
 

Croaziera Grup Organizat 2017 - America de Sud si Fiordurile Chiliene 
(Valparaiso) - Norwegian Cruise Line - Norwegian Sun - 18 nopti 

Descriere program 

 

Croaziere.net va invita intr-o croaziera in care veti descoperi America de Sud o destinatie atat de indepartata si 

totusi atat de fascinanta; Chile – o tara foarte diversificata, pe teritoriul ei intalnindu-se de la munti, lacuri, 

deserturi si paduri pana la plaje si sloiuri de gheata; Stramtoarea lui Magellan - inainte de a continua calatoria 

prin fascinantele ape ale Patagoniei, vom naviga intr-unul dintre cele mai indepartate si frumoase locuri ale 

planetei. Stramtoarea Magellan este localizata in sudul continentului sud-american si cuprinde stramtoarea 

propriu-zisa, canalele si fiordurile din jurul peninsulei Brunswick; Fiordurile Chiliene - In inima acestei regiuni 

salbatice se afla Parcul Naţional Bernardo O’Higgins, acesta include Campul Sudic de Gheata Patagonez, care, 

impreuna cu pandantul sau nordic, formeaza una dintre cele mai mari intinderi de gheata din afara regiunilor 

polare. Ushuaia – cel mai sudic oras al lumii aflat in regiunea Argentinei numita Tara de Foc. Doar 1000 de km 

despart Ushusaia de Antarctica, motiv pentru care acesta este denumit “Orasul de la capatul lumii”; Argentina 

- a opta tara ca marime din lume. Pe teritoriul acesteia se gasesc unele din cele mai intinse deserturi din lume, 

unii din cei mai inalti munti din lume si cele mai impresionante cascade. Pasionatii de arta, cultura, istorie, 

shopping isi pot gasi Raiul in Buenos Aires. Orasul se numeste “Parisul Americii Latine” in primul rand datorita 

culturii care se poate spune ca pluteste pe strazi si in al doilea rand, datorita conexiunilor cu Europa; Insulele 

Falkland – care adapostesc o mutime de animale marine, de la cinci specii diferite de pinguini, pana la balene 

si pasari care survoleaza portul Stanley; Uruguay - cu plaje pitoreşti, o zonă rurală superbă, oraşe vechi 

coloniale cu o atmosferă de invidiat. 

 

 



 

7 Martie: BUCURESTI – SANTIAGO DE CHILE 

Intalnire cu insotitorii de grup la Aeroportul Otopeni cel tarziu la ora 13:00 pentru efectuarea formalitatilor de 

check-in pentru imbarcare pe cursa Air France cu destinatia Santiago de Chile. Calatoria catre Santiago de 

Chile va avea escala la Paris iar sosirea in Santiago de Chile este programata pentru ora 09:55 in data de 08 

Martie. 

8 Martie: SANTIAGO DE CHILE 

Bun venit in Santiago de Chile. De la aeroport, transferul ne va transporta catre Hotelul Atton Vitacura 4* (sau 

similar). Check-in-ul va incepe la ora 15:00. Apoi veti putea pur si simplu sa va plimbati in oras sau sa vizitati 

unele din cele mai representative obiective turstice de aici, Biserica San Francisco, Casa Colorada sau Plaza de 

Armas.  

09 Martie: CROAZIERA LA BORDUL VASULUI NORWEGIAN SUN 

Micul dejun se va servi la hotel pana la ora 09:30, iar la ora 10:00 se va face transferul catre Valparaiso pentru 

imbarcarea pe vas. Odata ajunsi la bordul vasului Norwegian Sun se va merge in croaziera de 15 nopti/16 zile 

cu urmatorul itinerariu: 



24 Martie: DEBARCAREA DE PE VASUL NORWEGIAN SUN SI TRANSFERUL CATRE AEROPORT 

Dimineata, dupa micul dejun de la bordul vasului, are loc debarcarea in portul Buenos Aires urmand ca apoi sa 

se realizeze transferul de la port la aeroport pentru zborul operat de linia aeriana Air France cu destinatia 

Bucuresti. Formalitatile de check-in vor incepe cel tarziu la ora 15:55, iar calatoria va avea o escala la Paris, 

sosirea pe Aeroportul Otopeni fiind programata pentru ora 23:00 in data de 25 Martie.  

 

Puerto Montt 

Dupa o zi petrecuta pe mare, vom ajunge in Puerto 

Montt, unul din cele mai noi orase din lume, fondat in 

1853. Desi acest oras nu detine foarte multe obiective 

turstice datorita varstei fragede, plajele de pe acest 

teritoriu sunt stiute a fi unele din cele mai curate, multi 

turisti gasind in acest loc un adevarat prilej de meditare.   

