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INTRODUCERE

STIMAȚI
TURIȘTI,
AVEM PLĂCEREA SĂ VĂ
PREZENTĂM UN PRODUS
NOU ȘI EXCLUSIV DE
CĂLĂTORIE PENTRU TURIȘTI
ROMÂNI CU STANDARDE
RIDICATE = O CĂLĂTORIE
ÎN JURUL PĂMÂNTULUI.

cest tip de voiaj de cunoaștere – sejur de explorare și cunoaștere – se practică în lume de mai multă
A
vreme, însă doar pe piețele americană și britanică sau utilizând linii aeriene regulate și cu opriri în
destinații turistice uzuale (ex. Bangkok, Londra, Dubai sau Los Angeles). Adevărații călători și excursioniști
pretențioși, care caută servicii confortabile și luxoase în locuri mai puțin vizitate sau în mod curent inaccesibile,
doresc de la această Călătorie altceva, mai sofisticat, personalizat și adaptat dorințelor turiștilor. De aceea,
începând cu anul 2011, cei interesați de un asemenea tip nou și unic de Călătorie în jurul Pământului se pot
adresa agenției de turism europene Leonardo, care, încă de la înființarea sa din anul 1997, oferă exclusiv
sejururi luxoase în destinații exotice prin toată lumea. Leonardo este prima agenție în Europa Centrală și
de Est care organizează exclusiv, doar o dată pe an, acest voiaj atractiv pentru un număr limitat de clienți.

După patru ediții de succes ale proiectului Călătorie în jurul Pământului cu decolări din Praga și Bratislava, pentru anul 2017 am pregătit această excursie unică și pentru piața
românească. Pentru prima dată veți avea posibilitatea să vă îndepliniți visul vieții și să porniți în Călătorie în jurul Pământului, îmbarcându-vă într-un avion particular modern, direct din
București, cu servicii luxoase de 5H, cu personal profesionist și cu experiență și, nu în ultimul rând, la un preț atractiv.
Toate escalele, locațiile, atracțiile turistice, hotelurile și restaurantele au fost vizitate personal de către angajații agenției, iar serviciile au fost încercate în prealabil de câteva ori, de aceea
suntem în măsură sa vă garantăm calitatea superioară a proiectului prezentat de noi. Colaborăm la acest proiect de la bun început cu compania aeriană cehă Travel Service. Atât noi,
cât și toți clienții noștri am fost întotdeauna foarte mulțumiți, având în vedere serviciile sale, calitatea, precum și adaptarea specială a unui Boeing la configurația Confort / Business.
Suntem convinși că, la studierea catalogului nostru, acest voiaj deosebit vă va suscita interesul și vă veți gândi cu interes la a-l face parte din planurile dvs. de vacanță pentru anul
2017. În cazul în care sunteți interesați, suntem pregătiți să vă oferim alte informații, detalii, precizări, să vă prezentăm Călătoriile noastre în jurul Pământului de până acum, iar aceasta
e cel mai bine să se întâmple personal. Este suficient să ne contactați oricând (contactele le găsiți pe pagina din spate a catalogului) iar noi vă vom informa cu plăcere, eventual
stabilind o întâlnire personală informală.
Nu amânați pentru mult timp hotărârea dvs. și țineți cont de faptul că numărul de călători este limitat la maxim 56. Fiți primul care veți petrece mai mult de 9 concedii fantastice cu
servicii de lux într-o Călătorie de 23 de zile în jurul Pământului, care va avea pentru prima dată plecarea direct din România.
Ne bucurăm anticipat de întâlnirea cu dvs. cât mai curând,
Juraj Špaňár

Leonardo managing director

Monika Prochazka

Leonardo consultant
and coordinator for Romania

Bogdan Baltac
RTW Travel
managing director
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CĂLĂTORIE ÎN JURUL
PĂMÂNTULUI

INTERNATIONAL DATE LINE

BUCUREȘTI  ANTIGUA  BRAZILIA  ARGENTINA
 INSULA PAȘTELUI  BORA BORA  NOUA ZEELANDĂ
 AUSTRALIA  PALAU  CAMBOGIA
O CĂLĂTORIE UNICĂ ÎN JURUL PĂMÂNTULUI
Pe parcursul întregii călătorii nu va trebui să schimbați avionul, compania aeriană sau
poarta de îmbarcare. Toată călătoria se va desfășura cu același avion, vă puteți alege
locul care va fi același pe toată durata călătoriei și, de asemenea, vă puteți lăsa obiectele de care nu aveți neapărată nevoie în avion, pentru zborul următor. Durata medie
a zborului pe zi de la o destinație la alta este aproximativ cinci ore și jumătate (în afara
primului și ultimului zbor). În majoritatea cazurilor, decolarea este planificată pentru dimineață, astfel ca sosirea în următoarea destinație să fie cât mai devreme după amiază
(cu prânzul gustos și câteva băuturi la bordul avionului). Dat fiind faptul că este vorba
de un zbor special particular la clasa confort/business doar pentru un număr limitat
de călători, este suficientă sosirea pe aeroport cu 60 minute înainte de zbor, în timp ce
de bagaje are grijă o persoană special desemnată.

