REVELION 2018

REVELION COMBO SINGAPORE& BALI
Perioada de călătorie
29 decembrie – 9 ianuarie

1.695 euro/pers
3 nopti în Singapore mic
dejun, 6 nopti în Bali mic
dejun

Una dintre cele mai populare şi surprinzătoare destinaţii din Asia de sud-est, Singapore este un loc
cosmopolit în care vechiul şi noul se împletesc armonios, în care natura şi zgârie norii creează un peisaj inedit.
Cunoscut drept unul dintre cele mai verzi oraşe din lume, este preferat de turiştii din lumea întreagă datorită
curăţeniei, legilor stricte şi a siguranţei.
Bali este o poveste despre ceremonia întâmpinării oaspeţilor cu flori, despre arhitectura hindusă, sculptura în
piatră şi lemn, despre scenetele acompaniate de gamelan, despre spiritualitate profundă şi multă frumuseţe
naturală. Dar Bali nu este doar o poveste despre mare şi plajă, este acel loc în care „te regăseşti”, aşa cum
relata autoarea romanului „Eat, Pray, Love” Elizabeth Gilbert.

Ziua 1 – 29 decembrie: Bucuresti – Doha – Singapore
Întâlnire la ora 10:00 cu reprezentantul agenţiei pentru îmbarcarea pe cursa companiei Qatar Airways cu destinaţia
Singapore.
Ziua 2 – 30 decembrie: Singapore – tur de oraş
Ajungem în Singapore în data de 30 decembrie, la ora locală 09:15. Până la efectuarea check-in-ului la ora 14:00; vom
merge într-un un tur de oraş. În explorarea oraşului Singapore vom porni din Districtul Civic, bifand Pedang-ul, Clubul de
Cricket din Singapore, clădirea istorică a Parlamentului, şi Galeria Naţională. Galeria este formată din 2 monumente
naţionale – clădirea Curţii Supreme şi Zidul Oraşului. Următoarea oprire este în Parcul Merlion de unde se pot face
fotografii cu celebrul hotel Marina Bay Sand în fundal, dar şi cu celebra statuie reprezentând un animal mitologic o parte
leu, o parte peşte; unul dintre simbolurile oraşului. În turul oraşului vom vizita templul Thian Hock Keng, unul dintre cele
mai vechi temple budisto-taoiste. Următorul obiectiv de vizitat va fi Grădina Botanică, supranumită „cea mai mare junglă
urbană din Asia”, unde vom face o plimbare în Grădina Naţională de Orhidee (accesul este inclus in tur), unde se regăsesc
60.000 de plante. Următoarea oprire este în districtul „Little India” de unde puteţi cumpara o varietate de fructe exotice,
mirodenii, iasomie şi ghirlande de orhidee. Transfer şi cazare la hotelul Ramayana 4*.
Ziua 3 – 31 decembrie: Singapore
Pentru ultima zi a Anului vă propunem o excursie într-unul dintre cele mai vizitate locuri din lume „Gardens by the Bay”
unde putem admira peste 500.000 de plante si 2.200 de specii din toate colturile lumii: Australia, Africa de Sud, America
de Sud dar şi din zona Mediteranei. Tot aici vom vedea grădinile verticale şi Cloud Forest – cea mai mare cascadă de
interior, din lume. Tariful pentru un grup minim de 25 persoane este de 35 euro/pers şi include transferul de la hotel şi
retur cât şi un însotitor vorbitor de limba engleză.
Seara se va organiza o petrecere de Anul Nou în restaurantul hotelului.
Ziua 4 – 1 ianuarie - Bun venit 2017!
Timp liber pentru relaxare. În ultima zi şedere in Singapore vă propunem o vizită de jumătate de zi în în Insula Sentosa,