 

 

 

Puerto Chacabuco 

Pentru a va bucura de acest port la adevarata sa valoare 

este recomandat sa faceti o plimbare relaxanta, sa 

admirati stilul de viata cotidian, cultura si felul in care 

oamenii de aici care traiesc intr-un orasel mic in 

Patagonia.  

 



 

 

Fiordurile Chiliene 

Nicaieri pe planeta nu exista un loc complet linistit. Numai 

timpul creeaza iluzia de incremenire. Dar, uneori, daca ai 

noroc, poti sa gasesti o zona in care timpul pare sa se fi 

comprimat, unde poti sa simti pe propria piele cat de 

cinetica este, de fapt, pana si geologia. Coasta Chiliana 

modelata de ghetari este un astfel de loc, iar cele doua zile 

petrecute strabatand aceste fiorduri va vor da ocazia sa 

experimentati acest sentiment.  

 

Punta Arenas 

Patrimoniu european este evident peste tot in Chile, 

calatorii avand sansa sa se simta familiari cu cultura de 

aici, mai mult decat in celelalte state din America Latina. 

Mai exista insa si multe traditii locale pastrate pana 

astazi, care impreuna cu influentele europene creeaza o 

cultura aparte. Chile va mai ofera vinuri excelente si 

mancare marina, magazine si ateliere ce produc obiecte 

de artizanat si varietate arhitecturala. 

 

 

Ushuaia 

Aflat in zona Canalului Beagle, Ushuaia este cunoscut ca 

fiind cel mai sudic oras din intreaga lume. In trecut, aici 

exista o baza a misionarilor, o inchisoare si o baza navala, 

dar in prezent el este o atractie turistica importanta din 

Argentina, aici functionand numeroase cazinouri, hoteluri 

si restaurante. De aici se pleaca cel mai adesea in circuitele 

turistice sau de schi si in croazierele catre Antarctica. 

 

 

 

 

Capul Horn 

Unul din cele mai enigmatice locuri de la capatul lumii, 

este situat la finele statului Chile. Capul Horn este cel 

mai sudic punct al planetei si unul din cele mai vizitate 

locuri din Sudul statului Chile pentru peisajele 

extraordinare si apele temperamentale de la capatul 

Ocenaului Pacific.  

 

 

 



 

 

 

Portul Stanley 

Portul Stanley se afla pe coasta de Est a insulelor 

Falkland, este capitala statului si singurul oras cu o 

populatie de aproxiamtiv 2000 de locuitori. Puteti 

incerca tururile ghidate care ofera o perspectiva 

istorica a Insulelor Falkland dar si popularele excursii 

de “pinguini”. Datorita faptului ca orasul este foarte 

mic, acesta poate fi explorat pe jos sau cu un taxi.  

 

 

 

 

Puerto Madryn 

Orasul ofera turistilor o multime de activitati: 

scufundari, vizitarea monumentelor principale – Chalet 

Pujol, cladire ce adaposteste Muzeul Oceanografic si 

Muzeul de Stiinte Naturale, Casa Toschke, primul 

colegiu din oras sau cheiul Louis Piedrabuena. Acest 

port este o destinatie faimoasa pentru plajele sale, iar 

totodata aici puteti vizita cea mai mare rezervatie de 

pinguini de pe continent.  

 

 

 

 

Montevideo  

Locuitorii orasului se mandresc ca l-au dat lumii pe 

cel care a inventat tangoul, dans pe care vecinii lor 

din Argentina l-au facut cunoscut in intreaga lume. In 

comparatie cu Rio de Janeiro sau cu Buenos Aires, 

capitala Uruguayului este un oras liniştit. Are insa un 

farmec aparte, datorat aerului european. De aceea, 

Montevideo este considerat de expertii in turism cel 

mai bine pastrat secret al Americii de Sud, pentru ca 

este o oaza de liniste in agitatia latino-americana. 

Plaja din Montevideo este impresionanta, lunga de 

parca nu se mai sfarseste si nu este la Oceanul 

Atlantic, ci pe malul raului Plata. 

 



 

Buenos Aires 

Orasul care le are pe toate, asa este caracterizat orasul 

de autoritatile locale argentiniene. Buenos Aires este o 

destinatie unica, traditionala, avangardista si istorica. 

Sunt foarte multe lucruri pe care le puteti face in acest 

oras: vizitare de galerii de arta, muzee, vizionare de 

spectacole la teatru, descoperire de monumente si 

biserici, plimbari alaturi de partenerul de viata intr-

unul din parcurile orasului, explorarea anticariatelor 

pline de adevarate opere de arta ca intr-un muzeu sau 

a complexelor comerciale, gata sa va ofere tot ce doriti 

in materie de haine, cosmetice, electronice, suveniruri, 

produse de casa, de bucatarie si multe altele. 