ANTIGUA
GMT

Fiecare localitate, oraș, atracție naturală ori plajă, pe care le vizităm pe traseu, sunt unice
și deosebite. Niciuna dintre destinațiile alese nu este doar întâmplătoare, ci toate fac
parte dintre minunile pe care ni le oferă Pământul. Același lucru este valabil și pentru
hotelurile luxoase alese în destinațiile individuale ale Călătoriei în jurul Pământului.

BORA BORA

POLINEZIA FRANCEZĂ
GMT

–10:00

În fiecare țară / escală este pregătit un program complet.
Pentru cei interesați de golf, oferim program de golf alternativ în destinații selectate.
Călătorie de golf în jurul Pământului... sună interesant! Echipamentul de călătorie pentru
golf, bineînțeles, vi-l vom transporta gratuit.
Perioada în care se organizează și stabilirea traseului Călătoriei în jurul Pământului sunt
plănuite în așa fel încât în localitățile vizitate să fie temperaturi plăcute, nu extreme, iar
diferențele de fus orar între escale să nu fie greu de suportat.

CASCADELE IGUAZU

INSULA PAȘTELUI
CHILE

GMT

BRAZILIA

–6:00

GMT

AUCKLAND

NOUA ZEELANDĂ
GMT

+12:00

GMT

–4:00

PATAGONIA
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INTERNATIONAL DATE LINE

ARGENTINA

ÎNDEPLINIȚI-VĂ VISUL VIEȚII...

–4:00

Călătorie în jurul pământului

–3:00

GMT

În decurs de 23 zile, pentru excursioniștii Călătoriei în jurul Pământului sunt pregătite
9 escale atractive cu durata medie de ședere de două zile și jumătate. Acesta este
intervalul de timp necesar ca exploratorul să absoarbă în mod plăcut atmosfera locală,
să cunoască ce este mai interesant acolo, să deguste specialitățile locului și nu în
ultimul rând să se odihnească între două zboruri. Pe scurt: în 3 săptămâni veți petrece
9 concedii diferite în condiții de 5H, fiecare dintre acestea vă vor lăsa un alt gust și
impresii noi, dar veți călători cu același avion pentru confortul dvs.

+1:00

BUCUREȘTI

În 23 de zile, fiecare iubitor al planetei noastre își va îndeplini visul, se va bucura de
superioritatea plajelor caraibiene, polineziene și microneziene, va descoperi giuvaerele naturale sud-americane – cascadele Iguazu și ghețarii din Patagonia, uitata Insulă
a Paștelui și îndepărtatele Noua Zeelandă și Australia, precum și bijuteria istorică unică
a Asiei – Angkor Wat din Cambodgia.

GMT
GMT

CAZARE DE LUX

+9:00

+7:00

SIEM REAP
CAMBOGIA

PALAU

MIKRONEZIA

La fiecare destinație/escală pe toată durata Călătoriei în jurul Pământului, agenția de
turism de renume și demnă de încredere se ocupă de calitatea condițiilor de transport,
cazare, masă etc. Cazarea se va face, bineînțeles, în hoteluri de lux din lanțuri internaționale alese și testate personal (ex. Belmond – fostul Orient Express, Four Seasons,
Sofitel, Park Hyatt, Shangri-La´s sau Sandals).
Notă: în descrierea propriu-zisă a programului destinațiilor individuale menționăm și
denumirea concretă a hotelului pe care l-am rezervat pentru această Călătorie (este
posibilă modificarea hotelului *).

SYDNEY
AUSTRALIA

GMT

+10:00
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MAI MULT DE 9 CONCEDII EXOTICE ÎN 23 ZILE

TRANSPORTUL „PRIVATE JET“

„PRIVATE JET“

Transportul aerian al Călătoriei în jurul Pământului cu decolare din București, Aeroportul
Privat Băneasa este asigurat de liniile aeriene cehe Travel Service, care fac parte dintre
cele mai mari societăți de transport din Europa Centrală.
Avionul modern Boeing 737-800 NG (NG – de generație nouă, cu vechime de 1 an)
va fi special amenajat din versiunea clasică cu 189 locuri la configurația confortabilă cu
56 de locuri cu servicii în spiritul „Private jet“. Scaunele standard (de trei locuri) vor fi
înlocuite cu fotolii de piele confortabile și comode (de două locuri), cu rabatare până la
120°. Distanța dintre două rânduri de scaune este mărită de la 76 la 110 cm. Confortul
și siguranța zborului, precum și comoditatea la bord vor fi asigurate de trei piloți cu experiență și patru stewardese atrăgătoare (bineînțeles, vorbitoare de română și engleză).
În cursul fiecărui zbor va fi servită gustarea/catering de calitatea, diversitatea și cantitatea clasei curente business (legume proaspete, meniu de prânz cu 3 feluri cu
posibilitatea alegerii mesei principale din două oferte zilnice, băuturi alcoolice și
nealcoolice de marcă inclusiv vinuri internaționale, coniac, whisky, bere, cafea/ceai
și ocazional șampanie franțuzească de calitate).
Îmbarcarea călătorilor înainte de fiecare zbor va fi simplificată și accelerată, nemaifiind
necesară rezervarea locurilor în avion. De la primul până la ultimul zbor pe parcursul
Călătoriei în jurul Pământului, fiecare călător va avea locul „său“ în avion, loc pe care
și-l va alege încă de la cumpărarea excursiei (în sistemul primul venit, primul servit).
BAGAJUL DE CĂLĂTORIE ȘI TRANSFERUL ACESTUIA
La sosirea în destinațiile individuale, bagajul de călătorie va fi transportat direct din aeroport în camera de hotel cu asistența personală a unui membru din echipa de deservire,
care va avea pe parcursul întregii excursii și funcția de fotograf. De asemenea, la decolare, bagajul va fi transportat direct din camera de hotel până la aeroport. Capacitatea
maximă a bagajului de călătorie este 30 kg + 8 kg bagaj de mână, ceea ce reprezintă
o cantitate suficientă pentru îmbarcarea fără probleme pe durata întregii Călătorii în
jurul Pământului. Pentru jucătorii de golf vom transporta gratuit și echipamentul specific
(max. 12 kg).
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BINE AȚI VENIT LA BORD

