare, nu veţi 
putea intra încălţaţi.

• Pantofii vor fi păstraţi în locuri speciale, iar 
vizitatorii vor pașii doar în șosete pe pardoselile 
și platformele de lemn.

• În cele mai multe hoteluri tradiţionale, ryokan, 
se oferă papuci, dar vor fi scoși pentru mersul 
pe tatami (covorașe de paie), deci turiștii ar 
trebui să fie sigur că au destule șosete în bagaj. 

• În unităţile care nu permit pantofi sunt prevăzuţi 
papuci de toaletă, care rămân acolo.

ÎMBRĂCĂMINTE

• Nu purtaţi îmbrăcăminte indecentă în timpul 
vizitelor în temple, sanctuare și pieţe publice.

• Nu purtaţi bijuterii și haine scumpe, în mod 
ostentativ. Japonezii apreciază modestia și 
simplitatea.

GESTURI TABOO

• Nu vă așezaţi cu tălpile îndreptate spre altă 
persoană.

• Nu vă ștergeţi zgomotos nasul în public.
• Nu daţi banii direct casierului, puneţi-I pe 

tăviţa din dreptul casei.
• Nu vorbiţi tare nici în mijloacele de transport 

în comun, nici pe stradă, nici în timpul vizitelor.
• La coborârea din tren, ridicaţi scaunul în 

poziţie verticală.
• Nu traversaţi decât pe locurile marcate și pe 

culoarea verde.
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• Pe scările rulante, staţi pe margine, permiţând 
astfel altora să treacă mai repede.

• Nu priviţi în ochi interlocutorul.
• Nu vă exprimaţi în public sentimentele de orice 

fel, dar mai ales cele de furie și de nervi.
• Respectaţi regula: la București ne comportăm 

ca românii, la Tokyo ca japonezii.

SIMBOLURI JAPONEZE NAŢIONALE

• Cireșul înflorit – pomul
• Fazanul verde – pasărea
• Jadul – piatră
• Koto – instrumental musical
• Mt. Fuji – muntele
• Sumo – sportul
• Amaterasu – zeiţa
• Împăratul Jimmu – fondatorul ţării
• Sushi – mâncarea
• Noh Mai – dansul

SIMBOLURI JAPONEZE

• Sakura, simbolul florii de cireș, efemeritatea 
lucrurilor frumoase;

• Kimono, costumul tradiţional japonez, unul din 
cele mai rafinate costume naţionale;

• Estetica Zen; pentru a înţelege Universul, 
trebuie să-ţi golești mintea;

• Ikigai, știinţă unei vieţi lungi;
• Wabi, rafinament sobru; principiu moral de 

savurare a unei vieţi liniștite fără griji pământești, 

concept central în ceremonia ceaiului;
• Sabi, simplitate elegantă;
• Kokoro, simbolul trinităţii inimă, minte, suflet;
• Samurai, luptător aparţinând nobilimii militare, 

modelul suprem al desăvârșirii japoneze. 
Codul războinicului impunea onoare, respect 
faţă de cuvântul dat, spirit de sacrificiu și 
dispreţ total faţă de moarte;

• Seppuku, ritual de sinucidere a clasei samurailor;
• Harakiri, estetica morţii, dezvoltată în epoca 

Edo (1600-1867), extrem de dureroasă prin 
eviscerarea stomacului, sinucidere prin care se 
salvează onoarea unui japonez. La ritual participă 
și un Kaishaku, cel care decapita sinucigașul. 
În cultura japoneză, stomacul reprezintă sediul 
tuturor virtuţilor: voinţa, curaj, pasiune;

• Ninja, spioni, asasini, în epoca medievală; 
acum este o artă de lupte marţiale;

• Ceremonia ceaiului;
• Sake, băutură din orez;
• Sushi, mâncare japoneză, relativ nouă, inclusă 

în meniu din secolul în al XIX lea, din orez acrit 
cu oţet și alte alimente în stare crudă;

• Bonsai, copac în miniatură, simbolizează 
armonie și echilibru;

• Origami, arta plierii hârtiei;
• Kabuki, No, teatru japonez cu măști;
• Maneki Neko, pisică albă cu lăbuţa dreaptă 

ridicată;
• Shisa, protectorul caselor de spiritele rele;
• Tatami, covorașe din paie;
• Shinkansen, trenul de mare viteză, de la 210 

km/h la 443 km/oră, record din 1996.
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DESPRE CĂLĂTORIA SAFARI

Călătoria de tip safari este unică prin faptul că 
vizităm teritoriile celor mai mari mamifere de pe 
glob, cunoscute ca Big Five, că le putem vedea în 
mediul lor natural de viaţă, imposibil de reprodus 
la scară mai mică, unică și pentru faptul că putem 
vedea animale rare, pe cale de dispariţie, unică și 
pentru observarea relaţiilor, în sălbăticie, dintre 
mamiferele ierbivore și cele carnivore.

Big Five înseamnă elefanţi, bivoli, lei, leoparzi și 
rinoceri.

Big Five pot trăi doar în rezervaţii suficient de mari 
care le oferă spaţiu adecvat coexistării în armonie: 
Maasai Mara (Kenya), Serengeti (Tanzania) și Kru-
ger (Africa de Sud).
În funcţie de ploi și secetă, animalele ierbivore mi-

grează între rezervaţiile Maasai Mara și Serengeti, 
rezervaţii ce se găsesc pe teritoriul a două state, 
Kenya și Tanzania, migraţie spectaculoasă și dra-
matică în același timp.
În fiecare an, câmpiile din Africa de Est oferă 
scena pentru una dintre cele mai impresionante 
spectacole ale lumii naturale. Turmele de animale 
sălbatice, zebre, antilope, girafe și alte animale se 
adună în turme de sute de mii, pentru a călători 
împreună în Tanzania și Kenya, în căutarea pă-
șunilor bune și a locurilor sigure pentru a făta și 
crește puii. 

Migraţia anuală începe primăvara, în lunile apri-
lie-mai, dinspre Tanzania spre Kenya, când hoarde 
de mii de animale și puii lor sunt urmate îndea-
proape și atacate de prădătorii carnivori.
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Perioada Unde se găsesc 
animalele

Ce fac animalele

Decembrie - Martie Tanzania/Serengeti, 
Ngorongoro

Sezonul fătării. Turmele se înmulţesc cu peste 
cinci sute de mii de pui. Este perioada în care 
prădătorii încep atacurile asupra turmelor. Puii 
neajutoraţi cad victime sigure pentru masa leilor, 
leoparzilor și gheparzilor.

Aprilie - Mai Tanzania Încep ploile și animalele își încep migraţia anima-
lelor pe coridorul de vest, dinspre sud pre nord. 
Urmărirea animalelor este dificilă, drumurile sunt 
nepracticabile și inaccesibile; majoritatea tabe-
relor sunt închise. Aproximativ 1,7 milioane de 
animale sălbatice (din care aproximativ 470 000 
antilope și 250 000 zebre) trec prin regiunea 
Seronera cu mii de prădători în urma lor.

Iunie Tanzania, Serengeti Sezonul ploios se încheie, animalele sunt în 
nord, în drum spre Kenya

Iulie Tanzania - Kenya Traversarea Râului Grumeti, populat de crocodili 
care vor face alte mii de victime.

August Kenya, Maasai Mara Traversarea Râului Mara, a doua mare barieră 
naturală, traversare intens filmată și fotografiată.

Septembrie 
- octombrie - 
noiembrie

Kenya Rezervaţiile și parcurile din Kenya sunt populate 
cu maximum de animale, puii devenind adulţi.

Noiembrie - 
decembrie

Kenya Începe migraţia spre Tanzania, unde începe 
sezonul ploios.

CALENDARUL MIGRAŢIEI
Nu există un calendar strict și un traseu exact al migraţiei!
Întotdeauna, vor fi animalele de ambele părţi ale frontierei.

