
 

 

 

 

 

 

  Croaziera in Insulele Caraibe – Philipsburg - cu zbor inclus din 

Paris 
 

          

  

 

 

Plecari: 06, 13, 20, 27 Martie; 03, 10 Aprilie 2017 

Durată: 7 nopti/9 zile 

Documente obligatorii de călătorie: Pasaportul 
 

 

 

 

ZENITH***+ 



 

 

Detalii itinerariu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre vas:  

Zenith***+ 

   
 

Eleganta si confortul sunt caracteristicile de baza ale vasului Zenith impreuna cu atmosfera intima si personala, 

toate acestea dau vasului o nota de lux si distinctie. Veti putea vedea design-ul sau modern, combinat cu 

decoratii primitoare, toate acestea vor crea o reala placere pasagerilor care se vor imbarca cu Pullmantur 

Cruises la bordul vasului Zenith. Tratarea, personala si atenta, nu va lasa sa se piarda nici un detaliu astfel incat 

sa petreceti o vacanta de neuitat. Va vom face sa va simtiti ca intr-un hotel de 5 stele.  

 

  

 
 

 

Ziua           Port Sosire Plecare 

1 Philipsburg, St. Maarten - 19:30 

2 St. Johns, Antigua 08:00 17:00 

3 Castries, Santa Lucia 09:00 18:00 

4 Bridgetown, Barbados 06:00 14:00 

5 Pe mare - - 

6   Santo Domingo,  Rep. Dominicana 10:30 22:00 

7 La Romana, Rep. Dominicana 07:30 14:00 

8                       Philipsburg, St. Maarten 13:30       - 



 

 

Tarife valabile in momentul ofertarii: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tarifele sunt pe persoana in cabina dubla. 

Oferta valabila pana la 31 Martie 2017. 

 

Detalierea tarifului:  

INCLUS 

- cazarea in cabina aleasa 

- all inclusive la bordul vasului – toate mesele, gustari intre mese (la restaurantul de tip buffet si la restaurantul 

principal), bauturi alcoolice si racoritoare la dozator (pentru anumite bauturi se pot percepe taxe 

suplimentare) 

- accesul la toate locurile publice la bordul vasului 

- muzică live 

- activități pentru copii 

- activități de divertisment la bord 

- sală de fitness și pistă pentru alergat 

- teren de baschet și masă de tenis 

- accesul la bibliotecă 

- accesul la discotecă 

- accesul la piscină 

- perete de escaladă 

- zbor Paris – Philipsburg - Paris 

- transfer aeroport - port - aeroport. 

 

 

NON-INCLUS 

- taxe portuare – 210 €/persoana 

- bacșișul – 72 €/persoana (se achita la bordul vasului) 

- transferul (dacă nu este specificat) 

- serviciile medicale 

- asigurarea de călătorie 

Cabina / Data 13, 20, 27 Mar 2017 

03 Aprilie 2017 

10 Aprilie 2017 06 Martie 

Cabina Interioara 799 €/pers 849 €/pers 799 €/pers 

Cabina Exterioara 849 €/pers 899 €/pers - 



 

 

- apelurile telefonice 

- pașaportul și costurile de viză  

- serviciile de spălătorie 

- serviciile de babysitting 

- jocurile de noroc 

- achiziții/ cumpărături la bord 

- parcare port/ aeroport 

- spa și tratamente beauty 

- supliment de single, dacă este cazul 

- restaurante cu specialitate 

- 24h room-service 

- acces la internet 

- licitații de artă 

 

Linia de croaziera isi rezerva dreptul de a include in tarif o suprataxa de combustibil. Valoarea acestui 

supliment va fi confirmata ulterior confirmarii rezervarii doar in cazul in care pretul pretul petrolului NYMEX 

(New York Mercantile Exchange) va depasi nivelul de 100 USD per baril. 

Modalitati de rezervare a croazierei:  

Pentru a rezerva aceasta croaziera este nevoie sa se achite un avans de 40% din contravaloarea totala a 

pachetului. Efectuarea platii finale se va face cu 45 de zile inainte de data imbarcarii. Daca la momentul 

rezervarii nu mai sunt mai mult de 45 de zile pana la imbarcare, atunci pentru rezervare si confirmare se va 

achita integral.  

 

 

Conditii generale de calatorie:  

Prezenta constituie anexa la contract. 

Tarifele se refera la locul in cabina si sunt exprimate in EURO/persoana.  

Tarifele sunt recomandate; sunt valabile in limita disponibilitatilor iar in lipsa unei rezervari optionale sau 

ferme nu se pot garanta aceste tarife.  

Prezentarea la nava se face cu minimum 4 ore inainte de ora de plecare mentionata in intinerariu. Se 

recomanda intocmirea asigurarilor medicale si storno pentru asigurarea croazierei.  

• In derularea excursiei pot aparea situatii de forta majora precum: intarzieri in traficul aerian, schimbari 

de program sau de aeroporturi din ratiuni politice, greve, condiţii meteorologice, etc, ce pot avea 

consecinte asupra programului turistic. In aceste cazuri, agentia se obliga sa depuna toate eforturile 

pentru a gasi solutii in vederea depasirii situatiilor aparute dar, totodata, nu poate fi facuta 



 

 

raspunzatoare pentru situatiile mentionate mai sus si in consecinta, nici pentru suportarea unor 

cheltuieli suplimentare aferente. 

• Clasificarea pe stele a navelor este cea atribuita oficial de Ministerul Turismului Spaniol. Ca atare, 

facilitatile comune si cele ale cabinelor sunt conforme cu standardele locale. 

• Costurile de transport, precum si taxele de aeroport si securitate pot fi majorate in functie de variatia 

pretului petrolului pe piata internationala, companie aeriana etc. 

• Aspecte legate de sanatatea si capacitatea de a calatorii : pasagerul declara pe proprie raspundere ca 

poate calatorii pe mare si cu avionul si ca starea sau comportamentul sau nu vor afecta siguranta si 

confortul navelor, aeronavei sau a celorlalti pasageri ; orice  

pasager cu o afectiune care ii poate influenta capacitatea de a calatorii trebuie sa prezinte certificat 

medical inainte de rezervare ; compania nu poate accepta o rezervare sau transportul unei femei care va 

fi insarcinata in cel putin 28 de sapatamani pana la sfarsitul croazierei. 

• 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. 

• Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a 

putea calatori in strainatate: 

• sa fie insotiti de cel putin un adult; 

• sa prezinte autoritatilor de frontiera acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu ii 

insoteste), legalizat la notariat; 

• adultul insotitor, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, sa prezinte autoritatilor de 

frontiera cazierul judiciar. 

• Tarifele si suplimentele pentru copii se comunica la cerere 

Conditii de anulare si modificare a croazierelor: 

 

TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA PULLMANTUR CRUISES 

TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA 

De la momentul rezervarii si pana la 31 de zile inainte de data plecarii  50 €/pax 

Intre 30 de zile si 16 zile *33 % 

Intre 15 zile si 8 zile pana la momentul plecarii *67% 

Sub 7 zile pana la momentul plecarii *100% 

  * Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat. 

 
 