unde puteţi vizita celebrele Studiouri Universal, Fortul Siloso transformat în muzeu militar, Merlion care este unul dintre
simbolurile din Singapore sau puteţi opta pentru plajă, cursuri/partide de golf. Cost aproximativ 63 euro/persoană.
Ziua 5 – 2 ianuarie: Bali
Dupa micul dejun, vom efectua transferul către aeroport pentru zborul spre Bali. Transfer către hotelul Ramayana Bali
4* sau alt hotel in cazul în care aveţi o altă opţiune. Efectuarea formalităţilor de check-in. Cazare timp de 6 nopţi cu mic
dejun. Turiştii pot opta pentru demipensiune (pranz sau cină).
Ziua 6 – 3 ianuarie: Bali
Timp liber pentru plajă sau o excursie opţională. Excursia opţională pe care o propunem pentru această zi este „Vechiul
Ubud şi terasele de orez”. Această interesantă excursie de jumătate de zi porneşte în Goa Gajah în Bedulu lângă Ubud.
Adesea numită drept Peştera Elefantului, este un vechi sanctuar al calugărilor budişti. Continuăm cu mic stabiliment
Pejeng, localizat în valea râului Petauan. Urmează o vizită la Muzeul Arheologic Purbakala, apoi la un mic monument de
cult Pura Arjuna Metapa, care se află chiar în mijlocul unei terase de orez. Următoarea oprire este la minunată orezărie de
lângă Tegalalang unde puteţi lua prânzul (neinclus în preţ), apoi la piaţa locală Pasar Seni de unde puteţi cumpăra:
textile, piele, statuete şi bijuterii locale. Retur la hotel către seara. Cost aprox 35 euro pentru grupuri de minim 15
persoane.
Ziua 7 – 4 ianuarie: Bali
Timp liber sau excursie opţională. Pentru această zi vă propunem „safari elephant ride”. Parcul de Elefanţi se găseşte
în zona Ubud, pe 2 hectare de grădina înconjurată de o zonă tropicală şi o pădure densă. Aici vă puteţi relaxa într-o
plimbare cu aceste minunate animale. Excursia include prânzul la un restaurant din apropiere. Cost aproximativ 65
euro/pers pentru minim 2 participanţi.
Ziua 8 – 5 ianuarie: Bali
Timp liber.
Ziua 9 – 6 ianuarie: Bali
Timp liber.
Ziua 10 – 7 ianuarie: Bali
Timp liber. In acestă ultimă zi propunem o vizită în districtul Bedugul Reg renumit pentru frumuseţea sa, dar şi pentru
cele 3 lacuri: Bratan, Buyan şi Tamblingan. Primul pe listă este templul Ulun Danu. Acest important templu pe apă este
aşezat pe lacul Bratan. Dacă nivelul apei este mai mare (în mod normal doar în sezonul ploios) ne dă iluzia unui templu
plutitor. Plimbarea continuă pe lângă lacurile Buyan şi Tamblingan (dacă vremea permite) şi apoi într-o pădure din
apropiere plină cu arbori de nucşoară şi macaci. Apoi, urmează celebrul complex Tanak Lot, foarte prezent în mitologia
balineză şi despre care se spune că ar conţine apa sfântă. Balinezii sosiţi aici beau această apă şi se spală cu ea pentru a
se curăţa de spirite rele. Tariful aproximativ este de 40 euro de persoană/grup minim 25 pax.
Ziua 11 – 8 ianuarie: Bali
Vom efectua formalităţile de check-out în jur de ora 12:00. Până la ora transferului, putem păstra bagajele în camera de
bagaje a hotelului şi ne putem bucura în continuare de timpul rămas. În jur de ora 20:30 se face transferul catre aeroport

pentru cursa de retur programata la ora 00:45 in data de 09 ianuarie. Sosirea la Bucuresti se va face la ora 10:45, dupa o
escală de aproximativ două ore în Doha.