MEDIC LA BORD
Parte componentă a echipajului care va fi la dispoziția călătorilor pe durata întregii
excursii (la bordul avionului și în perioada sejurului) va fi și un medic profesionist român. În afară de servicii medicale de bază și consultații, acesta își va pune la dispoziție
experiența proprie, oferind sfaturi despre cum pot fi depășite eventualele probleme
din timpul călătoriei. Pe lângă acestea, va exista în permanență la dispoziție trusa de
călătorie pentru primul ajutor, dotată în mod profesional.
În ceea ce privește vaccinurile pentru Călătoria în jurul Pământului, în niciuna din țările
vizitate nu este obligatoriu niciunul. Cu siguranță, recomandăm verificarea valabilității
vaccinărilor anti Tetanus, Hepatita A și B, pe care ar trebui să le aibă un călător adevărat.
GHIZI TURISTICI ROMÂNI

PATAGONIA

În locurile de sejur, de la aterizare până la decolare din țara respectivă, toate serviciile
(transferuri, cazare, masă) vor fi supravegheate și asistate personal de trei ghizi români
cu experiență. De asemenea, împreună cu ghizii locali, aceștia vor însoți toate excursiile
și vizitele planificate. După aterizare, călătorii vor fi împărțiți întotdeauna în grupuri mai
mici, astfel încât într-un autocar de transfer/excursie să nu fie mai mult de 19 de persoane. Fiecare autocar va avea la dispoziție un ghid român și unul local.

LA BORDUL
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PALAU

ASIGURARE STORNO SUPLIMENTARĂ

AUCKLAND

Deoarece Călătoria în jurul Pământului nu se poate planifica nici comanda în ultimul
moment și este nevoie ca pentru aceasta să se facă pregătiri din timp, apare întrebarea
dacă peste câteva luni putem pleca fără probleme și în ordine. De aceea, oferim facultativ asigurare storno suplimentară pentru anularea excursiei (fără limită pentru prețul
excursiei și fără coparticipare), care în caz de situații neprevăzute care ar împiedica
plecarea în Călătorie în jurul Pământului (accident, moartea participantului la voiaj sau
a altei persoane apropiate, pagube aduse avutului datorate catastrofelor naturale),
acoperă în totalitate taxa de stornare necesară.
Obiectul asigurării constă în anularea călătoriei asigurate, din unul dintre motivele:
a) îmbolnăvire subită gravă, consecințe grave asupra stării de sănătate după un accident (de ex. fractura oaselor lungi și scurte), intoleranță la vaccinare, decesul persoanei asigurate sau decesul unui membru al familiei sau altei persoane apropiate
(aceasta trebuie să fie menționată nominal în documentul de asigurare la încheierea asigurării / pe confirmarea rezervării la agenția de turism). Sunt asigurate și
bolile care nu necesită spitalizare.
b) cronicizarea unei boli existente a persoanei asigurate și membrilor familiei sale, în
caz de înrăutățire neașteptată a situației. Înrăutățirea acută neașteptată se consideră
numai în cazul în care această boală nu a necesitat tratament medical în ultimele
nouă luni anterioare încheierii asigurării (exceptând controalele preventive) și în
decursul ultimelor douăsprezece luni anterioare încheierii asigurării nu a necesitat
spitalizare.
c) sarcină a persoanei asigurate, care a apărut după achiziționarea asigurării;
d) daune materiale însemnate asupra proprietății persoanei asigurate la locația de
reședință, ca urmare a consecințelor generate de dezastre naturale (incendiu etc.)
sau actul criminal al unui terț care necesită prezența sa;
e) primirea unei citații judiciare neașteptate de către persoana asigurată, cu condiția
ca instanța să nu accepte rezervarea călătoriei ca un motiv pentru a amâna citația.

