REVELION 2020

HONG KONG & MACAO
Stralucire urbana si colonialism
Perioada: 29.12.2019 – 05.01.2020
(10 zile/7 nopti)

------ PLECARE DIN CLUJ-NAPOCA -----_________________________________
O fuziune sofisticata intre Est si Vest, Hong Kong este un oras al diversitatii unde vechiul si noul se intrepatrund perfect.
Fosta colonie britanica si avand in prezent statut de regiune administrativa speciala a Chinei, orasul isi impresioneaza
vizitatorii cu zgarie nori impresionanti, o bucatarie legendara si traditii vechi. Petreceti un Revelion de neuitat intr-unul
dintre cele mai frumoase orase ale Asiei si vizitati Macao pentru a trai o experienta cu adevarat memorabila.

PROGRAMUL CIRCUITULUI:
Ziua 1, 29.12 (duminica): CLUJ-NAPOCA – ISTANBUL – HONG KONG
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul international Avram Iancu din Cluj-Napoca la ora 19:00 pentru imbarcare pe
cursa TURKISH AIRLINES cu destinatia Hong Kong (schimbarea cursei la Istanbul). Decolare la ora 21:30.
Ziua 2, 30.12 (luni): HONG KONG
Sosire la ora locala 17:00 si transfer spre hotel. Cazare la hotel Sav 4* sau similar in Hong Kong. Timp liber pentru odihna si
acomodare cu fusul orar.
Ziua 3, 31.12 (marti): HONG KONG – TURUL INCLUS AL INSULEI
Mic dejun. Tur de jumatate de zi al insulei Hong Kong cu ghid local: Varful Victoria, masiv muntos de unde avem panorame
deosebite asupra orasului si golfului; Piata Stanley (Chek Chue) si Golful Repulse, cu nisip fin si ape cristaline, unde se gasesc
statuile zeitelor Kwun Yum si Tin Hau. Seara ne vom pregati pentru cina festiva de Revelion pe vas de croaziera (transferul
spre/de la port este inclus). Cina nu este inclusa in pretul programului, iar rezervarile trebuie facute pana la data de
01.11.2019. Cazare la Hotel Sav 4* sau similar in Hong Kong.
Ziua 4, 01.01 (miercuri): LA MULTI ANI 2020! HONG KONG
Mic dejun. Timp liber pentru odihna sau excursie optionala de o zi – turul Peninsulei Kowloon. Acest tur reprezinta o ocazie
de a petrece timp printre localnici si de a cunoaste viata lor de zi cu zi. Intre atractiile acestui tur se numara si Bird Street
(Strada Pasarilor), unde se gasesc nenumarate specii de pasari cantatoare, prezente in colivii frumos lucrate si decorate, ce
sunt plimbate cu mandrie de localnici. Un alt obiectiv al turului este Piata de Flori, care adaposteste peste 50 de floristi
deosebit de talentati. Piata de Jad si Templul Tai Sin completeaza in mod armonios atractiile acestui tur, ultimul dintre acestea
aratand vizitatorilor modul in care religia influenteaza viata cotidiana a poporului chinez. Cazare la Hotel Sav 4* sau similar.
Ziua 5, 02.01 (joi): MACAO
Mic dejun. Pentru ziua de azi avem prevazuta o excursie deosebita, care va dura intreaga zi. Vom vizita provincia Macao, una
dintre cele mai vechi colonii europene din China, teritoriu indelung locuit si administrat de portughezi. Este unul dintre cele
mai frumoase orase de pe intregul continent asiatic, sit protejat UNESCO din 2005, cu o atmosfera europeana si multe relicve
ale trecutului. Nu este mai putin adevarat faptul ca celebritatea i-a fost adusa si de renumitele cazinouri si jocuri de noroc.
Excursia include: transferuri de la hotel in port si retur, traversare cu ferry-boat, autocar local in Macao pentru vizite, ghid
local si insotitor de grup. Pranzul poate fi servit contra cost la Macau Tower cu o panorama incredibila asupra orasului – pret
informativ 50 USD/persoana (nu include bauturi). Cazare la Hotel Sav 4* sau similar in Hong Kong.
Ziua 6, 03.01 (vineri): HONG KONG
Mic dejun. Optional excursie de o zi la Lantau, una dintre insulele care au cunoscut o dezvoltare absolut spectaculoasa,
reusind in acelasi timp sa pastreze intact un paradis rural cu plaje salbatice, sate izolate de pescari si manastiri. Vom vizita
templul Po Lin cu statuia de 34 m a lui Buddha si vom experimenta cabina panoramica Ngong Ping 360 pentru peisaje de
neuitat. Excursia dureaza cca 7 ore. Cazare la Hotel Sav 4* sau similar in Hong Kong
Ziua 7, 04.01 (sambata): HONG KONG
Mic dejun. Timp liber sau excursie optionala de shopping la Shenzen, pe teritoriul Chinei (nu este necesara viza prealabila).
Shenzen este orasul cu cea mai rapida dezvoltare economica din China, considerat de multi experti ca fiind urmatorul Silicon
Valley, in acest moment fiind al treilea oras din China ca si dezvoltare economica dupa Beijing si Shanghai. Cu o populatie de
aproximativ 20 milioane de locuitori, orasul Shenzen gazduieste sediile celor mai mari companii de electronice: Huawei, ZTE,
etc, dar si unele dintre cele mai inalte cladiri din China. Ne vom plimba pe strada Dongmen si vom ocazia sa facem shopping
in centrul comercial Luohu, dar si in magazinele din apropierea acestuia. Retur in Hong Kong si cazare la 4*.
Ziua 8, 05.01 (duminica): HONG KONG - ISTANBUL
Mic dejun. Eliberarea camerelor la ora 12:00. Timp liber pentru ultimele cumparaturi. La ora 20:00 este prevazut transferul
spre aeroport pentru zborul spre Istanbul. Decolare la ora locala 23:05.
Ziua 9, 06.01 (luni): ISTANBUL – CLUJ-NAPOCA
Sosire la Istanbul la ora locala 06:15 dimineata si plecare spre Cluj-Napoca la 08:10. Sosire la Cluj-Napoca la ora locala 08:50.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

