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Thailanda – Insula Phuket 

De la  691 €/pers 
P L E C A R I  ( G R U P U R I )  

  12, 27 octombrie 2019; 9 

noiembrie 2019; 7 decembrie 

2019; 11 ianuarie 2020; 1 

februarie 2020 

 DIN BUCURESTI 

 7 NOPTI/9 ZILE 
 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 bilet de avion compania 
Turkish Airlines, via Istanbul  

 catering la bordul 
areonavelor 

 7 nopti cazare hotel de 4* 
sau 5* cu mic dejun  

 transferuri aeroport – hotel 
– aeroport  

 asistenta turistica locala pe 
toata perioada sejurului 
 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 serviciile de masa si 
bauturile care nu sunt 
incluse in program 

 excursii optionale care nu 
sunt mentioate in program; 

 asigurare medicala de 
calatorie si storno (nu sunt 
obligatorii dar agentia va 
recomanda sa le incheiati) 

 alte cheltuieli persoana 

 taxe de aeroport (245 
euro/persoana) 

 taxa de viza, aprox 50 
euro/pers (se obtine pe 
aeroport)** 
 

A V A N S  L A  I N S C R I E R E  

 50% din valoarea pachetului se 
va achita in momentul 
rezervarii; 

 Diferenta de 50% din valoarea 
pachetului se va achita cu 21 
zile inainte de data de plecare; 

 Penalizare 50% pentru anulari 

Insula Phuket este cea mai mare insula a Thailandei, iar pentru un 
turist, posibilitatile de petrecere a timpului liber sunt nenumarate. Insula 
are numeroase orase istorice dar si atractii culturale; de asemenea 
locatiile din imprejurimi, precum golful Phang Nga sau Insulele Phi-phi, 
merita sa le acordati cel putin o zi. Plajele spectaculoase, pietele de 
noapte, templele budiste, barurile pe plaja, cabaretele, atractiile orasului 
vechi, sanctuarele pentru elefanti, iata cateva motive pentru care ar 
trebui sa vizitati aceasta spectaculoasa si cosmopolita destinatie de 
vacanta. 

  

Orar de zbor  
 

  1  TK 1044 OTP - IST       10:00 -  11:25 
  2  TK 172  IST - HKT       20:05 -  09:50+1 
  3  TK 825   HKT-IST         11:20 – 17:45    
  4  TK 1045 IST-OTP        18:45 – 20:05  
 

*Orarul de zbor este unul orientativ si poate suferi modificari. Va rugam sa 
verificati orele corecte de zbor in momentul efectuarii rezervarii si inaintea 
plecarii . 
 

Informatii utile: 
 La intrarea in temple, turistii trebuie sa arate respect fata de religia 

locala, purtand pantaloni sau fuste lungi si bluze care sa acopere 
bratele si umerii; 

 Cu siguranta pentru impatimitii sporturilor de apa, Thailanda este 
un paradis pentru rafting, snorkeling si scufundari; 

 Vestitele piete nu trebuie ratate. Probabil nicaieri in lume nu veti 
gasi atatea piete specializate: unele in street food (mancare 
stradala), altele in legume si fructele, iar unele in atichitati si 
obiecte la mana a doua; 

 Daca aveti posibilitatea de a asista la un spectacol de dans sau de 
papusi, nu ar trebui sa le ratati, pentru ca sunt parte integranta a 
culturii si istoriei Thailandei; 

 Bucătăria thailandeză și-a câștigat un loc de cinste în gastronomia 
mondială. Diversitatea ingredientelor folosite de bucătarii 
tailandezi, aromele surprinzătoare ale condimentelor exotice, 
îmbinarea armonioasă a celor patru gusturi, sărat, acru, dulce și 
picant, toate acestea au cucerit inimile, sau mai bine spus, papilele 
gurmanzilor din întreaga lume.; 

 Î n spaţiile publice din Thailanda se obişnuieşte să se folosească 
lingura la masă, folosirea furculiţiei î n mod direct este considerată 
o cruzime;  

 Tuk-tuk-ul este mijlocul de transport ideal pentru o experiență 
autentică și unică pe străzile Bangkok-ului. Încearcă un tur de 
seară cu Tuk-tuk-ul pe un traseul celor mai importante atracții ale 
Capitalei; 

 Pariatul (chiar şi la cursele de cai) nu este permis deca t î n anumite 
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efectute din momentul 
rezervarii pana la 21 zile inainte 
de data calatoriei; 

 Penalizare 100% pentru anulari 
efectuate cu mai putin de 21 
zile inainte de data plecarii. 