 
 

 

 



 

 

Tip cabina Tarif/persoana* 

Oferta Early Booking – 

valabil pana la 

15.08.2016 

Tarif/persoana* 

Oferta Standard 

Cabina interioara  2.647 € 2.795 € 

Cabina exterioara cu geam 2.871 € 2.980 € 

Cabina exterioara cu balcon  3.550 € 3.685 € 

*loc in cabina dubla 

*tarifele pentru copil, al treilea si al patrulea adult cat si pentru cabina single sunt disponibile la cerere in limita 
disponibilitatilor 

 

 



 

 

Servicii incluse: 

- insotitor de grup roman; 

- zborul din Bucuresti pana la Santiago de Chile si retur din Buenos Aires catre Bucuresti cu compania aeriana Air France, 
escala la Paris; 

- taxele de zbor (335 Eur /persoana) - pot suferi modificari; 

- taxele portuare (356 Eur/persoana); 

- transferul aeroport Santiago – hotel in Santiago; 

- 1 noapte de cazare in Santiago la hotel Atton Vitacura 4* (sau similar) cu regim de masa mic dejun; 

- transfer hotel Santiago– portValparaiso; 

- 15 nopti la bordul vasului, cazare în tipul de cabina ales; 

- pensiune completa la bordul vasului de croaziera (mese principale in restaurantele principale de la bordul vasului in stil 
bufet, fara bauturi incluse); 



- room service la bordul vasului de la ora 05:00 pana la miezul noptii; 

- ceai, suc (doar la micul dejun), si apa de la dozatoarele de la bordul vasului; 

- accesul la o gama larga de evenimentele de divertisment de la bordul vasului; 

- accesul la programe speciale pentru copii si adolescenti la bordul vasului(intre 2 si 17 ani);  

- accesul la galeriile de arta si implicit la licitatiile de la bordul vasului; 

- accesul la piscinele si jacuzzi-urile exterioare ale vasului; 

- accesul la sala de fitness a vasului; 

- acesul la biblioteca vasului; 

- accesul la terenurile de sport de pe vas; 

- accesul gratuit la programele de pe televizorul din cabina ( exceptand filme la cerinta ); 

- transferul port Buenos Aires – aeroport Buenos Aires. 

Nu sunt incluse: 

- bacsisul la bordul vasului: aprox. 13,50 USD/ persoana/noapte – se achita pe vasul de croaziera, la debarcare; 

- masa in restaurantele cu specific de la bordul vasului; 

- bauturile alcoolice de la bordul vasului; 

- sucurile si unele bauturi non alcoolice imbuteliate de la bordul vasului; 

- serviciile din saloanele de Spa de la bordul vasului; 

- cursurile de fitness de la bordul vasului; 

- jocurile de noroc de la bordul vasului; 

- accesul la internet (la bordul vasului); 

- excursiile optionale de la bordul vasului; 

- serviciile de Babysitting de la bordul vasului; 

- orice obiecte achizitionate de la bordul vasului; 

- participarea la unele seminarii speciale de la bordul vasului; 

- serviciile de curatatorie de la bordul vasului; 

- serviciile medicale de la bordul vasului; 

- serviciul de livrare a pizzei de la bordul vasului; 

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. 

Orar de zbor (informativ, poate suferi modificari) – cu compania Air France: 

AEROPORT AEROPORT NR. 
ZBOR 

DATA PLECAR
E 

SOSIRE 

OTOPENI PARIS AF 1889 07 Martie 2017 15:10 17:20 

PARIS SANTIAGO AF 406 07 Martie 2017 23:30 09:55 (+1) 

BUENOS AIRES PARIS AF 237 24 Martie 2017 17:50 11:00 (+1) 

PARIS OTOPENI AF 1088 25 Martie 2017 19:10 23:00 



 

 

 

TERMENE DE PLATA: 

- 50% din total la momentul rezervarii; 

-  50% din total pana cu 65 zile inainte de plecare; 

- 100% din total pana cu 40 zile inainte de plecare. 

Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 40 
zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 

In cazul nerespectarii termenelor de plata, agentia isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 

 

CONDITII DE ANULARE/ PENALIZARI: 

- 50% din total pentru anulari efectuate incepand cu ziua rezervarii si pana cu 65 zile inainte de plecare; 

- 50% din total pentru anulari efectuate in intervalul 64-40 zile inainte de plecare; 

- 100% din total pentru anulari efectuate cu mai putin 40 zile inainte de plecare sau pentru neprezentare la 
program. 