Temperatura medie anuala in Singapore
in luna decembrie
26 ° C

Temperatura medie anuala in
Bali in luna decembrie
30 ° C

Pachet propupus
Variante de cazare
Singapore

Tarif standard

Tarif Early Booking
31.07

1.941 eur/pers in
DBL

1.695 eur/pers in
DBL

Tarif standard

Tarif Early Booking
31.07

Hotel Furama Riverfront 4*, Hotel Grand Bali Nusa Dua
mic dejun, superior room, 3 4*, mic dejun, deluxe garden
nopţi
view room, 6 nopţi

2.057 eur/pers in
DBL

1.857 eur/pers in
DBL

Hotel Furama Riverfront 4*, Hotel Bali Dinasty 5*, mic
mic dejun, superior room, 3 dejun, deluxe room, 6 nopţi
nopţi

2.140 eur/pers in
DBL

2.035 eur/pers in
DBL

Hotel Four Points By Sheraton Hotel Ramada Bintang 5*,
4*, mic dejun, deluxe room, 3 mic dejun, deluxe room, 6
nopţi
nopţi

2.117 eur/pers in
DBL

2.011 eur/pers in
DBL

Bali

Hotel Furama Riverfront 4*, Hotel Ramayana 4*, mic
mic dejun, superior room, 3 dejun, superior room, 6 nopţi
nopţi

Alte variante
Variante de cazare
Singapore

Servicii incluse

Bali

Nu sunt incluse











Bilet de avion Qatar Airways Bucuresti-DohaSingapore-Denpasar-Doha-Bucuresti;
Bilet de avion Garuda Indonesia Singapore –
Denpasar (Bali)
Transferuri aeroport-hotel-aeroport
3 nopti cazare Singapore hotel Furama River
Front 4*, mic dejun
6 nopti cazare Bali hotel Ramayana 4*, mic
dejun
Asistenta turistica în limba romană, pe tot parcursul
programului (insotitor grup)
Ghizi locali
Singapore city tour ½ zi (Singapore Cricket Club, Casa
Parlamentului, Galeria Nationala din Singapore, Templul
Thain Hock Keng, Singapore Botanic Garden, National
Orchid Garden cu intrarea inclusa)









Taxe de aeroport: 310 euro/persoana - obligatorie
(se va achita la agentie)
Taxa de viza este aprox 35 usd si va achita/obtine
pe aeroportul Denpasar (Bali). Este necesar ca in
pasaport sa mai existe cel putin o fila libera. Nu se
accepta pasapoarte temporare!
la iesirea din Indonezia pe aeroport se achita o taxa
25 usd (atentie trebuie platita contravaloarea in
ruphi, adica aprox 150.000 Rp)
excursiile optionale
oricare alt serviciu care nu apare mentionat la
„servicii incluse”
asigurare medicala si storno (agentia va recomanda
sa le incheiati)
Cina festivă Revelion în Singapore + transfer către
Marina Sands Bay pentru focul de artificii si retur: 99
euro/pers

Must see/Must do!








SINGAPORE
Vizita la gradina zoologica
Un lucru inedit este faptul ca animalele cresc aproape in mediul natural, pentru cele mai multe custile fiind
inexistente. Pregati-va obiectivul foto pentru o experienta minunata! Intrarea; Adulti 20usd/pax, Copii 3usd/pax
Plimbare in parcul Merlion. Nu ratati ciudatul monument cu cap de leu si corp de peste, care face trimitere
la originile statului.
Plimbare in parcul de pasari Jurong. Nu ratati cea mai mare cascada realizata de om si relaxati-va privind
unele dintre cele mai frumoase specii de pasari din Africa. Adulti 20usd/pax, Copii 3usd/pax
Singapore Flyer. Urcati in cea mai mare roata de observatie din lume Adulti 33usd/pax, Copii 21usd/pax
Singapore Night Safari. O calatorie pe timp de noapte de aproximativ 50 de minute in care puteti vedea de
aproape peste 1000 de animale din toate 8 zone geografice. Adulti 32usd/pax, Copii 21usd/pax
Gardens by the Bay. Unul dintre cele mai frumoase parcuri din Asia, este o intindere de 101 hectare de
vegetatie luxurianta, palmieri si pavilioane naturale.
Muzeul de Istorie din Singapore Adulti 10usd/pax
O zi la plaja in insula Sentosa
Vizita templului Thian Hock Keng cel mai vechi si mai important templu din Singapore