PRET/persoana:

1695 EURO

(loc in camera dubla/tripla)
Supliment camera single: 640 EURO
_________________ ____________________

SERVICII INCLUSE:
SERVICII INCLUSE:
•
•
•
•
•
•

transport cu avionul Cluj-Napoca – Hong Kong – Cluj-Napoca cu compania TURKISH AIRLINES (schimbarea cursei la
Istanbul);
7 nopti cazare cu mic dejun in hotel 4*;
tur de oras Hong Kong cu ghid local vorbitor de limba engleza pe 31.12;
excursie de o zi in Macao cu ghid vorbitor de limba engleza pe 02.01;
insotitor roman de grup;
taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari).

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv mai 2019. In situatia majorarii de catre
compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva
dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe.

NU SUNT INCLUSE:
•
•

asigurarea medicala (optionala)
asigurarea storno (optionala) se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in
pachet cu asigurarea medicala de calatorie;
• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi): 35 EURO/persoana – se practica in Hong Kong,
se achita la sosirea in tara de destinatie;
• cina festiva de Revelion pe vas de croaziera. Cina este de tip bufet si contine aperitive, preparate de lux, bauturi
racoritoare, bere si bauturi alcoolice. Programul incepe la ora 21:00 si dureaza pana la ora 01:00. Rezervarea cinei
festive trebuie facuta pana la 01.11.2019. Pret: 150 EUR/persoana.
• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice.
Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv luna mai 2019. In situatia
majorarii acestor taxe de catre compania aeriana pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile
inainte de plecare), agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul excursiei conform cu noile valori ale acestor taxe.

EXCURSII OPTIONALE:
•
•
•

Turul Peninsulei Kowloon: 50 EURO/ persoana – se achita la fata locului. Pretul este valabil pentru minim 20 platitori
si se majoreaza in cazul unui grup mai mic;
Turul Insulei Lantau : 95 EURO/ persoana – se achita la fata locului. Pretul este valabil pentru minim 20 platitori si se
majoreaza in cazul unui grup mai mic;
Shenzen: 85 EURO/ persoana – se achita la fata locului. Pretul este valabil pentru minim 20 platitori si se majoreaza
in cazul unui grup mai mic.

