
 
 

Revelion in orasul carioca 

Rio de Janeiro 
Perioada: 28.12.2016 – 06.01.2017 (7 nopti/ 10 zile) 

 

 
 

    
 
 

Ziua 1 (28.12): Bucuresti – Roma – Rio  
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Otopeni, ora 17:00 pentru imbarcare pe zborul companiei Alitalia spre Roma. Sosire in 
Roma la ora 20:15 si imbarcare pe cursa spre Rio de Janeiro cu decolare la ora 21:45.  
Ziua 2 (29.12): Sosire in Rio de Janeiro, tur panoramic de oras 
Sosire pe aeroportul din Rio de Janeiro la ora 07:00 dimineata. Transfer la hotel pentru a lasa bagajele (cazarea incepe dupa ora 
14:00), dupa care ne vom imbarca in autocar pentru un tur panoramic al acestui oras minunat, atat de plin de viata, culoare si 
contraste. Situat in sud-estul Braziliei, in golful Guanabara, intre munti si ocean, Rio de Janeiro este un oras cu peste 10 milioane de 
locuitori. Vom trece in revista faimoasele plaje Copacabana si Ipanema ce atrag ca niste magneti turistii din toata lumea. "A cidade 
maravilhosa" (Orasul Minunat, cum mai este numit Rio de Janeiro) este un amalgam de culturi si nationalitati. Rio de Janeiro este un 
oras ce debordeaza de vitalitate, vizibila prin dragostea pentru fotbal, samba, plaja si mai ales, prin Carnavalul de la Rio, a carui 
faima a facut inconjurul lumii. Peste toate acestea, vegheaza statuia lui Isus Mantuitorul (Cristo Redentor), un adevarat simbol al 
orasului. Cazare la hotel Merlin Copacabana 4* sau similar.  
Ziua 3 (30.12): Vizita pe Corcovado si Sugar Loaf cu dejun inclus 
Mic dejun. Azi vom vedea cele mai reprezentative atractii ale orasului Rio: cele doua varfuri devenite emblematice: Corcovado si 
Sugar Loaf. Pe muntele Corcovado unde se afla statuia lui Isus mantuitorul vom urca cu trenuletul. De aici panorama este superba si 
este de 3600. Se poate vedea tot orasul: stadionul Maracana, plaja Copacabana, plaja Ipanema. Inalta de 38 m si cu o anvergura a 
bratelor de 28 m, statuia a fost construita intre 1922 si 1931 si este un simbol al crestinismului brazilian. Dejun la un restaurant 
local. Dupa amiaza facem o ascensciune cu telecabina pe varful Sugar Loaf, un alt reper emblematic al orasului. De aici se vede 
foarte bine succesiunea de plaje si munti cu golfuri si golfulete. Cazare la hotel.  
Ziua 4 (31.12): Rio de Janeiro  
Mic dejun. Azi vom avea timp liber pentru plaja sau pentru plimbari pe nesfarsita plaja Copacabana unde aspirantii la a deveni 
vedetele fotbalului brazilia isi exerseaza aptitudinile zi de zi. Copacabana este un mod de viata. Revelionul in Rio de Janeiro este unul 
dintre cele mai spectaculoase din lume. Majoritatea turistilor si localnicilor aleg sa petreaca momentul trecerii dintre ani pe plaja 
Copacabana care devine foarte aglomerata in timpul noptii de Revelion. Optional, cina de Revelion la hotel sau la restaurant local.  
Ziua 5 (01.01): LA MULTI ANI 2017! Rio de Janeiro – beach time  
Mic dejun. In prima zi a anului ne bucuram de timp liber pentru plaja, soare si apa oceanului pe Copacabana. Cazare.  
Ziua 6 (02.01): Optional, vizita intr-o favela din Rio  
Mic dejun. Optional, va propunem o experienta inedita care ne completeaza imaginea asupra acestui oras fantastic. Vom putea vizita 
una din favelele din Rio. In Rio sunt multe favele, cea mai mare dintre ele are 200.000 de locuitori. Viata in favela este aparte: 
casele sunt construite haotic, unele peste altele, fara niciun plan urbanistic. In majoritatea favelelor nu exista servicii publice, iar 
curentul electric se fura, prin urmare exista o padure de fire, peste tot prin favela. Intoarcere la hotel, cazare.  
Ziua 7 (03.01): Excursie optionala la Petropolis cu dejun inclus 
Mic dejun. Situat la 70 km de Rio, Petropolis este un oras de munte cu 300.000 de locuitori numit si „orasul imperial” deoarece a 
fost resedinta de vara a familiei regale in sec al XIX-lea. Azi va propunem o excursie optionala in acest oras. Calatorind intre Rio si 
statul Minas Gerais, imparatul Pedro I al Braziliei a considerat climatul zonei placut, asa ca a cumparat o ferma si mai tarziu a 
inceput constructia unui palat de vara. Din parcul municipal vom admira o frumoasa perspectiva asupra catedralei care adaposteste 
mormantul regelui Pedro al II-lea. Palatul regal este foarte bine restaurat si vizita acestuia ne ofera ocazia sa aflam mai multe 
despre istoria recenta a Braziliei si despre legaturile cu Portugalia. Palatul a fost locuit de Pedro al II-lea – ultimul rege al Braziliei - 
si familia sa. Domnia sa s-a incheiat in 1889 cand a fost fortat sa abdice. In Petropolis se afla si casa memoriala a lui Alberto Santos 