BALI
Pentru relaxare
 Denpasar city tour 17 usd/adlt (aprox 4 ore)
 Vizita templului Lot 25 usd/adlt (aprox 4 ore)
 Turul templelor 40 usd/adlt (aprox 7 ore)
 Vizita la centrele de mestesuguri 26 usd/adlt (aprox 4 ore)
 Karangasem – Turul partii de Est a insulei 53 usd/adlt (10 hours)\
Pentru o vacanta activa:
 Ciclism (munte) 60 usd/adlt
 Ciclism (oras) 52 usd/adlt
 Treking in padure 52 usd/adlt
 Calarit 54 usd/adlt
 Rafting pe raul Ayung 40 usd/adlt
 Plimbare cu catamaranul 90 usd/adlt
 Croaziera 3 insule 95 usd/adlt
 Croaziera la apusul soarelui 55 usd/adlt
 Trecking in jungla si canoe 115 usd/adlt
 Curs de gatit (bucatarie asiatica) 75 usd/adlt
*Taxele pentru intrarea la obiectivele turistice sunt informative

Documente necesare pentru calatorie & orare de zbor
La rezervare sunt necesare urmatoarele documente (copie pasaport):
Detaliile solicitate sunt: numele si prenumele conform pasaportului, data nasterii, numarul pasaportului si
nationalitatea. Valabilitatea pasaportului turistului sa fie de minim 6 luni din momentul finalizarii calatoriei si sa fie
disponibile cel putin doua pagini libere in pasaport. Atentie! Nu se accepta pasapoarte temporare!
QR 222
QR 942

29DEC OTP (Bucuresti) – DOH (Doha) 12:05 17:45
29DEC DOH (Doha) - SIN (Singapore) 20:40 09:15+1

GA 843

2JAN SIN (Singapore) – DPS (Denpasar – Bali)

QR 961
QR 221

09 JAN DPS (Denpasar – Bali) – DOH (Doha) 00:45 05:25
09 JAN DOH (Doha) – OTP (Bucuresti) 07:00 11:05

*orarul de zbor poate suferi modificari

11:50 14:40

Informatii utile Singapore:
















Nu exista atentionari in privinta consumului de apa ca in alte state din Asia.
Cele mai multe centre de cumparaturi accepta mai multe monede: dolari americani, dolari australieni, lire sterline.
In Singapore nu s-au inregistrat cazuri de malarie sau febra galbena, dar pentru europeni in general este
recomandat vaccinul impotriva hepatitei A si a febrei tifoide, pentru ca exista oricand riscul contaminarii apei si
alimentelor, cu toate ca standardele de puritate sunt ridicate.
Pentru a avea o sedere placuta si lipsita de incidente este important ca legea sa fie respectata intocmai, intrucat
Singapore este un stat in care pedepsele pentru nerespectarea legilor sunt destul de dure.
Nu exista o regula stricta privind directia de mers pe strazile aglomerate din Singapore, de aceea este indicat ca
deplasarea sa se faca conform multimii.
Reteaua de transport este foarte bine dezvoltata, fiind recunoscuta ca una dintre cele mai sigure, curate si
eficiente din lume. Taxiuri exista din plin, si asa cum va imaginati inselaciunile sunt foarte rare.
Un lucru important si in acelasi timp ciudat pentru un european este guma de mestecat si mestecatul acesteia. Iar
amenda pentru o astfel de ofensa ajunge si pana la 1.000$
In cele mai multe zone publice, fumatul este interzis.
Homosexualitatea este stric interzisa si pedepsita cu 2 ani de inchisoare.
De asemenea printre altele sunt pedepsite: traversarea strazii prin locuri nepermise, folosirea toaletei fara
curatarea ei apoi (fiind mai grava decat incalcarea unei proprietati), urinatul in lift (este dotat cu un sistem de
alarma prin care ureea este detectata, iar usile se blocheaza pana la sosirea politiei), actele de vandalism si
distrugere, arborarea de steaguri, pancarte, flyere; si evident transportul sau consumul de droguri. Atenţie!
Pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri, în Republica Singapore se aplică pedeapsa capitală.
Atenţie! Paşaportul electronic românesc trebuie să fie valabil cel puţin 6 luni la data ieşirii din Republica
Singapore. Această condiţie trebuie riguros respectată şi la deplasarea în celelalte state din regiune.
Atenţie! Cetăţenii români, posesori de paşapoarte temporare, care tranzitează Republica Singapore spre statele
din regiune, trebuie să solicite viza de intrare, în prealabil, de la misiunile diplomatice ale statelor respective.
Cetăţenilor români care intră pe teritoriul Republicii Singapore pentru turism, vizită, afaceri, activităţi sportive, li se
va permite intrarea pe teritoriul acestui stat fără viză pentru o perioadă de 90 de zile în decurs de 6 luni.
Este recomandata inchierea unei asigurari medicale pentru ca serviciile medicale locale sunt de foarte buna
calitate, dar si foarte scumpe.