REGULI DE COMPORTAMENT PE 
DURATA UNUI SAFARI

În timpul circuitului de tip safari în parcuri și rezer-
vaţii sunt reguli stricte de comportament impuse 
de organizaţiile internaţionale, de administraţia 
naţională dar și de bun simţ care au în vedere si-
guranţa turiștilor și protejarea vieţii animalelor, în 
mediul lor natural.
Nu fumaţi decât în locurile special amenajate
Nu vorbiţi tare și nu faceţi zgomot, respectând 
astfel mediul natural al animalelor
Nu vă apropiaţi de animale, pot avea reacţii im-
previzibile, sunt animale sălbatice și/sau de pradă
Nu vă îmbrăcaţi în culori ţipătoare și cu impri-
meuri gen „animal print” pentru a nu agita starea 
de spirit a animalelor și a nu fi atacaţi
Respectaţi toate instrucţiunile ghidului pentru a 
vă bucura din plin de experienţa safari
Respectaţi ghidul și populaţia locală exact cum 
doriţi să fiţi respectaţi și dumneavoastră acasă
Nu vă certaţi și nu creaţi animozităţi în grup, nu ui-
taţi că sunteţi în vacanţă. Ţipetele și nervozitatea 
pot crea reacţii neprevăzute din partea animalelor.
Fiţi politicoși, chiar dacă vă supăra ceva, încercaţi 
să rezolvaţi cu calm orice neplăcere sau conflict.
Cereţi permisiunea pentru a fotografia persoane 
din comunităţile locale (atenţie! Nu sunteţi papa-

razzi!), tratându-i ca pe fiinţe umane, nu ca pe niș-
te obiecte ciudate.
Reduceţi la minim volumul telefoanelor mobile, 
preferabil să le închideţi sau să le puneţi pe vibraţii

OBLIGATORIU ÎN BAGAJ
• 1 spray contra ţânţarilor 
• Ochelari de soare
• Încălţăminte confortabilă, adecvată unui sa-

fari: din materiale tratate împotriva apei, tal-
pă antiderapantă, sandale ușoare pentru du-
pă-safari, la hotel, șlapi la piscină.

• Haine ușoare din bumbac în culori neutre (culori 
de pământ, bej, gri, galben pai, verde pal, kaki) 
*Nu vă îmbrăcaţi în haine cu animal print sau 
culori stridente

• Pantaloni lungi din bumbac
• Tricouri și/sau cămăși din bumbac, cu mâne-

că lungă
• Hanorac de vreme rece și ploioasă
• Pălărie de pânză
• Eșarfe contra prafului, pentru gât, gură
• Un rucsac mic cu necesar pentru 1 zi
• O mică trusă de prim ajutor: cremă cu protecţie 

solară, cremă hidratantă, antialergice, antiţân-
ţari/antiinsecte, leucoplast pentru răniri mici 
și zgârieturi, antidiareice, creme cu antibiotic, 
antibiotic, tratament curent (dacă e cazul)
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OBSERVAREA ANIMALELOR ÎN 
SAFARI

LEUL
Leii petrec aproximativ 20 de ore pe zi pentru 
odihnă și sunt foarte activi dimineaţa și la apus. 
Sunt printre felinele cele mai sociale, care tră-
iesc în grupuri între cinci și zece adulţi. Este 
specia cea mai ameninţată de expansiunea 
umană care restrânge habitatul necesar vieţii 
leilor, în sălbăticie

LEOPARDUL
Leoparzii se numără printre cele mai dificile dintre 
toate animalele care pot fi văzute în safari, deoarece 
sunt nocturne și deosebit de precaute de oameni. 
Leoparzii folosesc arbori ca platforme de obser-
vare și pentru protecţie și de aceea sunt cel mai 
des întâlniţi în timpul orelor de zi. 
Sunt animale solitare cu abilităţi excelente de vâ-
nătoare, inclusiv capacitatea de a înota, de a trage 
și urca prada, în copaci, cântărind de până la de 
trei ori greutatea corporală. Leoparzii sunt pe lista 
animalelor vulnerabile, pe cale de dispariţie.

GHEPARDUL
Ghepardul este o specie extrem de frumoasă, cu-
noscută pentru viteza incredibilă, de până la 70 
km/h, în timp ce aleargă după pradă. Ghepardul 
este specie vulnerabilă, ce trăiește doar în spaţii 
foarte mari. Maasai Mara este un habitat ideal 
pentru ghepard. Sunt greu de observat și nu este 
garantată „întâlnirea” cu un ghepard.

ELEFANTUL
Este cel mai mare animal terestru, mărimea lui fi-
ind copleșitoare.
Sunt erbivore, procesând până la 450 de kilograme 
de vegetaţie pe zi. Deși majoritatea elefanţilor sunt 
pașnici prin natura lor, aceștia pot fi periculoși dacă 
sunt provocaţi; cu toate acestea, ei sunt mult mai 
expuși riscului dinspre oameni decât suntem noi în 
faţa lor. Pot fi observaţi la toate orele zilei.

BIVOLUL
Bivolii africani au o construcţie robustă și coar-
ne distincte. Spre deosebire de alte specii de bi-
vol sălbatic, bivolul african nu a fost niciodată 
îmblânzit cu succes datorită naturii sale natura-
le agresive și imprevizibile, fiind considerate una 
dintre cele mai periculoase specii ale continentu-
lui. Turmele de bivoli pot fi observate (de la dis-
tanţă!) la orice oră a zilei.

HIPOPOTAMUL
Hipopotamul trăiește în râuri și mlaștini, în grupuri 
de până la 100 de exemplare.
Hipopotamii sunt animale teritoriale și devin ex-
trem de agresivi când sunt provocaţi. De aseme-
nea trebuie să fiţi precauţi în perioada în care au 
pui mici.
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RINOCER
În Africa sunt două specii de rinocer: albi și ne-
gri, rinocerii negri numărând mai puţin de 5000 de 
exemplare, în sălbăticie.
Supravieţuirea rinocerilor este ameninţată de bra-
conaj, un rinocer adult cântărind până la 2300 kg!

ZEBRA
Deși arată ca niște cai domestici, zebrele sunt 
aproape imposibil de îmblânzit. Trăiesc în cirezi 
mari, pe câmpii cu iarbă bună de pășunat. În func-
ţie de anotimp, zebrele migrează spre pășuni cu 
iarbă bună.
Zebra din specia Grevy este foarte rară și nu poate 
fi văzută decât în nordul Kenyei, la Leva Wildlife 
Conservancy.
Turmele de zebre sunt ușor de observat în toate 
câmpiile traversate în timpul unui safari.

GIRAFA
Deși este cel mai înalt animal de pe Pământ, gi-
rafele nu sunt foarte ușor de observat în safari, 
deoarece petele maro servesc de camuflaj excep-
ţional.
Există nouă subspecii de girafe care se găsesc în 
Africa subsahariană, toate având limbi albastre și 
gâturi extrem de lungi. Pentru a putea bea fără a 
pierde conștiinţa, gâtul girafei conţine vene și su-
pape speciale care reglează fluxul de sânge către 
cap. Serengeti și Maasai Mare sunt zone populate 
intens de girafe. O specie rară, pe cale de dispa-
riţie, girafa Rothschild poate fi întâlnită în Parcul 
Naţional Murchison Falls Uganda.
Girafele pot fi văzute în jurul tufișurilor înalte sau 
„agăţate” de crengile copacilor.

MIC DICŢIONAR DE LIMBĂ SWAHILI
Habari Bună
Nzuri Bine
Ninaitwa Jeni. Wewe 
unaitwaje?

Numele meu este Jeni, 
al tău care este?

Unazungumza Kiswahili? Vorbești Swahili?
Ndio! Ninazungumza 
Kiswahili.

Da, vorbesc Swahili.

Kidogo tu. Vorbesc puţin.
Hapana! Sizungumzi 
Kiswahili. Ninzungum-
za Kiingereza tu!

Nu, nu vorbesc Swa-
hili, vorbesc doar 
engleză.

Wewe unatokea wapi? De unde ești?
Kwaheri! Nimefurahi 
kukutana na wewe.

La revedere! Mi-a 
făcut plăcere să te 
întâlnesc.

Karibu! La revedere!

Utapenda kunywa nini? Ce ai vrea să bei?
Tafadhali niletee 
chakula moto haraka, 
Nina njaa sana!

Te rog dă-mi repede 
ceva să mănânc că 
mi-e foarte foame.

Călătoresc. Ninasafiri.
Sunt fericit. Nimefurahi.
Ajută-mă, te rog Nisaidie, tafadhali
Aici Hapa
Mâncare Chakula
Scuze Samahani
Mulţumesc Asante
Mulţumesc mult Asante sana
Apă Maji
Nu Hapana
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SAFARI TANZANIA ȘI SEJUR ZANZIBAR

10 zile/9 nopţi

ARUSHA - LAKE MANYARA - SERENGETI - 
NGORONGORO - ARUSHA - ZANZIBAR

2
3

4

5

1

1. Arusha
2. Lake Manyara
3. Parcul Naţional Serengeti
4. Ngorongoro
5. Zanzibar
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2
3

4

5

1

ZIUA 1
BUCUREȘTI – TANZANIA

Zbor spre Tanzania. Aterizare, transfer la hotel.
Cazare în Arusha.
Mese: fără masă.