 

 

OBSERVATII: 

Numarul minim de participanti pentru realizarea programului:32 de persoane. 

Locurile confirmate suplimentar fata de grupul maxim rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile 
la avion, cazare si pe vasul de croaziera) si se supun unor reguli diferite de decomandare. 

 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. 

 Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se incaseaza in 
numele agentiei.  

 Pentru anumite facilitati de la bordul vasului sau din cabina se pot solicita taxe suplimentare (minibar, etc.). 

 Conform reglementarilor in vigoare, minorii pot sa calatoreasca in strainatate in cazul in care: 

- sunt insotiti de ambii parinti sau tutorii legali; 

- sunt insotiti de un parinte sau tutore legal care poate face dovada acordului celuilalt parinte asupra calatoriei 
minorului. Acordul scris trebuie legalizat notarial. 

- adultul insotitor, in cazul in care acesta nu este niciunul dintre parinti sau tutorele legal, trebuie sa prezinte 
autoritatilor de frontiera, alaturi de imputernicirea ambilor parinti sau a tutorelui legal, si cazierul judiciar 
propriu eliberat cu mai putin de 14 zile inainte de inceperea calatoriei. 



 Greutatea maxim admisa a bagajelor, la avion, este de 23 kg pentru bagajul de cala si 8kg pentru bagajul de mana. 
Pentru fiecare kg in plus fata de cele maxim admise pasagerul va plati excedent de bagaj.  

 Itinerariul poate suferi modificari. Linia de croaziere isi rezerva dreptul de a modifica programul in functie de 
anumite situatii obiective ce pot interveni in timpul excursiei. 

 Documente necesare calatoriei: pasaport simplu electronic valabil cel putin 6 luni de la data intoarcerii din calatorie, 
asigurare medicala de calatorie in strainatate. 

 Asigurarea medicala nu este inclusa in pret, dar este recomandata. La bordul vasului exista un centru medical pentru 
urgente, dar orice consultatie se face contra cost deoarece asigurarile emise in Romania nu acopera aceste costuri. 

 Agentia isi rezerva dreptul de a modifica suma aferenta taxelor portuare si de aeroport, in situatia in care acestea 
sunt impuse de terti. 

 Cabinele rezervate sunt din categoria standard. Nu se pot alege puntea sau numarul cabinei. 

 Pentru acest program agentia nu poate accepta solicitari de partaj in cabina. 

 La imbarcare este necesara constituirea unui depozit financiar in numerar/ garantarea cu un card de credit activ 
(card de debit alimentat), pentru eventualele cheltuieli de la bordul vasului, nefiind posibila utilizarea numerarului la 
bord. 

 Bauturile alcoolice cumparate din magazinele magazinele duty free de la bord in cadrul sau in timpul debarcarii in 
porturile vizitate vor fi livrate in cabina in ultima seara a croazierei. 

 O taxa de serviciu 15% va fi adaugata tuturor cumparaturilor/ cheltuielilor efectuate la bord. Aceasta taxa este 
perceputa de catre linia de croaziere si nu de catre agentie. 

 In fiecare seara veti primi in cabina un program al zilei urmatoare unde gasiti toate informatiile cu privire la portul in 
care va ancora vasul, o harta, prognoza meteo, activitatile sportive, spectacolele si evenimentele care vor avea loc la 
bordul vasului pe parcursul intregii zile. Preturile excursiilor organizate la bordul vasului sunt informative si pot suferi 
modificari. Agentia nu este responsabila pentru modificarea acestor preturi. In plus, aceste excursii se organizeaza 
cu ghizi vorbitori de limba engleza, in autocare colective, insotitorul roman neavand posibilitatea sa traduca la 
microfon. 

 
Pentru aceasta calatorie este nevoie de pasaport – document valabil minimum 6 luni de la data intoarcerii in tara. Nu 

este recomandat pasaportul temporar.  

 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 American. 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 24 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 pot sa calatoreasca in strainatate in cazul in care: 
-  sunt insotiti de ambii parinti sau tutorii legali ; 



- sunt insotiti de un parinte sau tutore legal care poate face dovada acordului celuilalt parinte asupra calatoriei 
minorului. Acordul scris trebuie legalizat notarial. 
- adultul insotitor, in cazul in care acesta nu este niciunul dintre parinti sau tutorele legal, trebuie sa prezinte 
autoritatilor de frontiera, alaturi de imputernicirea ambilor parinti sau a tutorelui legal, si cazierul judiciar 
propriu eliberat cu mai putin de 14 zile inainte de inceperea calatoriei. 

 

 