INSULA PAȘTELUI

VÂNZAREA BILETELOR
Voiajul Călătoria în jurul pământului poate fi achiziționat doar direct de la reprezentantul exclusiv al agenției de turism Leonardo în România (contactele sunt menționate
pe partea din spate a catalogului).
În momentul rezervării excursiei se plătește doar un avans de 25%, restul până la întreaga sumă până la data de 31.10.2016. Înainte de semnarea propriu-zisă a Contractului
de asigurare a voiajului și plata avansului, puteți studia acest contract, pentru care se
acordă o perioadă de 7 zile de la data rezervării.
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Audi Q7

Vizitează dealer-ul tău Audi!
www.audi.ro

ANTIGUA
DICKENSON BAY

Oceanul
Atlantic

SAINT JOHN'S

ANTIGUA
America de Sud

Diferență de fus orar: –6 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: engleza
Moneda: dolarul Caraibelor Orientale (XCD), se acceptă și USD
Timpul probabil: în jumătatea lunii februarie pe insulă este timp frumos, fără precipitații,
temperatura aerului este în jur de 28°C – 30°C, marea atinge până la 26°C

Antigua și Barbuda (în spaniolă „vechi“ și „bărbos“) este un stat în America Centrală,
situat între Marea Caraibilor și Oceanul Atlantic. Țărmul său este lung de 153 km. Este
format din două insule principale locuite, Antigua și Barbuda aflate la o distanță de
40 km una de cealaltă și dintr-o serie de insule mai mici. “Țara cu 365 de plaje” (câte
una pentru fiecare zi), cum mai sunt denumite insulele, de asemenea, este așezată
în mijlocul insulelor Leewards, care sunt parte componentă a Antilelor Mici. Numărul
locuitorilor din Antigua și Barbuda este aproximativ 91 000, iar cel mai mare oraș și
totodată capitală este St. John’s. Sistemul de guvernare, limba și cultura sunt puternic
influențate de Imperiul britanic. Antigua „mare“, insula de 280 km2, a fost descoperită
în anul 1493 de Cristofor Columb, la cea de-a doua călătorie a lui în America. În anul
1632 arhipelagul a fost ocupat și colonizat de britanici. Din anul 1684 pe insulă sunt
aduși sclavi, pentru a lucra pe plantațiile nou înființate de trestie de zahăr. Sclavia a fost
abolită oficial în anul 1834.
În timpul războaielor între englezi și francezi din secolele 17 și 18, Antigua a fost importantă bază navală britanică. În anul 1871 Antigua a devenit membru al Asociației
Britanice a Insulelor Leeward, care a fost desființată în anul 1956. Antigua și Barbuda
a fost de asemenea, pentru scurt timp, membru al Federației Indiilor de Vest. De la
1 noiembrie 1981, insulele Antigua și Barbuda sunt stat independent în cadrul Comunității Națiunilor (Commonwealth). Șeful statului este regina Elisabeta a II-a, care
este reprezentată pe insule de către guvernatorul general. Majoritatea locuitorilor sunt
descendenți ai sclavilor, dar există, de asemenea, grupuri de europeni, majoritatea
din Marea Britanie și Portugalia. Aproape toți locuitorii sunt creștini cu cea mai mare
reprezentare a bisericii anglicane. Rata analfabetismului este de aproximativ 5%, nivelul
de educație, în comparație cu alte state din Caraibe, fiind destul de ridicat. Insulele au
un climat cald, tropical, cu temperatura echilibrată pe tot parcursul anului, ceea ce face
din Antigua și Barbuda o destinație turistică populară. Turismul asigură în permanență
mai mult de jumătate din PIB-ul țării.
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(modificarea programului este exclusă)

ZIUA 1-A Așteptarea noastră a luat sfârșit! Această dată de februarie mult așteptată este, în sfârșit, aici! Astăzi, la scurt timp după miezul nopții, pornim în mult
așteptata ”Călătorie în jurul Pământului”. În 23 de zile vom cunoaște cele mai interesante lucruri de pe planetă, iar după nu mai puțin de 49.000 de kilometri de zbor, ne
întoarcem acasă. Dar aceasta va fi abia peste 3 săptămâni, iar acum este doar începutul.
Check-in formal se face în București de pe Aeroportul Privat Băneasa și deja ne așezăm
comod pe locul din Boeingul „nostru“ și închinăm cu o șampanie frappe. Stewardese
fermecătoare și piloți cu experiență ne familiarizează personal cu dotarea aeronavei,
meniul și lista de băuturi pentru ziua de azi, dar și cu lungimea și traseul de zbor înspre
Caraibe. Zborul peste câteva fusuri orare ne mută ceasurile înapoi, de aceea aterizăm
în arhipelagul Antigua și Barbuda la orele dimineții (cu escală tehnică în Azore). Prima
noastră oprire este pe cea mai mare dintre insule: Antigua. De la aeroport, după doar un
transfer scurt, deja despachetăm într-un resort all inclusive (Sandals Grande Antigua*).
Plaja minunată cu nisip, Marea Caraibilor de „vis“, bazine, facilități sportive, plimbări,
relaxare, mâncare bună și cocktailuri caraibiene 24 ore pe zi. Nu-i un început rău al
Călătoriei în jurul Pământului!
Marca unui început oficial al Călătoriei noastre o conferă o cină informală, cu tot grupul
pe plajă.
ZIUA A 2-A Deoarece avem nevoie de un pic de timp pentru a ne dezmetici din
diferența de fus orar și de temperatură, pentru ziua de astăzi nu am planificat niciun
program organizat. Ne așteaptă doar relaxare „grea“ pe plajă cu program all inclusive
bogat (relaxare sportivă, pasivă și activă, mâncare și băutură). Sper să trecem cu bine
peste această încercare!