ZIUA 2
ARUSHA – LAKE MANYARA - ţara leilor 
căţărători

După micul dejun la hotel și un drum de aproximativ 
130 km, vom începe safari în spectaculoasa 
Tanzanie. Lacul Manyara, deseori acoperit de mii 
de flamingo, este începutul circuitului de safari. 
Peisajul este de o frumuseţe desăvârșită. Vom 
petrece o zi întreagă în parcul Naţional Manyara, 
recunoscut a fi ţara leilor căţărători. Parcul este 
populat cu bivoli, girafe, zebre, elefanţi, impala și 
leoparzi. Parcul este și casa unei turme numeroase 
de babuini.
Seara, cazare la hotel. După cină, veţi putea înota 
în piscina hotelului, situată pe un deal de unde se 
vede toată panorama lacului.
Cazare în Manyara.
Mese: mic dejun, prânz și cină.

ZIUA 3
LAKE MANYARA - PARCUL NAŢIONAL 
Serengeti, 1,5 milioane de animale

După micul dejun, vom pleca spre Parcul Serengeti, 
o savană imensă situată la nord de Lacul Vicoria. 
Parcul este celebru pentru numărul imens de 
animale sălbatice care migrează anual. Peste 1,5 
milioane de antilope, zebre, bivoli, rinoceri.
Parcul găzduiește sute de specii de păsări și 
animale: vulturi, flamingo, struţi, berze, antilope, 
zebre, bivoli, lei, gheparzi, girafe, hipopotami.
Seara, cazare la hotel.
Cazare: Serengeti.
Mese: mic dejun, prânz și cină.

ZIUA 4
SERENGETI – NGORONGORO

După micul dejun, vom pleca spre celebrul crater 
Ngorongoro, situat la peste 2400 m altitudine. 
Marginile craterului se ridică încă 500-600 m de jur 
împrejur. Aici a fost realizat filmul de Oscar, în anul 
1960, „Serengeti nu are voie să moară”
În crater cresc ierburi de savană, pini și salcâmi.
În craterul vulcanului trăiesc cele mai multe 
animale prădătoare din Africa alături de gazele, 
zebre, antilope.
Lei și leoparzi fac legea în savana Ngorongoro. Își 
împart teritoriul cu elefanţi, bivoli și hipopotami.
Seara, cină și cazare la hotel.
Cazare: Ngorongoro.
Mese: mic dejun, prânz și cină.
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ZIUA 5
NGORONGORO CRATER TOUR – 
ARUSHA

Mic dejun, de dimineaţa.
Vom petrece o zi întreagă în safari, în craterul 
vulcanului, trăind o experienţă unică cu impresii 
puternice, foarte emoţionante.
Masa de prânz, de tip picnic, va fi în pâlcurile de 
vegetaţie din Ngorongoro.
După amiază, ne vom întoarce la Arusha.
Cazare la hotel în Arusha.
Mese: mic dejun și prânz.

ZIUA 6
ARUSHA – ZANZIBAR

Zbor domestic Arusha – Insula Zanzibar.
Sosire la aeroport, transfer la hotel, cazare.
Numele Zanzibar provine din combinarea a două 
cuvinte arabe și înseamnă pământul negrilor. 
Plajele insulei sunt unele din cele mai frumoase 
plaje tropicale. Un avantaj extraordinar este faptul 
că pe insulă încă nu se practică un turism industrial 
și vă puteţi bucura de kilometri de plaje sălbatice.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 7
ZANZIBAR

Cazare Zanzibar.
Mese: mic dejun și prânz.
Zi liberă pentru plajă sau pentru o excursie 
opţională de o jumătate de zi, Turul mirodeniilor. 
Insula are renumele de „Insula Mirodeniilor”. 
Zanzibarul este cunoscut pentru exporturile de 
cuișoare, nucșoară, piper, vanilie, scorţișoară sau 
ghimbir, iar o serie de plante care în trecut erau 
folosite pentru tratarea malariei, indigestiilor etc., 
reprezintă o medicamentaţie naturistă pentru 
localnici. 
Turul include vizitarea unor ferme unde se cultivă 
mirodenii și veţi afla modul în care sunt folosite. 
Veţi învăţa să recunoașteţi anumite plante 
și fructe exotice după miros, gust și textură. 
Veţi descoperi aroma diverselor condimente: 
scorţișoară, cardamom, oregano, vanilie, ylang-
ylang, cuișoare, ghimbir și a unor fructe dintre 
care papaya, mango, fructul pasiunii etc.

ZIUA 8
ZANZIBAR

Cazare Zanzibar.
Mese: mic dejun și prânz.
Zi liberă pentru plajă și relaxare sau excursie 
opţională la Sanctuarul Broaștelor ţestoase de la 
Nungwi.
Seara, puteţi opta pentru o croazieră romantică 
cu un vas tradiţional, bucurându-vă de apusul de 
soare și cocktailurile oferite pe vas.



65

SA
FA

RI
 T

AN
ZA

N
IA

 Ş
I S

EJ
UR

 Z
AN

ZI
BA

R

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

ZIUA 9
ZANZIBAR – BUCUREȘTI

Mese: mic dejun.
Transfer la aeroport.

ZIUA 10
ATERIZARE BUCUREȘTI

SERVICII INCLUSE 

Bilet de avion zbor internaţional, București – 
Tanzania – București, clasa economica
Taxe de aeroport
Transfer aeroport-hotel-aeroport în Arusha
Bilet de avion zbor intern, Arusha – Zanzibar, clasa 
economică
Taxe de aeroport
Transfer aeroport-hotel-aeroport în Zanzibar
Cazare 8 nopti
• Cazare 2 nopţi Arusha cu mic dejun
• Cazare 3 nopţi pe durata programului de safari 

cu pensiune completă
• Cazare 3 nopţi Insula Zanzibar cu demipensiune
Safari 4 zile, conform program
Transport cu mașini de teren, specifice
Șofer/ghid specializat în safari
Traseu de safari descris în program
Însoţitor din partea agenţiei pe toată durata 
desfășurării programului

SERVICII NEINCLUSE 

• Băuturile la mese
• Alte mese decât cele menţionate
• Alte cheltuieli decât cele menţionate
• Bacșișurile pentru șofer/ghid
• Asigurarea medicală de călătorie
• Asigurarea storno (se încheie în aceeași zi cu 

contractul de călătorie)
• Activităţi și excursii opţionale
• Cheltuielile personale

NOTĂ

Recomandăm ca înainte de plecarea în safari, să 
consultaţi un medic specialist în vaccinuri, de la 
Policlinica Victor Babeș.
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NAIROBI - MAASAI MARA - LAKE NAKURU 
- ABERDARES - MOMBASA - DIANI BEACH - 
MOMBASA 

BIG FIVE – KENYA SAFARI ȘI SEJUR 
PE PLAJA DIANI BEACH

Aventură în inima Africii 

9 zile/8 nopţi

12

3

4
5

1. Nairobi
2. Maasai Mara
3. Lake Nakuru
4. Mombasa
5. Diani Beach
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

12

3

4
5

ZIUA 1
BUCUREȘTI - NAIROBI

Zbor București - Nairobi.
Transfer la hotel, cazare.
Mese: fără masă.

ZIUA 2
NAIROBI - MAASAI MARA (Big Five)

Mic dejun la hotel în Nairobi,
După micul dejun, la orele 8,30, plecare în lumea 
fabuloasă a zonei Maasai Mara, considerată a fi 
cea mai bogată rezervaţie naturală a Africii.

În Parcul Maasai Mara nu sunt permise nici un 
fel de construcţii în acest perimetru, dar măreţia 
zonei poate fi experimentată în modul tradiţional. 
În safari fiţi atenţi la cei șase magnifici ai junglei: 
leul, leopardul, rinocerul, bivoli, hipopotamul și 
girafa.

Drumul, lung de aproximativ 240 km, trece prin 
Valea Rift, sau Marele Rift siro-african care este 
parte din marele șanţ tectonic lung de 6000 km, ce 
se întinde din Siria până în Mozambic. Astronauţii 
spun că este singurul detaliu fizic vizibil din 
spaţiu. Lacurile formate de-a lungul Văii Riftului 
au conţinuturi diferite de minerale în cantităţi 
mari, de la apă foarte sărată, până la apă extrem 
de alcalină, ceea ce face ca apele lor să ofere 
condiţii diferite de viaţă. Conţinutul de carbonat 
de sodiu este favorabil creșterii algelor și peștilor, 
ca urmare milioane de păsări populează aceste 
lacuri, devenind o atracţie turistică deosebită. 
Lacul Nakuru, plin de flamingo roz este numai 
unul dintre exemple.

Vom ajunge în Maasai Mara pentru masa de prânz.
După amiază, vom face prima sesiune de safari în 
lumea Rezervaţiei Mara, până la apusul soarelui.

