
                                                  CARACTERISTICI GENERALE ALE SERVICIILOR DE CALATORIE  

 

 a) principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie:   

 (i) destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care 

cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse; 

(ii) mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, 

duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, 

agentia de turism organizatoare si, dupa caz, agentia de turism intermediara informeaza calatorul cu privire la ora 

aproximativa de plecare si de intoarcere; 

(iii) locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de 

destinatie; 

(iv) serviciile de masa oferite; 

(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului; 

(vi) daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate calatorului ca parte a unui 

grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului; 

(vii) daca posibilitatea calatorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orala efectiva, limba in 

care vor fi furnizate serviciile respective; 

(viii) situatia in care calatoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea 

calatorului, informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile 

calatorului; 

b) denumirea comerciala si sediul social ale agentiei de turism organizatoare si, daca este cazul, ale agentiei de turism 

intermediare, precum si numerele de telefon si, dupa caz, adresele de e-mail ale acestora; 

c) pretul total al pachetului, inclusiv taxele si, daca este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitatile de incetare si alte 

costuri suplimentare sau, atunci cand aceste costuri nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului, 

o indicatie cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care calatorul ar putea sa fie obligat sa le suporte in continuare; 

d) modalitatile de plata, inclusiv orice suma sau procentaj din pret care urmeaza sa fie achitate sub forma de avans si 

calendarul pentru achitarea soldului sau garantiile financiare care urmeaza sa fie achitate sau furnizate de calator; 

e) numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 

13 alin. (5) lit. a) inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea contractului, daca nu se 

intruneste acest numar; 

f) informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si 

informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie; 

g) informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu 

plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de 

agentia de turism organizatoare, in conformitate cu art. 13 alin. (1) si (2); 

h) informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator 

sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces. 

 


