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Charter în insula “primăverii eterne” 
 

SEJUR ÎN INSULA MADEIRA                     

 
Vă invităm într-o inedită incursiune insulară în care veţi descoperi natura unică şi originală a insulei Madeira, 

numită şi “Vasul floral plutitor” sau “Grădina Domnului”, o adevărată oază de linişte şi relaxare, un tărâm de 

vis care surprinde prin frumuseţea peisajului, vegetaţia luxuriantă, stilul de viaţă relaxat şi liniştit. Veţi avea 

prilejul de a admira peisajul pitoresc, îmbrăcat în nuanţe de verde, care fuzionează cu albastrul ceresc al 

mării, de a vă bucura de ospitalitatea tradiţională a localnicilor şi de a savura aromele speciale ale bucătăriei 

locale.  

 

Perioada:  12.12 – 19.12.2021 
 
Ziua 1 / 12.12.2021:  Bucureşti – Funchal / Insula Madeira 

Prezentare la aeroportul Henri Coandă, pentru zborul charter Tarom spre Funchal. După formalitățile de 

frontieră și preluarea bagajelor, întâlnire cu reprezentantul local și transfer la resortul / hotelul ales pentru 

cazare.  

Zilele 2 – 7 / 13.12 - 18.12.2021:  Insula Madeira 

Mic dejun. Timp liber la dispoziţie pentru plajă, sau excursii opţionale. Cazare la resortul / hotelul ales.  

Ziua 8 / 19.12. 2021:  Funchal / Insula Madeira – Bucureşti  

Mic dejun. Transfer la aeroportul Funchal pentru zborul charter spre Bucureşti.  

 

TARIFE: 

 

Hotel Windsor 4* 

de la 649 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Hotel Orquidea 3* 

de la 624 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Hotel Quinta Da Sera 4* 

de la 691 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Hotel Golden Residence 4* 

de la 768 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 
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Hotel Pestana Promenade Ocean Resort 4* 

de la 842 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Hotel Pestana CR7 5* 

de la 986 EURO / loc în cameră dublă cu mic dejun 

 

Hotel Enotel Lido Madeira 5* 

de la 1069 EURO / loc în cameră dublă cu All Inclusive 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport cu avionul pe ruta: Bucureşti – Funchal – Bucureşti  

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

- 1 bagaj de cală și 1 bagaj cabină / persoană 

- transfer aeroport – hotel – aeroport   

- 7 nopţi de cazare în resortul / hotelul ales 

- tipul de masă specificat la fiecare resort / hotel 

- asistență turistică 

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

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

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

- bacşişuri pt. bagajişti 

- excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi precizat de partenerii locali 

- RECOMANDAT: PACHET TURIST TRAVEL MONDIAL, care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 150.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o sumă 

maximă de 5.000 ron/pers. pentru tratamente medicale de urgență în cazul acutizării unei boli cronice și Asigurarea STORNO de 

călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno 

acoperă până la 8.500 ron/călătorie (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente 

evenimente ce cauzează anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-19 

 

ACTE NECESARE:  

- paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 25% din tarif în 24 h de la rezervare 

- diferenţa de 75 % se achită cu 30 de zile înainte de data de plecare  

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

 

CONDIŢII DE ANULARE: 

- 25% din tarif din momentul rezervării ferme 

- 100 % începând cu 30 de zile înainte de plecare 

 

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 
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- 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  

- 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 îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană 

- 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 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale 

- 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 care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 

deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- 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 plăți 

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