Maasai Mara este o Rezervaţie Naturală, cea 
mai populară destinaţie în Kenya, cu cea mai 
concentrată populaţie de animale sălbatice, în 
jur de 1,5 milioane, care migrează spre și dinspre 
Tanzania în luna iulie a fiecărui an și pleacă în 
noiembrie.
Aici trăiesc 95 de specii de mamifere, amfibieni și 
reptile și peste 400 de specii de păsări.

Maasai Mara/Big Five este supranumită Ţinutul 
celor cinci uriași, pentru că aici trăiesc lei, leoparzi, 
rinoceri, elefanţi și bivoli.
Cei 5 uriași, Big Five, nu se referă la dimensiunea 
lor, pentru că girafele sau hipopotamii sunt mai 
mari decât leoparzii, ci la statistica relativă făcută 
de vânători, că ar fi cele mai periculoase animale. 

Pe lângă observarea animalelor sălbatice, în 
timpul unui safari, Maasai Mara oferă și atracţii 
turistice: vizitarea unui sat, zbor cu balonul 
deasupra rezervaţiei și sesiuni de fotografie/
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filmare documentară, profesionistă.
Zborul cu balonul, mai ales în timpul marii migraţii, 
oferă priveliști absolut spectaculoase.

Experienţa unei migraţii oferă emoţii complexe și 
rămâne o experienţă de neuitat. Traversarea râului 
Mara este plină de dramatism, cu scene violente, 
de o cruzime greu de suportat, ai căror actori sunt 
crocodilii care atacă animalele ierbivore si nu 
numai.

Cazare in Maasai Mara.
Mese: mic dejun, prânz și cină.

ZIUA 3
MAASAI MARA

Mic dejun la hotel.
Astăzi vom continua experienţa de safari în magica 
zonă a rezervaţiei Maasai Mara, de dimineaţa și de 
după amiaza. Veţi fi în preajma celor 5 Magnifici, 
dar și a turmelor de zebre și girafe, a grupurilor de 
hiene și maimuţe și multe altele. 
Important este să respectaţi regulile de 
comportament în timpul excursiei de safari, reguli 
comunicate de ghid, în așa fel încât să profitaţi la 
maxim de experienţa în sălbăticie și să nu afectaţi 
negativ viaţa animalelor.

Cazare în Maasai Mara.
Mese: mic dejun, prânz și cină.

ZIUA 4
MAASAI MARA - LAKE NAKURU

Mic dejun la hotel.
După micul dejun, vom pleca către Lacul Nakuru, 
situat în Rift Valley, la o altitudine de 1754 m 
deasupra mării. Lacul face parte din zona protejată 
a Parcului Naţional Nakuru. 

Vom ajunge la timp pentru a vă bucura de masa de 
prânz la cabană.

După amiaza, vom începe safari spre Lacul 
Nakuru, unde vom vedea una din cele mai vestite 
și delicate priveliști ale Kenyei: mii de flamingo pe 
malul lacului cu apă alcalină, mustind de pești. În 
împărăţia păsărilor flamingo veţi întâlni și babuini, 
rinoceri albi și negri, facoceri (porci africani cu 
negi), lei, leoparzi, girafe Rothschild, maimuţe 
Columb, impala, vidre și alte animale.
După amiaza, continuăm safari către parcul 
Naţional lake Nakuru, unde, printre celelalte 
animale, vom putea vedea Rinocerul Alb și 
Leopardul, animale pe cale de dispariţie. 

Cazare în Lake Nakuru.
Mese: mic dejun, prânz și cină.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ZIUA 5
LAKE NAKURU - NAIROBI -MOMBASA 
– DIANI BEACH

Mic dejun la hotel.
După micul dejun, întoarcere la Nairobi. Masa de 
prânz o vom lua la vestitul restaurant Carnivore, un 
restaurant în aer liber cu meniu pe bază de carne, 
foarte apreciat de turiștii carnivori și nu numai! 
Transfer la aeroport pentru zborul spre Mombasa.
Sosire transfer și cazare la hotel situat în sudul 
orașului Mombasa, la 30 km.
Cazare la hotel în Diani Beach.
Mese: mic dejun, prânz și cină.

ZIUA 6
DIANI BEACH

Mic dejun la hotel.
O zi de relaxare la plajă. Plaja Diani este una din 
cele mai ofertante pentru iubitorii de kite surfing, 
skydive, scuba diving, snorkeling, pescuit la 
adâncime și pentru iubitorii de plaje tropicale cu 
nisip fin, alb.
O vizită inedită puteţi face, opţional, într-o pădure 
sacră, kaya, Kaya Kinondo, a triburilor locale. 
Pentru vizitarea unei păduri sacre trebuie să 
acceptaţi câteva reguli impuse, de a îmbrăca o 
pelerină neagră, și să nu vă sărutaţi pe durata 
vizitei în pădure. Ghidul vă va explica importanţa 
unor vechi arbori în medicina locală ancestrală.
Cazare la hotel în Diani Beach.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 7
DIANI BEACH

Mic dejun la hotel.
O zi de relaxare la plajă.
Opţional, puteţi face o excursie cu un vas tradiţional, 
cu barca cu fundul de sticlă, o navigare cu caiacul 
prin pădurea de mangrove sau să faceţi călărie pe 
plajă.
Cazare la hotel Diani Beach.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 8
DIANI BEACH

Mic dejun la hotel.
O zi de relaxare la plajă.
Opţional, puteţi alege o experienţă de înot cu 
delfinii, în Kisite Marine Park, o zi pe Insula Funzi, 
o croazieră prin pădurea de mangrove, urmărind 
crocodilii pe mărginea răului Ramisi, înotând și 
bucurându-vă de un snorkeling în apele clare ca 
cristalul ale Oceanului Indian.
Cazare la hotel în Diani Beach.
Mese: mic dejun și cină.
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ZIUA 9
DIANI BEACH – MOMBASA - NAIROBI

Mic dejun la hotel. 
Check out, opţional late check out contra cost, 
transfer la aeroport, zbor către Nairobi.
Îmbarcare pentru zborul de întoarcere.

ZIUA 10
BUCUREȘTI

Sosire la București.

Programul nu este potrivit pentru persoanele cu 
mobilitate redusă.

SERVICII INCLUSE

Bilet de avion zbor internaţional, București – 
Kenya – București, clasa economică
Taxe de aeroport
Transfer aeroport-hotel-aeroport în Nairobi
Bilet de avion zbor intern, Nairobi – Mombasa – 
Nairobi, clasa economică
Taxe de aeroport
Transfer aeroport-hotel-aeroport în Mombasa
Cazare 8 nopţi
• Cazare 1 noapte în Nairobi cu mic dejun
• Cazare 2 nopti în Maasai Mara cu pensiune 

completă
• Cazare 1 noapte în Lake Nakuru cu pensiune 

completă
• Cazare 4 nopţi în Diani Beach cu demipensiune
Safari 4 zile, conform program
Transport cu mașini de teren, specifice
Șofer/ghid specializat în safari
Traseu de safari descris în program
Însoţitor din partea agenţiei pe toată durata 
desfășurării programului

SERVICII NEINCLUSE

• Băuturile la mese
• Alte mese decât cele menţionate
• Alte cheltuieli decât cele menţionate
• Bacșișurile pentru șofer/ghid
• Asigurarea medicală de călătorie
• Asigurarea storno (se încheie în aceeași zi cu 

contractul de călătorie)
• Activităţi și excursii opţionale
• Cheltuielile personale
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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CIRCUIT PORTUGALIA ȘI SEJUR LA 
OCEANUL ATLANTIC

LISABONA - SETUBAL - EVORA - OBIDOS 
- NAZARE - BATALHA - COIMBRA - VISEU 
- AVEIRO - BRAGA - GUIMARES - PORTO - 
LISABONA - CASCAIS - SINTRA - LISABONA

10 zile/9 nopţi

Portugalia:
• este unul din marii „scriitori” ai istoriei 

mondiale, fiind primul și cel mai longeviv 
imperiu colonial din istorie (Macao, ultima 
posesiune a fost predată Chinei în 1999);

• este ţara marilor descoperitori începând 
cu secolul al XV- lea;

• este unul din cele mai vechi state din 
Europa.

 
Prinţul Henry Navigatorul:
• suporterul călătoriilor de descoperiri de 

noi teritorii, a deschis o școală de navigaţie 
și a finanţat primele călătorii spre vestul 
Africii.

Descoperiri portugheze: Madeira, Azore, 
Insulele Canare, Brazilia, Ceylon, Capul Bunei 
Speranţe, etc.

Christofor Columb:
• descoperitorul Americii și-a făcut ucenicia 

de navigator în Portugalia, unde s-a și 
căsătorit cu fiica guvernatorului Insulei 
Porto Santo; a cerut sprijinul regelui 
portughez Joao al II lea pentru o călătorie 
spre Asia prin vest, dar a fost refuzat! S-a 
mutat în Spania, astfel că descoperirea 
Americii a devenit beneficiul Spaniei.

