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Sejur plajă Diani Beach 
 

Relax in Kenya  
 

Zbor din Budapesta cu Turkish Airlines 
 

Vă propunem un sejur de vis în cea mai populară stațiune a Kenyei, Mombasa, cel mai vechi oraș al țării, 

situat pe coasta Oceanului Indian, o destinație turistică cu o popularitate în continuă creștere datorită 

plajelor sălbatice de o frumusețe uimitoare, o stațiune plină de viață, culoare și numeroase resorturi de lux 

menite să asigure turiștilor o experiență de neuitat. 

 
Info Sejur: 

 

▪ Destinație: Mombasa 

▪ Durată sejur: 10 zile 

▪ Tarif de la: 1990 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane 

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor 

▪ Perioada: la cerere 

▪ Notă: Acest program este o propunere ce include sugestiile noastre de traseu. Puteţi să îl consideraţi 

punctul de plecare spre o călătorie ce poate fi personalizată conform dorinţelor dumneavoastră într-

o formă unică modificând numărul de zile, categoria hotelurilor, obiectivele turistice etc. 

 

Top Obiective turistice din Kenya: 

 

▪ Natură și peisaje: Plaje paradisiace, ape albastre cristaline  

 

▪ Artă şi arhitectură: Fortul lui Iisus, Moscheea Mandhry, Vechea Curte de Justiție, Templul Jain, 

Templul Zeiței Shiva, Templul Swaminarayan, Catedrala Sfântului Duh 

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Piața de Condimente, snorkeling, scuba diving  

 

Ziua 1:  Budapesta – Istanbul – Mombasa     

Plecare spre Istanbul cu compania Turkish Airlines, zbor TK 1034 (14:00 / 17:05), de unde veți pleca spre 

Mombasa cu zborul TK 573 (20:45 / 03:55). 
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Ziua 2:  Mombasa  

Sosire pe aeroportul din Mombasa. Întâlnire cu reprezentantul local, transfer și cazare la hotel 4* (early 

check-in inclus). 

 

Zilele 3 – 9:  Mombasa  

Mic dejun. Zile libere dedicate relaxării pe minunatele plaje din Mombasa, plaje ce își încântă turiștii atât 

cu peisajele salbatice cât și cu apele albastre cristaline perfecte pentru scufundări și snorkeling. Pentru 

aceia dintre dumneavoastră care nu vor dori să stea doar la plajă, veți putea alege să explorați principalele 

obiective turistice care vă vor dezvălui frumusețea stațiunii Mombasa: Fortul lui Iisus, Piața de 

Condimente, Moscheea Mandhry, Vechea Curte de Justiție, Templul Jain, Templul Zeiței Shiva, Templul 

Swaminarayan, Catedrala Sfântului Duh. Cazare cu All Inclusive la hotel 4*. 

 

Ziua 10:  Mombasa – Istanbul – Budapesta 

Transfer la aeroportul din Mombasa pentru plecarea spre Istanbul cu compania Turkish Airlines, zbor TK 

574 (04:55 / 11:55), de unde veți pleca spre Budapesta cu zborul TK 1037 (18:15 / 19:15). 

 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport intercontinental cu avionul pe ruta: Budapesta – Istanbul – Mombasa și Mombasa – Istanbul – Budapesta cu 

compania Turkish Airlines 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile continentale 

- bagaj de cală 

- 9 nopţi cazare cu all inclusive 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 

- ghizi și soferi locali vorbitori de limbă engleză 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu 

este menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) 

și Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 

aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 

acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani 

împliniți 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea 

- bacşişuri pentru ghizi, şoferi și bagajişti 

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 

local 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaportul valabil minim 6 luni de la întoarcerea în ţară. Paşaportul NU trebuie să fie temporar   
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CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea 

locurilor  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 45 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

 

SFATURI DE CĂLĂTORIE: 

- pentru călătoria în Kenya este necesară obţinerea vizei 

- viza se poate obține contra unei taxe fie online, înainte de începerea călătoriei (DAL TRAVEL poate oferi acest serviciu), fie 

direct la sosirea pe aeroport 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de  a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 

în program 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 

de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se 

obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea 

unor cheltuieli suplimentare aferente 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.  

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele 

şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 

de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 

mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor opţionale nu 

sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă 

şi evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult 

cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă 

certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de 

siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
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- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; 

în cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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