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Croazieră în Antilele Olandeze    
 

CROAZIERĂ ÎN PANAMA – COLUMBIA – 

CURACAO – BONAIRE – ARUBA  
 

Panama – Colon – Cartagena – Willemstad (Curacao) –  

Kralendij (Bonaire) – Oranjestad (Aruba) 
 
Vă invităm sa porniţi într-o croazieră fascinantă către o destinaţie turistică cu plaje magnifice, nisip alb şi 

vegetatie luxuriantă, cu locuri exotice foarte puţin populate, oameni foarte prietenoşi, palmieri, iguane, 

muzică şi mâncăruri specifice. Insulele rupte parcă din rai, sunt presărate cu numeroase monumente istorice 

şi culturale, care vorbesc despre istoria tumultoasă a regiunii. Vă așteaptă o aventură plină de farmec şi 

culoare în cele mai frumoase insule ale Antilelor Olandeze la bordul vasului de croazieră MONARCH, care 

aparţine companiei de croazieră Pullmantur. 

 

Perioada:  21.10 – 31.10.2020   
 
Ziua 1 / 21.10.2020:  București – Frankfurt – Panama 

Întâlnire cu însoţitorul de grup la Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:00 (în faţa biroului de îmbarcare al 

companiei Lufthansa). Plecare spre Frankfurt cu zborul companiei Lufthansa, LH 1423 (06:15 / 07:40) de 

unde se va pleca spre Panama City cu zborul LH 484 (12:00 / 16:40). Transfer şi cazare în Panama City la 

Hotel Las Americas Golden Tower 5* (sau similar). 

Ziua 2 / 22.10.2020:  Panama 

Mic dejun. Tur panoramic al oraşului Panama, cel mai mare oraş al ţării, cu peste 1 milion de locuitori, oraş 

modern, situat de-a lungul Coastei Pacificului, cu renumita Cause Way (paradisul magazinelor, 

restaurantelor şi barurilor), pe care UNESCO a inclus-o în Patrimoniul său Universal. Panama City este un 

amestec între Spania veche şi America de astăzi, oraş aflat în plină ascensiune, supranumit Dubaiul 

Americii Latine. Din anul 1999, când Panama a câștigat controlul total asupra canalului care face legatura 

între Atlantic şi Pacific, ţara şi-a pus speranţele în turism şi în investiţiile internaţionale. Vom vizita 

spectaculoasa ecluză Miraflores având posibilitatea de a admira spectacolul oferit de marile vase ce 

traversează Canalul Panama. Vom vizita cele 4 etaje care ne vor transpune în timp, în urmă cu peste 100 de 

ani, când a început construcţia acestei minuni inginerești. Întoarcere în Panama, unde după dejun (inclus) 

vom vizita vechiul oraş care păstrează clădiri din anul 1673, renovate impecabil cu ocazia celebrării 

Centenarului Canalului Panama. Clădirile în stil baroc colonial sau neoclasic, biserici, monumente, toate 

crează o atmosferă elegantă de care ne vom bucura în timpul turului. Cazare la Hotel Las Americas Golden 

Tower 5* (sau similar). 
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Ziua 3 / 23.10.2020:  Panama – Colon – îmbarcare pe vasul de croazieră Monarch  

Mic dejun. Transfer spre portul Colon pentru îmbarcare pe vasul de croazieră Monarch. După formalităţile 

portuare de predare a bagajelor, control pașapoarte, preluare carduri pentru cabine, ne vom îmbarca pe vas, 

care va ridica ancora la ora 14:30 îndreptându-se spre Cartagena. Dejun, cină şi cazare la bordul vasului. 

Ziua 4 / 24.10.2020:  Cartagena  

Vasul va ajunge la ora 09:30 în Cartagena, cel mai frumos oraş al Columbiei, unul dintre primele sanctuare 

ale sclavilor eliberaţi din America, drept pentru care populația acestui oraş, este un amestec de culturi şi 

etnii. Localizat pe coasta de Nord a Columbiei, în Marea Caraibilor, Cartagena este unul dintre cele mai 

vizitate oraşe din această ţară, a cărui principală atracție este Oraşul Vechi, în jurul căruia străjuiesc 

zidurile acestuia. Pe lângă Turnul cu Ceas se intră prin principala intrare în orașul vechi care include 

cartiere precum San Diego, Getsemani şi La Matuna, însă cea mai veche parte a Cartagenei este Piața 