1
2 3

4

5 6

7

8
9

10
11

12

13

14

1. Lisabona
2. Setúbal
3. Évora
4. Obidos
5. Nazare
6. Batalha
7. Coimbra
8. Viseu
9. Aveiro
10. Guimares
11. Braga
12. Porto
13. Fatima
14. Estoril
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

PUNCTE DE INTERES

Turnul Belem - construit în 1515, ca loc de plecare 
a navelor
Alfama - cartierul muzicii FADO 
Mănăstirea Jeronimus - bijuteria arhitecturii 
Manueline
Monumentul Descoperitorilor - comemorarea 
a 500 de ani de la moartea prinţului Henry 
Navigatorul (1960)
Evora - orașul medieval perfect conservat, cu 
Universitate din sec. al XVI- lea
Obidos - orașul cetate
Mânăstirea Sfânta Maria de Alcobaca - abaţie 
regală din sec. al XII- lea
Batalha - orașul bijuterie al arhitecturii gotice
Coimbra - fosta capitală a Portugaliei, cu 
Universitate din sec. al XIII- lea, principalul centru 
universitar al ţării.
Guimares - orașul de naștere al Portugaliei
Braga - orașul episcopal, foarte puternic și bogat
Porto - orașul construit pe malurile estuarului 
Douro, din vremea cuceririi romane. Vinul de Porto 
este emblema orașului
Libraria Lello Porto - a devenit celebră atât datorită 
arhitecturii sale cât și a faptului că a fost folosită 
ca inspiraţie pentru biblioteca din romanele Harry 
Potter, ale scriitoarei J.K. Rowling. 
Aveiro - este „Veneţia Portugheză” cu numeroase 
canale pe care circulă „molicei-ros”, bărci turistice 
ce plimbă turiștii în acorduri de muzică fado.
Cabo da Roca - cel mai vestic punct european.

ZIUA 1
BUCUREȘTI - LISABONA

Zbor București – Lisabona.
După recuperarea bagajelor, întâlnire cu ghidul 
nostru local pentru turul panoramic al orașului 
Lisabona, orașul celor șapte coline.
Turul turistic trece prin principalele puncte 
interesante ale orașului, de la parcul Edward VII și 
de la marchizul de Pombal, urmând centrul orașului 
Rossio, cu străduţele sale uriașe Pombaline, de la 
strada Augusta până la Terreiro do Paço Square 
de pe râul Tagus. 
Veţi urca pe dealul Alfama, locul de naștere al 
muzicii Fado, cu Catedrala fortificată din Lisabona 
(secolul al XII-lea) și Castelul Sf. Gheorghe, cu o 
priveliște uluitoare asupra Lisabonei și a râului 
Tagus. 
Continuaţi în cartierele Belém, unde se află 
monumentele celebre ale patrimoniului mondial 
legate de descoperirile portugheze din secolele 
XV și XVI.
Vizitaţi Mănăstirea Jerónimos, bijuteria stilului 
Manueline, care a fost iniţiată la ordinul lui Manuel 
I pentru a comemora succesul revenirii lui Vasco 
da Gama din India.
Construcţia mănăstirii a început în 1502 și a 
durat 50 de ani până la finalizare. În mănăstirea 
magnifică a lui Jerónimos au avut loc multe 
evenimente importante, cum ar fi aderarea 
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Portugaliei și Spaniei la UE, precum și Tratatul de 
la Lisabona 
Turul continuă la Turnul Belém și Monumentul 
descoperirilor. 
Turnul Belém din secolul al XVI-lea a fost construit 
atât ca o poartă de ceremonie la Lisabona, cât și 
ca parte a unui sistem de apărare a intrării râului 
Tagus și a mănăstirii Jerónimos, poarta necesară 
pentru protejarea Lisabonei.
Monumentul descoperirilor a fost construit în anul 
1940, în forma unei prove de corabie care poartă 
figurile celor mai importanţi oameni din epoca 
descoperirilor.
Cina și cazare în Lisabona.
Mese: mic dejun.

ZIUA 2
LISABONA – SETUBAL – EVORA 
(Regiunea Alentejo / 156 km)

Mic dejun la hotel.
Îmbarcare în autocar pentru destinaţia noastră 
Évora, trecând prin Podul 25 aprilie, cu vedere la 
râul Tagus și centrul Lisabonei.

Sosire în orașul Setúbal, renumit ca un sat de 
pescuit și staţiune, deoarece se află aproape 
de Munţii Arrabida și staţiunea Troia, având la 
poale râului Sado. Principalul monument istoric 
al orașului Setúbal este Mănăstirea lui Isus, cu o 
biserică din secolele XV-XVI, care reprezintă una 
dintre primele clădiri în stil gotic târziu portughez 
cunoscut sub numele de Manueline. Apoi, în 
centrul orașului veţi ajunge la biserica São Julião, 
cu frumoasele ei portaluri în stil Manueline. 

Excursia continuă spre Évora, bijuteria medievală 
a regiunii Alentejo, clasificată de UNESCO drept 
patrimoniu mondial.
Timp pentru prânz la restaurantul local din piaţa 
Giralda, chiar în centrul orașului Évora. Piaţa 
centrală are o fântână renascentistă și biserica Sf. 
Anton, costruite în secolul al XVI-lea.

După prânz, vizita pe jos a centrului orașului 
Évora, începând cu catedrala construită între anii 
1280 și 1340. În interior se găsesc câteva stiluri 
din Manueline, capela principală remarcabilă în 
baroc și ţeavă de organe și coruri din renaștere 
(în jurul anului 1566). Vizitaţi biserica Sf. Francis, 
construită între sfârșitul secolului al XV-lea și 
începutul secolului al XVI-lea în stiluri mixte 
gotic-manuelin. Naosul larg este o capodoperă 
a arhitecturii gotice târzii și conţine multe capele 
decorate în stil baroc, incluzând Capela oașelor, 
complet acoperită cu oase umane.

Continuaţi să vizitaţi centrul orașului cu străzile 
sale albe, culoare tipică a locuinţelor din Alentejo.
Înconjurat de ziduri de cetate, cu două porţi, una 
de intrare în oraș, alta de ieșire, cu străzi înguste 
și case lipite prietenos una de cealaltă, orașul 
este fascinant. Pe o suprafaţă de 1 kmp veţi găsi 
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

4000 de clădiri! Trebuie să aveţi mare grijă la 
„socializarea” cu mașinile care au acces liber pe 
străduţe foarte înguste.

Istoria orașului începe cu milenii în urmă, numele 
„ebora” înseamnă „Locul copacului de tisă”, nume 
dat de celţi. Sub ocupaţia Imperiului Roman, 
Evora a cunoscut o importantă dezvoltare, ca 
oraș la răscruce de drumuri. Din perioada romană, 
veţi putea admira Templul ridicat în onoarea 
împăratului Augustus, din care s-au păstrat 
coloanele în stil corintic.
Cucerit de mauri, orașul redevine prosper, după 
decăderea abruptă cauzată de invazia barbară.
Sub conducerea dinastiilor portugheze, orașul s-a 
dezvoltat și a fost martorul a numeroase decizii 
istorice și nunţi regale.
Cel mai important moment cultural, din istoria 
orașului, este înfiinţarea Universităţii în secolul al 
XVI-lea. Atmosfera universitară s-a completat cu 
o efervescentă viaţă cultural-umanistă susţinută 
de scriitori, cronicari, pictori, sculptori, oameni de 
știinţă.
Familiile aristocrate au adus în Evora un număr 
impresionant de sclavi de culoare.
Cină și peste noapte în Évora.
Mese: mic dejun.