Dumont, pionier brazilian al aviatiei si renumit inventator; el a construit primul dispozitiv de zbor dirijabil. Intoarcere in Rio si cazare.  
Ziua 8 (04.01): Optional, spectacol samba in Rio de Janeiro  
Mic dejun. Timp liber pentru relaxare pe nesfarsita intindere de nisip de pe plaja Copacabana. Optional, seara, va propunem un 
spectacol samba la Plataforma Rio.  
Ziua 9 (05.01): Rio de Janeiro – Roma  
Mic dejun. Eliberarea camerelor la ora 12:00 si transfer la aeroportul din Rio pentru imbarcare pe zborul Rio - Roma. Decolare la ora 
17:00. 
Ziua 10 (06.01): Roma – Bucuresti  



Sosire in Roma la ora 07:00 dimineata. In timpul ramas pana la zborul spre Bucuresti va propunem o plimbare impreuna cu 
insotitorul de grup in centrul orasului Roma (transportul cu trenul pana in centrul Romei nu este inclus). La ora 15:00 decolare din 
Roma spre Bucuresi. Sosire in Bucuresti la ora 18:15.  
 

PPrreett//  ppeerrssooaannaa  ((lloocc  iinn  dduubbllaa))::  11339900  EEuurroo  
Supliment camera single: 595 Euro 

Oferta este valabila pentru un grup minim de 20 persoane 

 
Servicii incluse in pret:  
- transport cu avionul Bucuresti – Rio de Janeiro si retur (via Roma), compania ALITALIA 
- 7 nopti cazare cu mic dejun in camera dubla standard la hotel 4* in Rio de Janeiro 
- transfer cu autocarul aeroport Rio – hotel si retur  
- tur de oras panoramic in Rio de Janeiro 
- excursie de o zi la Corcovado si Sugar Loaf cu dejun inclus 
- insotitor roman de grup  
 
Nu sunt incluse:  
- taxele de aeroport: 500 EURO/ persoana (pot suferi modificari)  
- biletele de intrare la obiectivele turistice din program  
- cina de Revelion 
- excursiile optionale  
- asigurarea medicala si asigurarea storno (optionala, se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetului de 
servicii turistice) 
 