Trinidad, în Getsemani. Forturile acestui oraș vechi de aprox. 500 de ani, neafectate de trecerea timpului, 

reprezintă un exemplu admirabil al arhitecturii coloniale spaniole, atât prin clădirile civile, cât şi prin cele 

militare. Impunatoare, construcţiile neînfrânte de veacurile care au trecut peste ele, sunt moştenirea lăsată 

de exploratorii spanioli veniţi aici începând cu sec. al XVI-lea. La fel de impresionante sunt bisericile sau 

catedralele maiestuoase, precum Iglesia de San Pedro Claver situată în piața cu același nume, care datează 

din anul 1580. Opțional, puteţi participa la excursiile achiziționate de pe vasul de croazieră. Pentru cei care 

nu doresc să coboare de pe vas, aceştia se pot bucura de toate facilităţile oferite de nava. Vasul de croazieră 

va părăsi portul la ora 19:00. Pensiune completă şi cazare la bordul vasului. 

Ziua 5 / 25.10.2020:  Navigare  

În această zi ne vom familiariza cu facilităţile vaporului de lux: piscine, jacuzzi, centru de fitness, saună, 

cazino, restaurante, artere comerciale şi numeroase baruri. Seara vom asista la spectacole de teatru, 

animaţie, muzică live şi bineînţeles, discotecă. Pensiune completă şi cazare la bordul vasului.  

Ziua 6 / 26.10.2020:  Willemstad (Curacao) 

Vasul va ajunge la ora 08:00 în Curacao, cea mai mare insulă din Antilele Olandeze, situată în partea de 

sud a Mării Caraibelor, fiind şi cea mai populată din grupul celor trei insule „ABC”: Aruba, Bonaire și 

Curacao, cu reşedinţa la Willemstad. Cu ocazia excursiilor opționale ce pot fi achiziționate de pe vas veți 

putea observa un amestec de naţionalităţi, majoritatea fiind constituită din descendenții africani. Influenţele 

africane sunt evidente în limba papiamentu, utilizată cu secole în urmă pentru a crea legături între sclavi şi 

proprietari. Ritualurile Tambu păstrează de asemenea pregnante influenţele africane alcătuite din ritmurile 

cu care sclavii îşi exprimau durerea şi furia, prin cântec, muzică şi dans, mâncare, religie şi spiritualitate. 

Capitala Willemstad care între anii 1684 şi 1861 a fost o cetate fortificată cu importanţă strategică, se 

remarcă prin casele în stil olandez vopsite în culori pastelate şi o mulţime de alte stiluri arhitecturale, 

inclusiv case cunucu (după colibele de lut în stil african) şi case ţărăneşti acoperite cu stuf. Oraşul se află 

pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind unul dintre cele mai bune centre comerciale din Caraibe. 

Persoanele care nu doresc să coboare de pe vas, se pot bucura de toate facilităţile oferite de luxoasa navă. 

Vasul de croazieră va pleca spre Kralendijk, în Bonaire, la ora 19:00. Pensiune completă și cazare la bord. 

Ziua 7 / 27.10.2020:  Kralendijk (Bonaire) 

La ora 08:00 vasul va ancora în Kralendijk, capitala insulei Bonaire. Insula este un mic paradis ce aparţine 

de Antilele Olandeze (împreună cu Aruba şi Curacao), numele său provenind din cuvântul „Bonay” – o 

variantă băştinaşă care în traducere ar însemna „aer placut”. Bonaire este cea mai „eco-friendly” insulă, 

având ca prioritate protejarea infrastructurii fragile a coralului. Parcul marin întemeiat în anul 1079 a ajutat 

la păstrarea plajelor sălbatice şi a apelor sigure. Opţional, puteţi participa la excursiile achiziționate de pe 
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vasul de croazieră, prilej cu care veți putea admira stolurile de păsări flamingo în Laguna Gote Meer, 

precum şi cabanele cu stucaturi care au fost odată locuite de muncitorii în saline, până la abolirea sclaviei 

în anul 1863. Pentru cei care nu doresc să coboare de pe vas, se pot bucura de toate facilitătile oferite de 

luxoasa navă. La ora 18:00 vasul va ridica ancora. Pensiune completă și cazare la bord. 