ZIUA 3
EVORA – OBIDOS – NAZARE – 
BATALHA – COIMBRA (365 km)

Mic dejun la hotel.
Călătoria continuă spre Obidos, orașul cetate, așa 
cum, în limba Latină, îi spune și numele, „oppidium”. 
Primele așezări au fost ridicate de celţi. Romanii 
au transformat orașul într-un avanpost dotat cu 
toate facilităţile civilizaţiei romane: piaţă publică, 
băi, forum, străzi și canale. Mai târziu, Obidos a 
devenit destinaţia comercială a fenicienilor.
Castelul fortificat, atmosfera medievală a 
străzilor înguste și a clădirilor frumos renovate au 
transformat orașul într-o destinaţie obligatorie în 
orice călătorie în Portugalia.
După câteva cumpărături de la micile magazine 
locale, drumul continuă spre Nazare, un sat 
pescăresc cu pește proaspăt și mâncăruri 
delicioase pescărești.
Orașul este vestit datorită Icoanei Sfintei Maria 
neagră, pictată pe lemn, în secolul al 12 lea. 
Icoana a fost salvată de la un incendiu de Sir Fuas 
Roupinho, în timp ce vâna un cerb.
Vizitarea Bisericii Sfânta Fecioară din Nazare vă 
oferă și ocazia unei priveliști care taie respiraţia 
oricărui turist care privește oceanul. 
Timp pentru masa de prânz într-un local tradiţional 
cu meniu pescăresc, situat în golful cu nisip auriu.
Plecare spre Batalha, oraș fondat de Regele Joao 
I al Portugaliei, unde veţi vizita o capodoperă a 
arhitecturii gotice portugheze, Mănăstirea Batalha.
Sosire la Coimbra, cazare și cină.
Mese: mic dejun.
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ZIUA 4
COIMBRA – VISEU – AVEIRO – 
GUIMARES (318 km)

Mic dejun la hotel.
După micul dejun, urmează vizitarea orașului 
Coimbra, fosta capitală a Portugaliei în secolul al 
14 lea și casa Universităţii Coimbra, una din cele 
mai vechi din Europa, înfiinţată în anul 1290. Vizita 
începe cu Universitatea, așa cum este firesc. Veţi 
vizita Biblioteca Joanine, Camera Doctoratelor, 
unde mii de studenţi au primit diplomele de 
absolvire, printre ei fiind oameni importanţi din 
istoria ţării, președinţi, scriitori, politicieni.
Vizita continuă cu vechea Catedrală fortificată 
din secolul al 12-lea și strada Quebra –cu sute de 
trepte. Veţi vizita și Catedrala Santa Cruz din sec 
al 12 lea, admirând porticul Manueline, situată în 
centrul orașului. 

Îmbarcare pentru continuarea călătoriei spre Viseu, 
unde veţi vizita Rossio, Piaţa Mare a orașului, cu 
grădinile, fântâna și placajele de faianţă care dau 
farmec clădirilor vechi din perimetru. Veţi urca 
până la vechiul centru istoric, înconjurat cu ziduri 
medievale.
Veţi lua masa de prânz într-un restaurant din 
centrul orașului Viseu, degustând mâncăruri 
tradiţionale locale din regiunea Dao.

După masa de prânz placare spre Guimares, 
orașul de naștere al Portugaliei, începând cu 
regele Alfonso Henriques. Orașul este parte din 
Patrimoniul Universal UNESCO. 
O plimbare prin centrul istoric plin de străzi, clădiri 
și palate medievale.
Oprire în Aveiro, Veneţia Portugaliei, un oraș 
fermecător traversat de canale si bărci.
Sosire, cină și cazare în Guimares.
Mese: mic dejun.

ZIUA 5
GUIMARES – BRAGA – PORTO (87 km)

Mic dejun la hotel.
După un tur panoramic al orașului Guimares, veţi 
pleca spre Braga. 
Vizitarea orașului episcopal Braga cu arhidioceză 
din secolul al 3 lea, unul din cele mai importante 
centre ale creștinătăţii din Peninsula Iberică.
O plimbare prin centrul orașului pentru a admira 
catedrala, bisericile și casele istorice. Timp pentru 
vizitarea Sanctuarului Bom Jesus do Monte, un loc 
de pelerinaj, de unde, după un mare efort de urcare 
(credincioșii sunt încurajaţi să se ostenească 
urcând în genunchi!), se vede panorama orașului. 
Locul este pitoresc și foarte ofertant fotografic.
Între oraș și vârful dealului funcţionează un vechi 
funicular cu apă, primul din Peninsula Iberică.

Urmează capitala nordului, orașul Porto, al doilea 
oraș ca importanţă din Portugalia.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Un tur de vizitare, incluzând centrul orașului, 
Primăria, Turnul Clerigos, cheiul râului Ribeira, 
intrat în patrimonial UNESCO. 
Cazare și cina la hotel în Vila Nova de Gaia sau în 
Porto.
Mese: mic dejun.

ZIUA 6
PORTO – FATIMA – NAZARE – ESTORIL  
(415 km)

Mic dejun la hotel.
Vizitarea centrului istoric al orașului Porto, 
construit în jurul estuarului râului Douros.
Orașul are o veche tradiţie maritimă și comercială. 
Cu toate astea, marca cea mai cunoscută a 
orașului este vinul de Porto, un vin dulce de desert, 
produs de Cramele Ferreira. Casele de vinuri se 
găsesc în Cartierul Ribeira, Cais da Ribeira. Tot 
aici este casa în care s-a născut Prinţul Henry 
the Navigator (1394) „Casa Prinţului”. Zeci de 
cafenele, baruri și restaurante își așteaptă clienţii 
sub arcade medievale de-a lungul Râului.

Până în Turnul Clerigos sunt 222 trepte. În micul 
magazin de la baza turnului se găsesc Pastais 
Bacalhau, gustări delicioase cu cod sărat și brânză 
de munte special preparată.

Podul metalic Louis I, cu două arce peste râul 
Douro, are o deschidere de 172 m, deschidere 
curajoasă pentru vremea la care a fost proiectat. 
Este o apariţie maiestoasă și romantică.

Biblioteca Lello este una din cele mai frumoase 
din lume, proiectată de arhitectul Esteves Xavier în 
1906, cu o faţadă superbă neogotică și un element 
art nouveau. În interior, stâlpii sunt decoraţi cu 
basoreliefuri din bronz.
La etajul superior, un vitraliu frumos luminează și 
împodobește spaţiul. Biblioteca a devenit celebră 
în toată lumea cu ajutorul filmului Harry Potter.

O croazieră de 50 de minute pe Douro, va completa 
imaginea orașului văzută dinspre largul estuarului.
O vizită în Gaia, la cramele de vin, poate încheia în 
mod fericit vizita în Porto.
După amiaza, îmbarcare pentru întoarcerea la 
Lisabona, Estoril. În drum spre litoral, veţi vizita 
micul port pescăresc Nazare și vă veţi opri pentru o 
scurtă vizită la Fatima, important loc de rugăciune 
și vestit loc de pelerinaj romano-catolic din anul 
1917.
Seara, veţi ajunge pe litoralul Oceanului Atlantic.

Cazare în Estoril.
Mese: mic dejun.
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ZIUA 7
ESTORIL

Opţional: excursie de 1 zi la Sintra, Pena & Queluz 
Palace.

Mic dejun la hotel.
O zi de relaxare la plajă sau o excursie opţională. 
Opţional, astăzi, între orele 9,00-18.00, puteţi vizita 
celebrele Palate Regale Queluz și Sintra, bijuteria 
coroanei portughze.

Așezat pe vârful unui munte, Palatul Pena din 
Sintra are o arhitectură care îmbină diferite stiluri. 
Amprenta de navigatori temerari se vede de la 
intrarea în palat, unde domină zeul mării Poseidon. 
Dintre sălile palatului, cea mai mare încăpere este 
Sala Lebedei. Palatul are o grădină spectaculoasă 
în care predomină specii exotice de arbori și plante 
aduse din Brazilia. După vizitarea palatelor regale 
veţi vizita Cabo da Roca, cel mai vestic punct al 
continentului, o stâncă spectaculoasă ce oferă o 
priveliște uluitoare spre Oceanul Atlantic.
Preţ excursie opţională = 62 euro/pers pentru un 
grup de minim 20 pers
Cazare la hotel în Estoril.
Mese: mic dejun și cină.

ZILELE 8 – 9
ESTORIL

Mic dejun la hotel.
O zi de relaxare la plajă sau o excursie  opţională.
Cazare la hotel în Estoril.
Mese: mic dejun și cină.

ZIUA 10
ESTORIL – LISABONA – BUCUREȘTI

Mic dejun la hotel.
Check out la 12,00 Transfer la aeroport pentru 
zborul de întoarcere acasă.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

SERVICII INCLUSE

Bilet de avion București – Lisabona - București, 
clasa economic
Taxe de aeroport
Transfer aeroport-hotel-aeroport

Transport pe teritoriul Portugaliei
Autocar/microbus, în acord cu numărul de turiști

Cazare 9 nopţi, cu mic dejun, în cameră dublă 
standard, împreună cu altă persoană
• Lisabona, 1 noapte cu mic dejun
• Evora, 1 noapte cu mic dejun
• Coimbra, 1 noapte cu mic dejun
• Guimares, 1 noapte cu mic dejun
• Nova de Gaia sau Porto, 1 noapte cu mic dejun
• Estoril 4 nopţi, 1 noapte cu mic dejun
Tururi și vizite
Lisabona – tur de oraș și vizitarea monumetelor: 
Mănăstirea Jeronimos, Turnul Belem, Monumen-
tul Descoperitorilor
Setubal – tur de oraș
Evora – vizitarea pietonală a orașului (orașul este 
asemănător cu Sighișoara, înconjurat de ziduri-
le cetăţii, cu străduţe înguste și case în ocupare 
densă, lipite unele de altele), Biserica Sf. Francisc, 
Templul Roman închinat împăratului Augustus, 
Universitatea
Obidos – turul centrului orașului
Batalha – vizitarea centrului orașului și a Catedra-
lei Batalha
Coimbra – vizitarea celor mai importante locuri 
din oraș: Universitatea, Biblioteca Joanine, Came-
ra Docoratelor, Catedrala fortificată
Viseu- vizatarea Pieţei Mari a orașului cu grădini-
le, fântâna și placajele de faianţă
Guimares – tur panoramic al orașului și vizitarea 
centrului istoric
Braga – plimbare prin centrul istoric, vizitarea Ca-
tedralei
Porto – tur panoramic, vizitarea centrului istoric
Fatima – vizitarea Catedralei Sfânta Maria

Intrările la următoarele monumente: Mănăstirea 
Jeronimus, Capela Bones, Biserica Saint Francis, 
Mănăstirea Bathala, Catedrala Braga.