GOLF
Cedar Valley Golf Club & Resort

(teren cu 18 găuri, par 70 , nu sunt solicitate informații despre handicap)
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PROGRAMUL VOIAJULUI

CASCADELE IGUAZU / BRAZILIA
Brazilia

CASCADELE
IGUAZU

America de Sud

IGUAZU

RIO DE JANEIRO
SAO PAULO

Argentina

Oceanul Atlantic

Uruguay

BUENOS AIRES

Diferență de fus orar: –5 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: portugheza
Moneda: Real brazilian (BRL)
Timpul probabil: a doua jumătate a lui februarie se caracterizează printr-o climă umedă și caldă,
se apropie sfârșitul sezonului ploilor. Temperatura aerului în timpul zilei atinge 26°C – 30°C

Puține locuri de pe planetă sunt încărcate cu atât de multe mituri și legende precum
cascadele Iguazu. Oricine a văzut această splendoare naturală în realitate, poate susține
fără ezitare că doar puține imagini din lume pot rivaliza torentelor cascadelor Iguazu.
Iguazu sunt de patru ori mai late decât cascadele Niagara, iar în sezonul ploios volumul
fluxului reprezintă 12.000 de metri cubi uimitori pe secundă. Acest teatru impresionant
a fost inclus în 1986 în lista patrimoniului natural UNESCO. Caracterul unic al cascadelor Iguazu este dat în mod semnificativ de faptul că marginea cascadei este curbată în
mod neregulat și incoerent, astfel încât întregul este format din mai multe zeci de alte
cascade. Astfel Iguazu reprezintă cel mai mare sistem de apă din lume aflată în cădere.
Sunt așezate pe râu, la granița dintre Argentina și Brazilia. Ambele state, pe granița cărora se întind cascadele, au amenajat în jurul lor vaste parcuri naționale. Parcurile joacă
un rol important atât ca protecție a cascadelor în sine, cât și a împrejurimilor formate
din pădurile tropicale bine conservate. Cea mai mare parte a cascadelor este situată
pe partea argentiniană, iar în această zonă se îndreaptă și majoritatea vizitatorilor. Dacă
la vizitarea cascadelor vă așteptați să vă săturați privirea de apa căzătoare în câteva
minute, măreția locului vă va contrazice. În jurul cascadelor vă puteți plimba pe diferite
nivele. În timpul vizitării pregătiți-vă cu siguranță pentru un duș umed, care uneori însă
poate fi o variație revigorantă într-un mediu și așa umed. Cireașa de pe tort în timpul
turului cascadelor este excursia la Gâtlejul Diavolului. Este un defileu în formă de U,
în care din cele trei laturi cade apa cu un vuiet imens. Împrejurimile cascadelor sunt
acoperite cu păduri tropicale de smarald verde, care acoperă coronamentul și terasele
pe care se rostogolesc fluxuri interminabile de apă.

12
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ZIUA A 3-A În timpul transferului de dimineață înspre aeroport mai visăm la noaptea caraibeană de ieri. După 2 ore de zbor traversăm Ecuatorul (un motiv bun pentru
a închina cu șampanie!), iar în următoarele două săptămâni casa noastră temporară
devine emisfera sudică. În Brazilia aterizăm cu o diferență de fus orar de o oră față de
Antigua. Direct de la aeroportul din Foz de Iguazu ne îndreptăm înspre hotel, pe partea
braziliană a cascadelor (Belmond Das Cataratas *) a căror grandoare nu poate fi ignorată nici cu vederea și nici cu auzul. Milioane de litri de apă pe secundă se prăvălesc de
la o înălțime de 82 m prin 275 de cascade la granița Argentinei-Paraguayului-Braziliei
iar noi privim într-o tăcere de venerație cu pielea ca de găină pe tot corpul.
Cina se va servi la hotel (sub formă de bufet suedez).
ZIUA A 4-A Excursie opțională de o zi cu prânz inclus – imediat după micul
dejun vom porni să descoperim magia cascadelor Iguazu și a faunei sălbatice a pădurii
tropicale din jur, mai întâi în partea argentiniană, iar după amiază în partea braziliană.
Nu numai miracolul fascinant produs de apă cu faimosul „Gâtlej al Diavolului”, dar și
o mulțime de perspective ne vor încânta, precum Parcul Național alăturat, cu copaci
gigantici, liane, orhidee, 400 de specii de păsări (inclusiv papagali și tucani), jaguari și
caimani. Teatrul natural de-o zi îl întrerupem doar pentru un prânz bun.
Cina se va servi la hotel (sub forma de bufet suedez).

