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Charter în paradisul situat pe țărmul Mediteranei 
 

SEJUR DE LUX ÎN ANTALYA – KEMER  
 

Turcia este o țară cu o cultură aparte, fiecare regiune fiind specială, iar Antalya pare să integreze cel mai 
bine cultura locală, oferind atât tradiție cât și distracție. Regiunea Antalya este atât de vastă încât înglobează 
o mulțime de stațiuni situate la malul Mării Mediterane, fiind cunoscută ca raiul vacanțelor All Inclusive. 
Riviera Turcească din Antalya, este zona amplasată între Munții Taurus și Marea Mediterană, care se 
mândrește cu cel mai lung litoral al țării, fiind nu numai o destinaţie turistică cu hoteluri de calitate, ci și o 
destinaţie care se remarcă prin peisaje deosebite, unde marea se îmbină spectaculos cu muntele, iar istoria se 
contopește cu futurismul. Combinația dintre munții spectaculoși, pădurile verzi de pini meridionali și 
eucalipți, marea de un albastru neobișnuit, pentru că nu degeaba, zona este denumită „Coasta de Turcoaz” și 
plajele nesfârșite, unele cu nisip auriu, altele cu stânci semețe care se ridică din mare, fac ca Antalya să fie 
una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. Kemer este situat la 42 km sud-vest de Antalya având în 
componență 9 ministațiuni dispuse de-a lungul coastei pe o distanță de 52 km. Simfonia culorilor vă va 
întâmpina cu albastrul strălucitor al Mării Mediterane, cu tonurile de smarald ale padurilor de pini și cu albul 
imaculat al caselor tradiționale. Așezarea, având pe fundal munții înalți ai Liciei, este un bun punct de 
plecare pentru excursii către antichitățile din Licia sau spre Antalya. Telefericul din zona Kemer ajunge până 
la 4350 de metri și este o importantă atracție turistică, fiind considerat ca fiind al doilea în lume ca lungime. 
Golful cu vegetația bogată și plajele întinse fac din Kemer una dintre cele mai populare stațiuni de pe 
Riviera Turceasca. În imediata apropiere a orașului Kemer există un mic sat rustic numit Cirali, un paradis 
pentru iubitorii de pace și liniște.  
  
Perioada:  08.05 – 15.05.2021 
 
Ziua 1 / 08.05.2021:  Bucureşti – Antalya 
Prezentare la aeroportul Henri Coandă, pentru zborul charter spre Antalya. După formalitățile de frontieră și 
preluarea bagajelor, întâlnire cu reprezentantul local și transfer la resortul / hotelul ales pentru cazare.  
Zilele 2 – 7 / 09.05 – 14.05.2021:  Kemer 
Mic dejun. Timp liber la dispoziţie pentru plajă sau excursii opţionale. Cazare la resortul / hotelul ales.  
Ziua 8 / 15.05.2021:  Antalya – Bucureşti  
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Antalya pentru zborul charter spre Bucureşti.  
 
TARIFE:  
 
Hotel Mirada Del Mar 5* 
de la 603 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
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Hotel Asteria Kemer Resort 5*  
de la 628 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
 
Hotel Limak Limra 5* 
de la 656 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
 
Hotel Akka Antedon 5* 
de la 684 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
  
Hotel Paloma Foresta  5*  
de la 675 EURO / loc în cameră dublă în regim Luxury Ultra All Inclusive 
 
Hotel Alva Donna World Palace 5* 
de la 690 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
 
Hotel Nirvana Dolce Vita 5*  
de la 873 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
 
Hotel Gural Premier Tekirova 5* 
de la 914 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
 
Hotel Rixos Beldibi 5* 
de la 915 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
 
Hotel Nirvana Mediterranean Excellence  5* 
de la 926 EURO / loc în cameră dublă în regim Ultra All Inclusive 
 
Hotel Maxx Royal Resort 5* 
de la 2153 EURO / loc în cameră dublă în regim Maxx All Inclusive 
 
NOTĂ: 
Aceste variante de cazare,  sunt doar câteva propuneri pe care le-am selectat. Putem oferi și alte 
variante de hoteluri, conform cererii dumneavoastră. 
De asemenea putem oferi perioade de sejur și de 4 nopți, 7 nopți, 9 nopți, 11 nopți, sau 14 nopți 
 
TARIFUL INCLUDE: 
- transport cu avionul pe ruta: Bucureşti – Antalya – Bucureşti  
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale 
- 1 bagaj de cală și 1 bagaj cabină / persoană 
- transfer aeroport – hotel – aeroport   
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- 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  
- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în 
cazul neîntrunirii grupului minim de turişti 
 
CONDIŢII DE ANULARE: 
- 25% din tarif din momentul rezervării ferme 
- 100 % începând cu 30 de zile înainte de plecare 
 
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE VA APĂREA IMPOSIBILITATEA OPERĂRII DESTINAȚIEI:  
- condițiile de călătorie se modifică, autoritățile impunând carantina sau o altă măsură specială la destinație sau la revenirea în țară  
- închiderea granițelor atât în cazul destinației cât și în cazul țării de plecare 
SUMA ACHITATĂ SE VA RETURNA INTEGRAL ÎN 7 ZILE LUCRĂTOARE   
 
ALTE INFORMAȚII UTILE: 

1. Destinația este deschisă pentru turiștii români în baza prezentării unui test RT-PCR COVID-19 negativ, recoltat cu 
maxim 72 ore înainte de îmbarcare (https://www.mae.ro/node/52007)   

2. Toți pasagerii de la bord vor prezenta un test PCR negativ, astfel se va elimina riscul de infectare cu COVID-19 în timpul 
zborului 

 
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  
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- 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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