Informatii utile Bali:














Pentru iubitorii de artizanat, este ocazia excelenta de a achizitiona adevarate opere de arta: tablouri, sculpuri in
piatra si lemn, statuete, etc.
Cele mai multe resorturi dispun de wi-fi gratuit
Cele mai bune variante de a vizita insula sunt cu bicicleta sau cu scuterul. Pentru ca statiile de alimentare cu
carburant sunt foarte putine, veti putea gasi la magazine diverse tipuri de sticle (vodka, bauturi racoritoare) cu
petrol. Atentie, deci ce cumparati.
Nu ratati “krupuk” o specialitate de orez prajit cu zahar. De evitat ar fi consumul alimentelor vandute direct in
strada.
In Bali, religia este un mod de viata. Inainte de calatorie puteti verifica calendarul evenimentelor religiose pentru
a putea participa la un astfel de festival inedit. In Bali exista ritualul de a face ofrande: flori, orez, bucati de
banane. Acestea se aseaza fie in cosuri de lemn, fie direct pe jos pe frunze. Atentie deci pe unde calcati!
Orezul este un simbol de prosperitate in cultura asiatica. Nu ratati numeroasele feluri de mancare pe baza de orez
sau vizita unei plantatii de orez.
Incercati sa evitati cainii maidanezi si maimutele, care chiar daca arata dragut, cele din urma ar putea sa va fure
bunurile.
Sistemul de legi din Indonezia, poate parea contradictoriu pentru un strain, totusi evitati sa va certati cu politia,
daca vi se atrage atentie in legatura cu diverse situati.
Plajele sunt tot timpul semnalizate. Evitati sa mergeti acolo unde accesul este interzis.
In religia hindusa este ofensatoare atingerea capului cuiva. Ofensatoare este si folosirea mainii stangi pentru
saluta pe cineva. Daca nu aveti alta posibilitate, mai bine renuntati sa o faceti.
Folositi crema de plaja cu factor de protectie mare.
100$ reprezinta cam un milion ruphi, moneda nationala in Bali. Asadar luati in considerare sa luati in bagaj si un
portofel incapator.
Pastrati 150.000 Rp ( aprox 25 de usd) pentru a platii taxa de iesire. Aceasta taxa nu se poate achita decat in Rp.

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;
Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru Singapore si Bali, acordata de Ministerul
Turismului din Singapore, respectiv Indonezia;
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;
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.
Tarifele pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt cazati cu 2 adulti; 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. Mai multe informatii: www.politiadefrontiera.ro;
Compania aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica
orele de zbor! Prin urmare, agentia TO, 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.
Prezentarea la aeroport se va face cu doua ore inaintea zborului; agentia nu este respunzatoare de refuzul imbarcarii
turistilor ca urmare a intarzierii acestora
Conducatorul de grup are obligatia sa se asigure ca programul este respectat, oferind suport in situatii de urgenta, va
traduce prezentarile ghizilor locali, va oferi informatii legate de excursiile optionale, cu mentunea ca nu are atestat legal
de ghid international
Distributia camerelor se va face la receptia hotelurilor, orice probleme legate de amplasarea acestora se va rezolva la
destinatie de catre turist, asistat de confucatorul de grup
In cazul renuntarii sau intarzierii, nu se va rambursa contravaloarea serviciului contractat