GOLF
Bourbon Iguassu Golf Club & Resort

(teren cu 18 găuri, par 70, nu sunt solicitate informații despre handicap)
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PROGRAMUL VOIAJULUI

PATAGONIA / ARGENTINA
America de Nord
Oceanul Atlantic

PATAGONIA

America de Sud

Oceanul Pacific

EL CALAFATE

PATAGONIA
ARGENTINA

Diferență de fus orar: –5 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: spaniola
Moneda: Peso argentinian (ARS), recomandăm USD
Timpul probabil: la sfârșitul lui februarie continuă vremea plăcută de vară cu precipitații izolate.
Temperatura aerului în timpul zilei atinge 13°C –18°C, noaptea peste zero.
Lângă ghețari bate un vânt rece tipic.

Patagonia este pentru noi o regiune necunoscută, îndepărtată, cu o aromă de mister,
duritate și exotism. Prin specificul său natural și climatic oferă excursioniștilor, alpiniștilor și aventurierilor spațiu suficient pentru realizarea diverselor activități. Patagonia este
situată în partea de sud a continentului sud-american și se extinde pe teritoriul statelor
Argentina și Chile. Se compune din două unități distinct diferite de suprafață – Anzii
Patagoniei în vest și platoul Patagoniei la est. Patagonia se extinde pe o lungime de
peste 2.000 de kilometri de la nord la sud și se termină la Strâmtoarea Magellan, care
separă continentul de Tierra del Fuego (Țara de Foc).
În Patagonia, în ciuda încălzirii globale, este încă foarte bine dezvoltat fenomenul glacial.
De aceea, ar fi mare păcat să rezistați ispitelor glaciale și să nu porniți din orășelul El
Calafate din provincia Santa Cruz către ghețarul Perito Moreno situat la o distanță de
aproximativ 100 km - bijuterie naturală a parcului național Los Glaciares. Acest mic-mare
miracol glaciar se formează pe crestele munților la o înălțime de aproximativ 3.000 m,
iar după paisprezece kilometri coboară treptat către lacul Lago Argentino. Prin forța și
mișcarea sa încearcă neîncetat să împartă acest lac uriaș lung de câteva zeci de kilometri în cea mai îngustă parte a sa printr-un baraj de gheață. Lacul curge și sub impactul
obstacolului format de ghețar are nivele diferite de înălțime în jumătatea superioară și
cea inferioară. Fruntea ghețarului se înalță drept spre cer, atingând pe alocuri până la
55 m, iar mișcarea ghețarului este de până la 2 m pe zi. Sub influența acestei mișcări
de pe fruntea ghețarului se desprind în fiecare clipă bucăți din pereții de gheață de azur
și cu un bubuit asurzitor se prăbușesc pe suprafața lacului.
Deoarece în trecut s-au înregistrat numeroase situații tragice cu turiști care au fost loviți
de bucăți de gheață aflate în cădere în imediata apropiere a ghețarului, accesul turiștilor
este acum strict limitat în zone amenajate, de unde poate fi urmărit fără perturbare și cu
uimire acest teatru de gheață dinamic și în același timp plin de posibile pericole mortale.
Ghețarul este interesant și prin faptul că prin puterea lui reușește ca la anumite intervale
de timp să stăvilească complet lacul și să-l împartă în două.
14
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ZIUA A 5-A Astăzi ne deplasăm mai spre sud, aproape de capătul lumii, în partea
argentiniană a minunatei Patagonii. Un zbor de patru ore și jumătate este completat
cu un prânz bun și o degustare de vinuri din America de Sud. După amiază urcăm deja
printr-unul din cele mai fermecătoare peisaje naturale în America. Pe drumul de la
aeroport la hotelul nostru elegant de munte (Los Sauces Casas Patagonica*), savurăm atmosfera lacului Argentino și a ghețarilor unici. După-amiaza târzie și seara ni le
petrecem cu plimbări plăcute prin orășelul atractiv „de munte“, cu multe restaurante,
baruri și magazine cu produse sportive.
Cina – individuală în hotel sau într-unul din restaurantele centrului din apropiere
El Calafate (15 minute de mers).
ZIUA A 6-A Zi cu „Z“ mare. Cu toții așteptăm cu nerăbdare „atingerea“ ghețarului.
Din precauție, ne îmbrăcăm mai călduros și ne încălțăm adecvat.
Excursie facultativă de o zi cu masă de prânz – din orășelul El Calafate ne înscriem
pe un drum de 80 km de-a lungul lacului Argentino către parcul național Los Glacieres
(o regiune întinsă pe 660 000 hectare care face parte din lista patrimoniului natural
mondial UNESCO) ce conține ghețarul de renume mondial Perito Moreno Glacier (pe
drum puteți realiza câteva fotografii cu peisajele unice). Această bijuterie naturală are
5 km lățime și 80 m înălțime, iar zidul său cade direct în lacul Argentino, fiind unul dintre
puținii ghețari din lume care nu se micșorează. Croaziera de o oră pe lac ne permite
să fim martorii acestei splendori unice, iar după aceasta ne așteaptă o masă de prânz
gustoasă la un restaurant rustic de munte cu vedere la ghețar.
Recomandăm încheierea frumoasei zile într-unul din restaurantele locale bune, cu friptură argentiniană adevărată.