Ziua 8 / 28.08.2020:  Oranjestad (Aruba) 

Vasul va ajunge la ora 07:30 în portul Oranjestad, capitala insulei Aruba, o insulă superbă situată lângă 

coasta Venezuelei. Aruba este un paradis perfect care se poate mândri cu unele dintre cele mai bune plaje 

din toată zona Caraibelor. Deşi s-a separat de Olanda în anul 1986, şeful statului în Aruba este încă 

monarhul olandez. Aruba nu înseamnă doar plajă, apa şi soare, deoarece în Parcul Național se pot admira 

păsări flamingo, se pot explora peşteri cu picturi rupestre antice, se poate admira flora deșertică şi 

fenomene naturale uimitoare. O altă imagine iconică pentru Aruba este şi cea a Capelei Alto Vista de pe 

coasta de nord, care are un altar vechi de 100 de ani din stejar şi este pictată în galben aprins. Un alt 

obiectiv pe care orice turist pasionat de istorie îşi dorește să îl aibă în portofoliu este Fortul Zoutman, cea 

mai veche clădire din Aruba care datează din anul 1796, care adăposteşte Muzeul de Istorie. Opţional, 

puteţi participa la excursiile organizate de compania de croazieră. Pentru cei care nu doresc să coboare de 

pe vas, aceştia se pot bucura de toate facilităţile oferite de navă. În jurul orei 15:30 vasul de croazieră va 

părăsi portul. Pensiune completă și cazare la bord. 

Ziua 9 / 29.10.2020:  Navigare  

Zi de navigare, în care ne vom putea bucura de soare pe puntea vaporului, de minunatele culori oferite de 

întinderile oceanului caraibian, de plajă la piscină sau vom putea participa la diversele programe de 

animaţie şi divertisment. La bordul unui vas de croazieră, mai ales sub briza caldă a oceanului, nu veți avea 

cum să vă plictisiţi niciodată! Pensiune completă şi cazare la bordul vasului.   

Ziua 10 / 30.10.2020:  Colon – Panama – Frankfurt 

Mic dejun. La ora 07:00 vasul va ancora în portul din Colon, Panama. Debarcare de pe vas şi transfer spre 

Panama City. Timp liber pentru ultimele cumpărături. După-amiază transfer la aeroport pentru plecarea 

spre Frankfurt cu zborul companiei Lufthansa, zbor LH 485 (18:35 / 11:30).  

Ziua 11 / 31.10.2020:  Frankfurt – București  

Sosire la Frankfurt la ora 11:30, de unde vom pleca spre București cu zborul LH 1422 (20:30 / 23:50). 

 

TARIF I:  1350 EURO / loc în cabină interioară   
 

TARIF II:  1590 EURO / loc în cabină cu fereastră 
 

TARIF III:  1890 EURO / loc în cabină cu balcon 
Suplimentul pentru cabină single se calculează la cerere în funcție de disponibilitatea cabinelor 

de pe vasul de croazieră 
(tarife valabile pentru un grup minim de 20 turiști; pentru un grup mai mic de turiști, tariful se va recalcula) 
 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport intercontinental cu avionul pe rutele: Bucureşti – Frankfurt – Panama City și Panama – Frankfurt – Bucureşti cu 

compania Lufthansa  

- 7 nopţi cazare cu pensiune completă, pe vasul de croazieră Monarch al Pullmantur Cruise Line 

- activități de recreere pe vas: piscine, teatru, discotecă, bibliotecă, fitness, saună 
- tur panoramic de oraș cu ghid local în Panama City 

http://www.daltravel.ro/
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- transferurile, menţionate în program 

- conducător român de grup 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu 

este menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) 

și Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 

aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 

acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani 

împliniți 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile intercontinentale: aprox. 490 euro/pers. care se plătesc 

odată cu excursia (pot fi modificate de companiile aeriene, valoarea exactă fiind cunoscută la data emiterii biletelor de avion)   

- taxe de ieşire de pe aeroporturi, în cazul în care se aplică 

- taxe şi servicii portuare: 230 euro/pers., care se plătesc odată cu excursia   

- excursiile opţionale achiziționate de pe vasul de croazieră 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi, etc. 

- bacșișuri: 15 euro/pers. pentru ghizi și șoferi, mai puțin pentru bagajiști (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la 

sosire); bacșisurile nu se referă și la excursiile opționale 

- taxe pentru servicii la bord: aprox. 12 euro/zi/pers. (vor fi achitate direct de către turişti la sfârşitul croazierei odată cu celelalte 

cheltuieli opţionale de pe vas) 

  

NOTĂ: 

- alocarea cabinelor se va face în ordinea efectuării înscrierilor şi în limita disponibilităţii  

- taxele de port se pot modifica de către autoritatea portuară 

- pentru mai multe informaţii legate de flota Pullmantur Cruise Line, descrierea cabinelor, facilităţilor etc., vă rugăm să 

consultaţi site-ul oficial al companiei: www.pullmanturcruiseline.com/  

 

IMPORTANT !!!  

