Roulette - Republica Dominicana
mai-octombrie 2017

Sejururi exotice All Inclusive
de la 638 euro/persona/sejur
Plecari in perioada: 01.05.2017 - 30.10.2017
Exclusiv hoteluri de 4* - 5*!

"Pegas Roulette" este conceptul prin care va oferim cele mai mici tarife pentru programe de vacanta in
Republica Dominicana si Mexic. In momentul rezervarii, clientii vor avea posibilitatea de a opta pentru o
anumita categorie de cazare (4*, 5*, 5* superior, 5* de lux), fara insa a putea alege hotelul in care vor fi cazati
pe perioada sejurului. Unitatile de cazare selectate vor fi nominalizate ulterior, iar repartizarea turistilor pe
hoteluri va fi realizata de catre touroperator. Toate cazarile corespund categoriei alese in momentul efectuarii
rezervarii.
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Categorie hotel

*Tarifele sunt exprimate in euro, de persoana in camera dubla, cu plecare din Madrid
*Supliment plecari in perioada 1-18 august: 120 euro/pers

Oferta este valabila pana la data de 31.01.2017.
Repartitia turistilor pentru fiecare hotel in parte va fi realizata in perioada 06 – 13 februarie 2017.
Dupa aceasta data, orice modificare sau anulare va suferi penalizari conform contractului.

Plecari
In fiecare zi de luni din 1 mai pana in 30 octombrie 2017
In fiecare zi de marti din 20 iunie pana la 19 septembrie 2017
In fiecare zi de joi din 20 iulie pana in 31 august 2017

Servicii incluse

bilet de avion Compania Wamos Air, Madrid –
Punta Cana – Madrid
transfer aeroport – hotel – aeroport
7 nopti cazare hotel de 4-5*
Regim masa All Inclusive
Asistenta turistica pe toata perioada sejurului

Nu sunt incluse
taxa de intrare in Republica Dominicană 12$/persoana (se
cumpara la destinatie sub forma cardului de turist);
Taxe de aeroport (152 euro/persoana)
taxa de iesire din Republica Dominicana 20$/persoana (se
achita la iesirea din tara);
excursii optionale;
bilet de avion Bucuresti-Madrid-Bucuresti
asigurare medicala de calatorie si storno

Orar de zbor informativ
Madrid - Punta Cana: PLM 4008 15:00 – 17:25
Punta Cana – Madrid: PLM 4108 19:25 - 09:55 (+1)
!!! Orarul de zbor este unul orientativ si poate suferi modificari. Va rugam sa verificati orele corecte de zbor in momentul
efectuarii rezervarii

Documente necesare pentru calatorie:
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;
cetatenii din Romania nu au nevoie de viza;
toti turistii straini trebuie sa prezinte pasaportul si mai ales sa-si procure un card de turist (la intrarea in Republica
Dominicana)

Conditii de plata si penalizari:
50% din valoarea pachetului se va achita in momentul rezervarii;
Diferenta de 50% din valoarea pachetului se va achita cu 15 zile inainte de data de plecare;
Penalizare 50% pentru anulari efectute din momentul rezervarii pana la 15 zile inainte de data calatoriei’
Penalizare 100% pentru anulari efectuate cu mai putin de 15 zile inainte de data plecarii.

Precizari:
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 Republica Dominicana, acordata de Ministerul
Turismului din Republica Dominicana;
Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la locul destinatiei, agentia noastra nefiind implicata
in organizarea sau buna desfasurare a acestora;
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 carei 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 2027/97 si
amendamentului 889/02.
Agentia organizatoare poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de a instiinta
turistul cu cel putin 10 zile inainte de data plecarii. Turistul poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt
pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate
inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate.

!!! Oferta se supune celorlalte conditii de comercializare a pachetelor turistice