GOLF
El Pinar

(teren cu 9 găuri, par 72, nu sunt solicitate informații despre handicap)
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PROGRAMUL VOIAJULUI

INSULA PAȘTELUI / CHILE
ANAKENA

Oceanul Pacific

America de Sud

INSULA
PAȘTELUI

HANGA ROA

AHU TE PITO KURA

RANO RARAKU
AHU
VAIHU
ORONGO
RANO KAU

Diferență de fus orar: –8 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: spaniola
Moneda: Peso chilian (CLP)
Timpul probabil: la sfârșitul lui februarie temperatura plăcută a aerului este de 25 – 27°C,
marea 24°C, probabilitate redusă a precipitațiilor, cu mai mult vânt

Dacă s-ar căuta un loc la „capătul lumii“, un loc în care în lung și-n lat nu trăiește nicio
civilizație și un loc unde, în ciuda acestui fapt, vin anual mii de turiști, atunci acest indicator imaginar cu siguranță ar cădea pe o insulă din Oceanul Pacific, Insula Paștelui.
Se află la o distanță de 3.700 kilometri de la coasta chiliană, fiind unul dintre locurile
cele mai izolate ale planetei și totodată cea mai îndepărtată insulă locuită. Paradoxal,
în limba polineziană insula este numită Te–Pito–Te–Henúa, deci „Buricul Pământului“.
Asta deoarece locuitorii insulei credeau cândva că oceanul a înghițit restul lumii iar
ei sunt singurii care au rămas. Un alt nume atribuit insulei, „Marakiterani“, înseamnă
„Ochiul care privește spre cer“. Dar poate cea mai cunoscută este denumirea Rapa
Nui. Denumirea cunoscută nouă, de Insula Paștelui, este legată de perioada de Paști,
în care descoperitorul insulei, olandezul Roggeveen a atins cu vaporul malurile sale.
Din anul 1888 insula aparține de Chile, dar poziția sa izolată o face inaccesibilă chiar
pentru înșiși turiștii chilieni, întrucât zborul din Santiago de Chile durează cinci-șase ore.
În afară de natura dură, bătută de vânt, atracția principală este „taina sculpturilor Insulei
Paștelui“. Acestea sunt cea mai mare curiozitate a insulei, iar localnicii nu le spun altfel
decât Moai. Cu fața solemnă privesc către ocean sau cer, unele au ceva pe cap, ca niște
pălării și în tăcere le transmit tuturor sentimentul că insula este unul dintre locurile cele
mai bizare ale planetei. Și nu sunt doar câteva sculpturi, ci mai mult de 600, iar unele
ajung la o înălțime de până la 10 metri și cântăresc chiar și 90 de tone.
Pentru necesitățile agriculturii s-a ajuns la distrugerea totală a pădurilor, a cărei urmare
a fost catastrofa ecologică. Mai târziu, insula s-a aflat în război civil iar printre ipotezele
lipsei populației se amintește, de asemenea, de canibalism. Sculpturile Moai au fost
răsturnate de înșiși locuitorii insulei.
Azi trăiesc aici în special polinezieni și imigranți chilieni. Puteți trăi aici un fenomen
interesant pe timp de ploaie. Zona Insulei Paștelui face parte din latitudinile geografice
în care luminozitatea cerului este extrem de mare, generând un „paradis de curcubeie“.
După ploaie se pot vedea aici chiar mai multe curcubeie deodată.
16
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ZIUA A 7-A Dimineața ne luăm rămas bun cu nostalgie de prima culme a Călătoriei noastre în jurul Pământului. Astăzi ne așteaptă zborul spre Insula Paștelui, în cel
mai îndepărtat loc al planetei noastre. Acest arhipelag pacific „uitat“, aflat sub pavilion
chilian, la o distanță de până la 3.200 de kilometri de la cel mai apropiat țărm, ascunde
cea mai izolată bucată de civilizație de pe Pământ. La scurt timp după o masă copioasă
la bordul avionului, după-amiază târziu atingem pământul Rapa Nui. După un transfer
foarte scurt la hotelul nostru neobișnuit „eco“ (Hangaroa Eco Village*) ne bucurăm de
o cină bună și vinuri chiliene.
ZIUA A 8-A Excursie facultativă de o zi cu masă de prânz – în această dimineață
ascultăm cu venerație povestirea ghizilor noștri despre istoria insulei pierdute (din lipsă
de hrană și materii prime localnicii au trecut la canibalism, iar civilizația originală
a dispărut). Noua generație de Polinezieni și-a menținut însă tradițiile sale profunde și
nici colonizarea europeană de la Paștele anului 1722 nu a îngenuncheat-o). Vizităm
pe parcurs Ahu Vaihu cu 8 sculpturi moai (din păcate, doar ruine, care au devenit
simbolul civilizațiilor antice, ca și piramidele sau zidul chinezesc), vulcanul Rano Raraku (95% din sculpturile locale misterioase cu cap mare și expresie cam „umflată“
au fost sculptate tocmai aici), Ahu Tongariki reconstruit cu 15 statui moai cu fundalul
valurilor sălbatice ale Oceanului Pacific. Ahu Te Pito Kura este locul unde găsim cea
mai mare statuie moai cu înălțime de 9,8 m și greutate 82 tone (cum și când a ajuns
aici?). Întrerupem ziua Rapa Nui cea plină de legende și întrebări pe plaja sălbatică
Anakena, unde ne așteaptă nu numai plaja de nisip cu palmieri (unii apucă să facă și
baie), dar în special masa de prânz excelentă - specialitatea locală tipică Umu și din
nou la aceasta vinul chilian foarte bun. După-amiază târziu, încă vizităm craterul Rano
Kau și sătucul original Orongo.
Evenimentele acestei zile de neuitat le dezbatem seara în restaurantul hotelului la o cină
delicioasă. Dar, înainte de aceasta, bem un pahar pe terasa cu o panoramă minunată
către apusul de soare de deasupra oceanului.
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PROGRAMUL VOIAJULUI