 

C O N D I T I I  D E  C A L A T O R I E  
 pasaport valabil min. 6 luni de la 

data inceperii calatoriei; 

 persoanele cu varste sub 18 ani 
care calatoresc neinsotiti de 
parinti, dar insotiti de un adult au 
nevoie de imputernicirea notariala 
in limba engleza si certificat de 
nastere; 

 
Cetăţenii români care doresc să 
călătorească în Thailanda au nevoie de 
viză pentru a intra pe teritoriul acestui 
stat. Autorităţile thailandeze eliberează 
viză de intrare şi la frontieră, pentru o 
perioadă de şedere de până la 15 zile. 
Pentru a obţine o viză de intrare în 
Thailanda, pe aeroport, va trebui să vă 
deplasaţi, după coborârea din avion, la 
biroul “Oficiul Emigrări şi Vize Speciale, 
Diplomaţi şi Visa-On-Arrival” unde sunt 
necesare următoarele: 

 valabilitatea paşaportului să 
fie de minimum 6 luni; 

 să completaţi un formular tip; 

 fotografie 4x6 cm pentru 
fiecare aplicant, inclusiv 
pentru copii; 

 bilet de avion pentru retur; 

 durata sejurului să nu 
depăşească 15 zile; 

 persoana care călătoreşte 
individual trebuie să aibă 
asupra sa suma de minimum 
10.000 Baht cash (cca 350 $) 
sau echivalentul acestei sume 
în dolari SUA sau Euro; 

 pentru o familie (soţ, soţie, 
copii) suma minimă necesară 
este de 20.000 Baht (cca 700 
$) sau echivalentul acestei 
sume în dolari SUA sau Euro; 

 după predarea formularelor şi 
verificarea documentelor, 
procedură care va dura în jur 
de 5-10 minute, cetăţenilor 
români li se va aplica pe 
paşaport viza necesară intrării 

în Thailanda. 

Începând cu 27 septembrie 2016, taxa 
de viză este de 2000 THB (aproximativ 
50 EUR)    Informatie preluata de pe   
https://www.mae.ro/travel-
conditions/3751 

 

 
 

 
 
 

zile stabilite doar de rege; 
 Cele mai cunoscute brand-uri locale de bere se numesc la fel ca cele 

de apă, aşadar ca nd comanzi asiguraţi-vă că s-a î nţeles ce doriţi. 
(Chang, Singha); 

 Adesea femeile î mbrăcate foarte frumos şi foarte aranjate sunt î n 
realitate „lady boy” adică travestiţi; 

 Aproape toţi locuitorii cunosc limba engleză; 
 Cand vizitaţi un templu, asiguraţi-vă că ceilalţi se descalţă, dacă 

este aşa faceţi la fel. De asemenea este recomandat să nu vă luaţi 
cele mai bune î ncălţări. Se poate î nta mpla să răma neţi fără; 

 Nu părăsiţi Thailanda, fără să experimentaţi masajele. Mai ales că 
sunt atât de ieftine; 

 Arătaţi respect faţă de toate obiceiurile locale şi faţă de forma de 
salut a acestora cu mâinile împreunate; 

 Nu consumaţi deca t apă î mbuteliată; 
 Capul este considerat sacru la thailandezi, deci sub nicio formă nu 

atingeţi capul cuiva; 
 Pentru călătoria î n Thailanda nu este obligatoriu niciun vaccin, 

totuşi pentru mai multă precauţie, î nainte de călătorie poţi cere 
face vaccinările la recomandarea unui medic. 

 
F O R M A L I T A T I  

 Agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la 
punctele de trecere a frontierei romane sau straine, in pofida respectarii 
conditiilor de iesire din Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de 
legislatia in vigoare;  

 Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, 
fenomene naturale si meteo deosebite, etc, nu obliga agentia la despagubiri 
sau compensatii;   

 Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala  pentru 
Thailanda, acordata de Ministerul Turismului din Thailanda; 

 Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de 
inceperea programului turistic, in cazul in care acestea vor aparea ca urmare a 
majorarii taxelor de aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania  
aeriana transportatoare, a ratei de schimb euro/dolar.   

 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. Mai 
multe informatii: www.politiadefrontiera.ro;  

 In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de 
activitatea hotelierilor (carora le revine raspunderea pentru situatia 
creata), inainte sau dupa inceperea calatoriei, agentia partenera din este 
obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat 
mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa 
modifice pretul. 

 Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia. Orice 
problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client 
direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale;  

 Compania aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza 
programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, 
agentia, nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o 
alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, 
compania aeriana este obligat sa asiste turistii conform regulamentului 
parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea 
zborului si actiunile adiacente acestuia  intra sub competenta 
transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si 
compania aviatica. 

 In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, 
zborului efectiv si dupa incheierea acestuia, compania aviatica este singura 
raspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor  EU 

 

 

  

https://www.mae.ro/travel-conditions/3751
https://www.mae.ro/travel-conditions/3751
http://www.politiadefrontiera.ro/
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T A R I F E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel  Tip de 
camera 

Tip de masa Perioada de 
calatorie 

Tarif de la/pers 
in camera dubla 

Peach Blosom Resort 4* Grand 
deluxe 

Mic dejun 20.11 – 20.02 691 € 

Andaman Sea View 4* Superior Mic dejun 20.11 – 20.02 716 € 

Kamala Beach Resort 4* Deluxe Mic dejun 20.11 – 20.02 716 € 

Horizon Karon Beach 4* Superior  Mic dejun 20.11 – 20.02 734 € 

Hyatt Regency 5* Ocean view Mic dejun 20.11 – 20.02 869 € 

Movenpick Resort& Spa 5* Superior 
room 

Mic dejun 20.11 – 20.02 948 € 

Centara Grand Beach Resort 
Phuket 5* 

Deluxe 
ocean 

Mic dejun 20.11 – 20.02 1181 € 