Documente necesare: paşaport valabil minim 6 luni de la data încheierii călătoriei (nu se acceptă paşaport temporar) 

O persoană sub 21 de ani nu poate să rezerve o cabină în croazieră sau să ocupe singură o cabină, cu excepţia cazului în care este 

însoţită de un părinte, tutore sau o persoană care a împlinit deja vârsta de 21 de ani. 

Orice minor sub 18 ani care nu călătoreşte în compania părinţilor săi, trebuie să prezinte, în momentul îmbarcării, o scrisoare 

notarială (în limba engleză) prin care părinţii îşi dau acordul cu privire la călătoria minorului şi autorizează persoana care îl 

însoţeşte pe minor să semneze în cazul aplicării tratamentului de urgenţă recomandat de doctorul de la bordul vasului sau în 

cazul practicării anumitor activităţi sportive la bord; în plus, persoana respectivă trebuie să aibe şi cazier judiciar la ieşirea din 

România. 

Părinţii sau tutorii legali care călătoresc cu un minor cu un nume diferit decât al acestora, sunt obligaţi să prezinte un document 

oficial (certificat de naştere / de divorţ etc.), pentru a dovedi că sunt părinţii sau tutorii copiilor în cauză. 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la                                                

epuizarea locurilor  

- termen final de plată: 20 septembrie 2020  

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

 

CONDIŢII DE ANULARE: 

Pentru anulare între momentul înscrierii și până în 20 august 2020 se va percepe o penalizare de 30% din valoarea totală 

Pentru anulare între 21 august 2020 si 20 septembrie se va percepe o penalizare de 70% din valoarea totală 

Pentru anulare începând cu 21 septembrie 2020 sau no-show, se va percepe o penalizare de 100% din valoarea totală a 

pachetului de servicii  

http://www.daltravel.ro/
http://www.pullmanturcruiseline.com/
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OBSERVAȚII:  

- conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 

obiectivele turistice  

- agenția nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure  

- agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților 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; agenția nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiștilor ca 

urmare a întârzierii acestora  

- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfășoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situații de 

urgență, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informații referitoare la excursiile opționale și la itinerar cu observația că 

nu are calificarea și atestarea legală de ghid turistic  

- cazarea turiștilor, precum și eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei țări  

- clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din țările vizitate și ca atare respectă 

standardele locale  

- distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepție, asistat de conducătorul de grup  

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu țin de agenție, va fi înlocuit cu un altul de aceeași categorie, așa cum este   

precizat în program  

- agenția își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană  

- agenția poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunțurilor promoțiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunțate, agenția va opri 

promoția fără un anunț prealabil  

- în derularea excursiei pot apărea situații de forță majoră precum întârzieri în traficul aerian, schimbări de aeroporturi din rațiuni 

politice, greve, condiții meteo nefavorabile, etc.; în aceste cazuri agenția se obligă să depună eforturi pentru depășirea situațiilor 

ivite. Totodată, agenția nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente  

- așezarea turiștilor în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor   

- agenția nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta  

- conform legilor internaționale, doar ghizii locali au dreptul să ofere servicii în interiorul muzeelor, monumentelor etc. Altfel, 

ghizii români vor oferi explicații turiștilor doar în afara obiectivelor turistice. Ghizii locali pot fi angajați contra cost doar cu 

acordul turiștilor interesați de ghidajul acestora  

- excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele și 

pentru agenția DAL TRAVEL. Tarifele excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziționate de 

la recepția hotelurilor, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziție un mijloc de transport care 

îi va duce și îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei și după caz un ghid local. În tariful excursiilor opționale nu sunt 

incluse intrările la obiectivele turistice vizitate  

- agenția nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale (indiferent de cauză)  

- în cazul în care turistul întârzie sau renunță la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenție privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri  

- agenția nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă 

și 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 pașaport individual   

- vă rugăm să vă asigurați că documentul de călătorie, PAȘAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de 

siguranță și sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei  

- c/v excursiei poate fi achitată și în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți  

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

http://www.daltravel.ro/