Ghid local de limba engleză pentru toate tururile și 
excursiile incluse în program
Însoţitor de grup din partea agenţiei, pe toată du-
rata circuitului

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea de sănătate de călătorie 
• Asigurarea storno 
• Alte mese decât cele menţionate
• Băuturile la mese
• Alte excursii și vizite decât cele menţionate în 

program și la preţul inclus
• Bacșișul pentru șofer și ghid
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CELE MAI INTERESANTE LOCURI 
ȘI MONUMENTE TURISTICE DIN 
LISABONA

1. Cartierul istoric Alfama, în acorduri nocturne 
de muzică fado

2. Cartierul Bairro Alto, cu zeci de baruri și mici 
magazine și o panoramă superbă

3. Tramvaiul cu cremaliera, nr.28
4. Piaţa Comerţului, deschisă generos spre malul 

râului Tagus
5. Turnul Belem, construit în 1515
6. Monumentul Cuceritorilor în forma de provă 

care adună toate figurile istorice
7. Statuia uriașă, de 110 m, a lui Cristos, pe malul 

râului Tagus
8. Muzeul Artei, Arhitecturii și Tehnologiei, o 

clădire modernă, impresionantă, cu o formă 
de arhitectură ce sugerează un val, o dună de 
nisip, iar dinspre ocean, seamănă cu o pisică 
de mare cu gura deschisă.

9. Castelul Sao Jorge, de unde se vede toată 
panorama orașului Lisabona

10. Oceanarium, considerat a fi cel mai bun din 
lume, construit în 1998, pentru Lisbon Expo

11. Catedrala Lisabonei
12. Mânăstirea Jeronimos, unde este și mormântul 

lui Vasco da Gama
13. Muzeul trăsurilor, impresionate rivale ale 

mașinilor de luxe de astăzi

OBLIGATORIU ÎN BAGAJ

• Ochelari de soare;
• Încălţăminte confortabilă;
• Haine ușoare din bumbac și foarte confortabile;
• Hanorac impermeabil de vreme rea în zona de 

munte;
• Un rucsac pentru lucruri, apă și mâncare 

necesare pe parcursul unei zile;
• Medicamente uzuale în caz de urgenţă;
• O baterie externă pentru telefon pentru 

călătoriile lungi, de o zi.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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CIRCUIT CANADA DE EST
Orașele Lumii noi

MONTREAL – QUEBEC – OTTAWA – TORONTO 
– CASCADA NIAGARA – NIAGARA ON THE LAKE

1. Montreal
2. Quebec City
3. Mont-Tremblant
4. Ottawa
5. Toronto
6. Cascada Niagara

9 zile/8 nopţi

1

2
3

4
5

6
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

1

2
3

4
5

6

ZIUA 1
BUCUREȘTI – MONTREAL

Zbor spre Canada. Sosire, transfer la hotel, cazare.
Odihnă pentru recuperare după zbor și acomoda-
rea cu diferenţa de fus orar de minus 7 ore faţă de 
România.

Cazare la hotel în Montreal
Mese: fără masă

ZIUA 2
MONTREAL – QUEBEC CITY (260 km) / 
Cetatea Sfinţilor, Nadia Comăneci

Dimineaţa: tur panoramic Montreal
După amiaza: transfer la Quebec City
Seara: cazare la hotel

Mic dejun la hotel. 
De dimineaţă, vom face un tur panoramic al ora-
șului Montreal: orașul vechi cu Portul Vechi, Piaţa 
Jacques – Cartier, Palatul Consiliului, Piaţa Arme-
lor și Bazilica Notre Dame, centrul orașului de la 
poalele Mont Royal, de unde provine și numele, 
unde se găsesc cei mai mulţi zgârie-nori, Muzeul 
Artelor Frumoase, Muzeul de Artă Contemporană, 
Opera din Montreal, Grădina Botanică, a doua cea 
mai mare din lume, zona de afaceri și Complexul 
Olimpic. Complexul Olimpic ne amintește de Olim-
piada din anul 1976, când Nadia Comăneci a luat 
prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale. 
Orașul este supranumit „Cetatea Sfinţilor” datori-
tă bisericilor sale. Ultima biserică construită are o 
cupolă imensă, cea mai mare cupolă din lume după 
cea a Bazilicii Sfântul Petru din Roma. Biserica No-
tre Dame este supranumită Capela Nunţilor.
Deși nu are o religie oficială, aproape 70% din popu-
laţia Canadei este creștină majoritar romano-cato-
lică (40%), apoi protestantă și ortodoxă (2%). Gu-
vernul canadian susţine un pluralism religios.
La Montreal se găsește Traseul de Formula 1, care  
găzduiește anual Marele Premiu al Canadei.
Un obiectiv interesant și unic este orașul subte-
ran, o reţea de tuneluri lungă de 30 km, realizată 
cu scopul de refugiu pentru a proteja locuitorii de 
temperaturile foarte scăzute din timpul iernii. Aici, 
se găsesc magazine, restaurante, muzee și bănci.
Plecare spre Quebec, singura provincie francofo-
nă, unde limba oficială este franceza. 

Cazare la hotel în Quebec.
Mese: mic dejun

ZIUA 3
QUEBEC CITY 
/ Orașul francofon canadian

Dimineaţa: tur panoramic Quebec City
După amiaza: plimbare și cumpărături
Seara: cazare la hotel
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De dimineaţă, vom face un tur panoramic al ora-
șului Quebec: Piaţa Regală, Parcul Abraham, Clă-
direa Parlametului, Fântâna Tourny, Observatorul, 
Castelul Frontenac.
După amiaza vom avea ocazia să ne plimbăm și 
să facem cumpărături.
Quebec este printre cele mai vechi orașe din Ame-
rica de Nord,  înfiinţat în 1603 de către francezul 
Samuel de Camplain.
Zidurile de apărare din jurul orașului sunt singu-
rele din America de Nord. Zona a fost inclusă în 
Patrimoniul UNESCO. 
Simbolurile orașului includ Castelul Frontenac, ce 
domină orașul și Citadela Quebec, o fortăreaţă in-
tactă ce include reședinţa regală.

Cazare la hotel în Quebec.
Mese: mic dejun

ZIUA 4
QUEBEC CITY – MONT TREMBLANT  
(380 km) / Tradiţii canadiene

Dimineaţa: Ferma de preparare sirop de arţar, 
spectacol folkloric, prânz tradiţional
După amiaza: plimbare în Mont Tremblant
Seara: cazare la hotel

După micul dejun, vom pleca spre Mont Tremblant, 
în Munţii Laurentian. Orașul este renumit pentru 
staţiunea de ski de la poalele Munţilor Tremblant, 
care găzduiesc și traseul de Formula Unu.
Pe drum, ne vom opri la o fermă de preparare a si-
ropului de arţar, unde ne vom bucura de un spec-
tacol folcloric într-un decor autentic.
După spectacol, ne vom delecta cu o masă de 
prânz delicioasă tradiţională.
După-amiaza, vom ajunge la Mont Tremblant.
Timp liber pentru plimbare în oraș și pentru o ur-
care pe munte pentru o panoramă excepţională 
spre pădurile de stejar și de pin sau pentru relaxa-
re la piscina hotelului.