ORAR INFORMATIV DE ZBOR (ore locale):
29.12 Cluj-Napoca 21:30 – Istanbul 00:20
30.12 Istanbul 02:00 – Hong Kong 17:00
05.01 Hong Kong 23:05 – Istanbul 06:15
06.01 Istanbul 08:10 – Cluj-Napoca 08:50

durata zborului: 1h 50min
durata zborului: 10h 00min
durata zborului: 12h 10min
durata zborului: 1h 40min

GRUP MINIM:
20 persoane. Pentru un grup de 15-20 persoane, pretul se majoreaza cu 70 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 15
participanti, pretul se recalculeaza sau circuitul se anuleaza. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva
dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor
inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la
avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare.

CONDITII FINANCIARE:
TERMENE DE PLATA:
⚫ 20% din pretul pachetului turistic la inscriere;
⚫ 60% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;
⚫ 20% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii.
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile
inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral.
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
⚫ 5% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face intre 120 zile - 91 zile inaintea plecarii;
⚫ 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 90 zile - 61 zile inaintea plecarii;
⚫ 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 60 zile - 46 zile inaintea plecarii;
⚫ 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 45 zile - 30 zile inaintea plecarii;
⚫ 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii.
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate de
anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care
acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei.

TRANSFERURI PRIVATE LA / DE LA AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA (MINIM 2 PASAGERI):
26 EURO/pers /dus-intors din orasele GHERLA, TURDA, DEJ
36 EURO/pers /dus-intors din orasele LUDUS, AIUD, HUEDIN
40 EURO/pers /dus-intors din orasele TARGU MURES, IERNUT, TEIUS
50 EURO/pers /dus-intors din orasele ALBA-IULIA, ZALAU, BECLEAN
58 EURO/pers /dus-intors din orasele BISTRITA, MEDIAS
70 EURO/pers /dus-intors din orasele ORADEA, SIBIU, BAIA-MARE, SIGHISOARA
76 EURO/pers /dus-intors din orasele SATU-MARE, DEVA
IMPORTANT: Disponibilitatile pentru serviciul de transfer privat sunt limitate, avand in vedere perioada calatoriei.

OBSERVATII:
•
•
•
•
•

•

DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC VALABIL CEL PUTIN 6 LUNI DE LA
INCHEIEREA CALATORIEI; TOTI COPIII AU NEVOIE DE PASAPORT;
ACEST PROGRAM NU NECESITA OBTINEREA VIZEI TURISTICE;
nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie;
clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din
tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care
nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie
sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro;
persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului
de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite);

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful de copil
acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program.
distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie
pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii;
pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la
hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor;
in ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani cash” (cash free). Astfel, este
posibil ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important
sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii;
persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va propune,
in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la expirarea
termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in consecinta turistul poate
sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single;
agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este
schimbata de compania aeriana;
agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor;
in situatia in care turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri interne iar acestea nu mai corespund noului orar
de zbor al cursei internationale, agentia nu are obligatia de a suporta eventualele diferente de pret ocazionate de
reemiterea biletelor pe cursa interna; daca circuitul se anuleaza din cauza neintrunirii grupului minim, agentia nu
este obligata sa suporte costul respectivelor bilete de avion;
conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;
conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
politica de prealocare a locurilor in avion depinde de fiecare companie aeriana; la cerere, se pot furniza informatii
suplimentare cu privire la acest aspect;
agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in
care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza
in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele ale excursiilor
ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la
dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid
local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 persoane. La un numar mai mic de participanti
pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la excursiile optionale este suficient de mare,
insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel
vor avea program liber fara insotitor; in situatia in care excursia optionala se va desfasura fara prezenta insotitorului
de grup (din cauza numarului mic de participanti), limba de comunicare va fi engleza;
oferta a fost calculata pe baza paritatii euro/dolar american valabile in luna iunie 2019; in situatia modificarii cu mai
mult de 3% a acestei paritati, agentia isi rezerva dreptul de a modifica atat pretul excursiei, cat si pretul excursiilor
optionale;
bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii;
acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa;
in situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita
localizare, meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate
decat in masura posibilitatilor de la fata locului;
nominalizarea insotitorului de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia vor fi furnizate cel tarziu cu o
saptamana inaintea plecarii in calatorie;
asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua;
prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

_________________________________