Orar de zbor informativ (ore locale):  
28.12.2016: Bucuresti 19:05 – Roma 20:15/ 21:45 – Rio de Janeiro 07:00 ( pe 29.12) 
05.01.2017: Rio de Janeiro 17:00 – Roma 07:00 (pe 06.01)  

06.01.2017: Roma 15:10 – Bucuresti 18:15 
 
Informatii hotel: 
Hotel Merlin Copacabana 4*: www.hotelmerlin.com.br  
Descriere: situat in inima orasului Rio, la doar 3 strazi de faimoasa plaja Copacabana, hotelul Merlin Copacabana ofera o piscina pe 
acoperis cu vedere la mare unde clientii pot savura bauturi tropicale. 
Localizare: aproape de plaja Copacabana, in inima orasului Rio de Janeiro.  
Facilitati hotel: piscina pe acoperis, bar, restaurant.  
Dotari camere: baie cu uscator de par, aer conditionat, telefon, TV, seif electronic, minibar.  
 

Preturi informative excursii optionale: 
• Petropolis: 75 USD/ persoana. Pretul este valabil pentru minim 15 persoane si include masa de pranz. Nu sunt incluse biletele de 

intrare la obiectivele turistice. 
• Favela tour: 55 USD/ persoana. Pretul este valabil pentru minim 15 persoane participante. 
• Samba show : 80 USD/ persoana. Pretul este valabil pentru minim 15 persoane si include transportul dus – intors.  

 

Informatii utile: 
Termen limita de inscriere: 1 octombrie 2016. Oferta este valabila pentru un grup minim de 20 persoane participante. Pentru grup intre 19 – 
15 persoane, pretul se majoreaza cu 60 Euro/ persoana. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul maxim rezervat pot fi la un tarif mai 
mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare. 

In cazul in care grupul minim nu se intruneste pana la data termenului limita de inscriere, agentia isi rezerva dreptul de a schimba 

compania aeriana sau hotelurile, cu consultarea prealabila a turistilor inscrisi. 
Documente necesare pentru calatorie: cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare. Este necesar pasaportul simplu 
electronic (valabil 5 ani) sau de tip turistic vechi (valabil 10 ani) valabil minim 6 luni de la data intoarcerii in tara. 
 

Transferuri din provincie la/ de la aeroport (minim 2 pasageri, direct de la domiciliu):  
- 15 EURO/adult/dus-intors si 10 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul PLOIESTI 

- 20 EURO/adult/dus-intors si 10 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele GIURGIU, URZICENI 

- 25 EURO/adult/dus-intors si 10 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul TARGOVISTE 

- 30 EURO/adult/dus-intors si 15 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele SINAIA, PITESTI, ALEXANDRIA 

- 35 EURO/adult/dus-intors si 15 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele PREDEAL, SLOBOZIA 
- 40 EURO/adult/dus-intors si 20 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele BRASOV, CALARASI 

- 45 EURO/adult/dus-intors si 20 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele FOCSANI, SLATINA 

- 50 EURO/adult/dus-intors si 30 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele CONSTANTA, CARACAL 

- 55 EURO/adult/dus-intors si 30 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele CRAIOVA, RM VALCEA, BRAILA, GALATI, TECUCI, FAGARAS 

- 65 EURO/adult/dus-intors si 35 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele TULCEA, BACAU 

- 70 EURO/adult/dus-intors si 35 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul SIBIU 

- 80 EURO/adult/dus-intors si 45 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasele SIGHISOARA, MEDIAS 

- 95 EURO/adult/dus-intors si 50 EURO/copil 2-12 ani/dus-intors din orasul TG MURES 

 
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 dupa inscriere pana cu 84 zile inaintea plecarii; 

� 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 83 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 - 25 zile inaintea plecarii; 

� 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 25 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. 

 
Observatii 

� clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din Brazilia, 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; 
� toti copiii care nu poseda carte de identitate au nevoie de pasaport; 
� 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; 
� 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; 
� 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; 
� asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua; 
� prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 

 