Cazare la hotel în Mont – Tremblant.
Mese: mic dejun și prânz

ZIUA 5
MONT TREMBLANT – OTTAWA (163 km) 
/ Capitala Canadei

Dimineaţa: transfer la Ottawa
După amiaza: tur panoramic, Muzeul de Istorie a 
Canadei, Casa Guvernatorului, Curtea de Justiţie, 
Canalul Rideau, cartierul The BuyWard Market
Seara: cazare la hotel

După micul dejun la hotel, ne îmbarcăm pentru 
drumul spre capitala Canadei, Ottawa.
Capitala Canadei își datorează numele unui trib de 
indieni care a acceptat să facă comerţ cu străinii 
sosiţi pe teritoriile lor.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Ottawa este capitala ţării din anul 1857, an în care 
Regina Victoria a decis că își merită acest rol da-
torită poziţiei strategice excelente.
După sosire, vom explora câteva din obiectivele 
orașului. La Muzeul de Istorie a Canadei vom des-
coperi dovezi ale primilor locuitori ai Canadei.
Vom continua incursiunea la Casa Guvernatorului 
general, Rideau Hall, clădire istorică construită în 
1838 de baronul Thomas Mac Kay. Clădirea este 
deschisă publicului și a fost concepută ca spaţiile 
de la parter și grădina cu 10 000 de copaci să fie 
destinate activităţilor culturale. 
Canalul Rideau este un obiectiv turistic extrem de 
interesant, cu numeroase activităţi sociale și cul-
turale, deși a fost construit din motive militare de 
apărare a capitalei în perioada războiului cu SUA 
(1832)
Curtea Supremă de Justiţie, înfiinţată în 1867 de 
către englezi își desfășoară activitatea într-o clă-
dire construită în stil Art Deco, clădire inclusă în 
topul celor 500 de clădiri canadiene notabile.
Vizitarea capitalei se încheie în cartierul The 
ByWard Market, plin de construcţii eclectice, de 
mici magazine, restaurante, cluburi de noapte, pia-
ţă de alimente, florării, suveniruri, creaţii meșteșu-
gărești tradiţionale, oferind câte ceva pentru fieca-
re. Totul e să aveţi suficient mărunţiș în portofel.
Cazare la hotel în Ottawa
Mese: mic dejun 

ZIUA 6
OTTAWA – TORONTO (430 km)  
/ Croazieră în „Grădina Marelui Spirit”

Dimineaţa: croazieră pe 1000 de lacuri
După amiaza: tur panoramic Toronto
Seara: cazare la hotel

Circuitul continuă spre regiunea celor 1000 de la-
curi, până la Toronto.
Ne vom opri pentru o croazieră de o oră în „Gră-
dina Marelui Spirit” așa cum o numeau vechii in-
dieni. Vom avea timp pentru masa de prânz, după 
care ne continuăm drumul spre Toronto.

Numele orașului Toronto, în limba nativilor nord 
americani Iroquois, stabiliţi pe malul lacului în se-
colul al XV-lea, înseamnă „locul unde cresc copa-
cii în apă”.
Toronto este cel mai mare oraș al Canadei, situat 
pe malul Nordic al Lacului Ontario. Este un oraș 
nou, construit începând cu sfârșitul secolului al 
XVIII lea, pe un teren cumpărat de Coroana Angliei, 
când s-a numit York (din 1793 până în 1834). To-
ronto este modelul de oraș nou, bine structurat și 
continuu remodelat, adaptându-și forma și con-
strucţiile la cerinţele locuitorilor, un oraș a cărui 
istorie numără doar o sută de ani.
Este socotit unul din cele mai prietenoase orașe 
atât pentru turiști cât și pentru oamenii de afaceri 
(pe primul loc este Hong Kong). Din cele 5 mili-
oane de locuitori, 40% sunt canadieni nativi care 
trăiesc alături de 80 de comunităţi etnice.
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Vom face un tur panoramic al centrului orașului, 
incluzând Bay Street, unde se găsește și Centrul 
Financiar al Orașului, asemănător cu Wall Street 
din New York, Primăria (două construcţii înalte de 
20 și 27 de etaje, de formă curbată ce sugerează 
două palme ocrotitoare, legate la parter de o clădi-
re acoperită cu o cupolă), Parlamentul, Universita-
tea, Turnul CN, Rogers Centre (un stadion uriaș, o 
mega structură, construită în 1989, acoperită cu o 
cupolă ce poate fi deschisă, fostul SkyDome), Yon-
ge Street, Centrul Comercial Eaton, un mall uriaș cu 
sute de magazine. Intersecţia străzii Bay cu strada 
King este socotită centrul Finaciar Canadian.

Cazare la hotel în Toronto.
Mese: mic dejun

ZIUA 7
TORONTO – CASCADA NIAGARA 
(260 km) / Minunile Naturii

Dimineaţa: Cascada Niagara, croazieră, prânz în 
restaurant vedere panoramică
După amiaza: Niagara Parway, Niagara on the Lake
Seara: cazare la hotel

După micul dejun, vom pleca spre Cascada Niaga-
ra, una din Minunile Naturale ale Lumii.
Vom face o croazieră cu vasul Hornblower, la poa-
lele cascadei, care va fi punctul maxim de emoţie 
și adrenalină.
Masa de prânz va fi la un restaurant cu vedere 
panoramică spre cascadă.
Nu vom rata să admirăm Castelul lui Dracula, la 
doi pași de cascadă.
Drumul de întoarcere va fi pe Niagara Parkway, 
cunoscută ca Bulevardul Niagara dintre Fort Erie 
până în Niagara on the Lake, un fermecător oraș 
colonial situat pe malul râului Niagara, la vărsarea 
în Lacul Ontario. 
Ne vom bucura de frumuseţea și farmecul orașu-
lui Niagara on the Lake, ne vom plimba pe strădu-
ţe, vom putea face fotografii și mici cumpărături, 
în acest orășel cu atmosferă idilică.

Cazare la hotel în Toronto.
Mese: mic dejun și prânz

ZIUA 8
TORONTO / Cumpărături

Dimineaţa: program la dispoziţia turistului
După amiaza: program la dispoziţia turistului
Seara: cazare la hotel

Mic dejun la hotel.
Astăzi, putem face plimbările și cumpărăturile, în 
magazinele alese de noi.
Opţional, vizitarea CN Tower, o experienţă emoţio-
nantă de la etajul 147, de unde ne putem bucura 
de întreaga panoramă asupra orașului. De la inau-
gurarea sa, 1973, timp de 34 de ani, până la înau-
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gurarea clădirii Burj al Kalifa, CN Tower a fost cea 
mai înaltă clădire din lume.
Opţional, o excursie pe Insulele Toronto, cu îmbarca-
re în ferry din Portul Queens Quay Terminal. Insulele 
oferă diferite variante de distracţie în aer liber.
Cazare la hotel în Toronto.
Mese: mic dejun

ZIUA 9
TORONTO / Întoarcerea acasă

Dimineaţa: program la dispoziţia turistului
Mic dejun la hotel.
Transfer la aeroport pentru zborul de întoarcere.
Vom ateriza la București, a doua zi.

SERVICII INCLUSE

Bilet de avion clasa economic, cu plecare din București
• Taxele de aeroport*
Transport pe teritoriul Canadei
• Autocar/microbus
CAZARE 8 nopţi în cameră dublă standard, împre-
ună cu altă persoană
• 1 noapte în Montreal, 2 nopţi în Quebec City,  

1 noapte în Mont Tremblant, 1 noapte în 
Ottawa, 3 nopţi în Toronto

Transfer aeroport – hotel în Montreal
Transfer hotel – aeroport în Toronto
Mese: 8 mic dejun și 2 mese de prânz

Excursii și vizite prevăzute și descrise în progra-
mul circuitului
Tur panoramic în orașele: Montreal, Quebec City, 
Ottawa și Toronto
Bilete de intrare:
• Vizitarea Muzeului de Istorie a Canadei
• Vizitarea fermei de preparare a siropului de arţar
• Croazieră 1000 de insule
• Croazieră la cascada Niagara

Ghid local de limbă engleză pentru toate tururile și 
excursiile incluse în program
Însoţitor de grup din partea agenţiei pe toată du-
rata circuitului
Taxă pentru autorizaţia electronică de călătorie*

SERVICII NEINCLUSE

Asigurarea de sănătate de călătorie
Asigurarea storno (opţională)
Bacșișul pentru șofer și ghid,

*Notă: Taxa autorizaţiei electronice de călătorie 
(eTA) și taxele de aeroport incluse în preţ sunt cele 
valabile la data lansării programului
AUTORIZAŢIA DE CĂLĂTORIE ELECTRONICĂ eTA
Viza pentru intrarea în Canada nu este necesa-
ră pentru cetăţenii români, aceștia fiind obligaţi 
să deţină o Autorizaţie de Călătorie Electronică 
(Electronic Travel Authorization e-TA). Agenţia de 
turism va acorda sprijin în aplicarea electronică 
pentru acest document.



PLATA ÎN RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ
La EXIMTUR poți 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



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.ro

Informaţii și rezervări non-stop la *9977 sau 0364 803888 (apel cu tarif normal)



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