BORA BORA / POLINEZIA FRANCEZĂ
Oceanul Pacific
Australia

BORA BORA

POLINEZIA
FRANCEZĂ

Diferență de fus orar: –12 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: franceza, vă veți înțelege și în engleză
Moneda: Francul Pacific (XPF sau CFP), în afara monedei locale se acceptă și USD și EURO
Timpul probabil: cumpăna lui februarie și martie este caracterizată prin umiditate mai ridicată,
temperaturi între 27 – 31°C, marea plăcută are 28°C, posibilitate de precipitații

Dacă este vorba de Polinezia Franceză, de obicei se aud cuvinte ca: incredibilă, cea
mai frumoasă, de vis, paradis. Aceste superlative legate de Polinezia sunt, într-adevăr,
îndreptățite. Inima Pacificului are o suprafață similară cu dimensiunea Europei și spre
deosebire de Consiliul Insulelor din Pacific, cum ar fi Fiji, Vanuatu și Tuvalu, nu este independentă, ci este parte a Republicii Franceze. Un amestec de insule vulcanice și atoli
care încântă vizitatorii din întreaga lume prin varietate și frumusețe se întinde în apele
calde la sud de mijlocul Oceanului Pacific, exact la jumătatea distanței dintre Australia
și America de Sud. Pentru Polinezia Franceză nu sunt tipice plaje „lungi de nisip alb”,
ci lagunele unde puteți înota. Tipice sunt așa numitele „motu”, care sunt benzi de nisip
idilice care împrejmuiesc lagunele. Multe hoteluri sunt construite direct pe „motu”, în
alte locuri vă puteți comanda transportul până acolo sau puteți chiar și înota pe „motu”.
Frumusețea adevărată a arhipelagului o reprezintă o mică insulă, Bora Bora, care se
datorează uneia dintre cele mai frumoase lagune din lume, numită pe bună dreptate
Perla Polineziei. Este ușor de recunoscut, deja din aeronavă, datorită siluetei distinctive
cu două vârfuri verticale. Primul este muntele de piatră Mount Otemanu, care, prin înălțimea sa de 727 metri, este cel mai înalt munte al insulei. Al doilea munte este Mount
Pahia. În laguna turcoaz, în jurul părții centrale, sunt împrăștiate mici insulițe motu.
Fiecare dintre ele are unele caracteristici specifice. Pe una este situat aeroportul, pe
celelalte turiștii din hoteluri se bucură neperturbați de liniștea paradisiacă. Unele dintre
acestea sunt nelocuite și veți găsi pe ele doar superbe plaje cu nisip alb.
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ZIUA A 9-A După un mic dejun matinal și un scurt transfer la aeroport, zburăm
către un alt loc din Pacific. Timpul dinainte de prânz ni-l petrecem cu discuții despre
prima treime a Călătoriei în jurul Pământului. Da, avem deja atâtea zile în urma noastră!
După aterizarea pe insula Tahiti ne urcăm într-o aeronavă mai mică și până la insula
Bora Bora sunt de ajuns mai puțin de 45 de minute, urmate de 30 de minute plăcute pe
vapor, prin lagună, direct spre hotelul nostru. Suntem găzduiți în vile pe apă, în frumoasa
stațiune de 5H Four Seasons resort, cu vedere panoramică înspre laguna minunată și
Muntele Otemanu - simbolul insulei.
Cina se servește la hotel (meniu cu 2 feluri).
ZIUA 10-A ȘI 11-A Două zile de relaxare la jumătatea Călătoriei noastre sunt
exact ce ne trebuie.
Excursie de o jumătate de zi cu vaporul – întrerupem pentru o jumătate de zi relaxarea
profundă cu o navigare plăcută pe laguna turcoaz în jurul întregii insule Bora Bora,
ocazie cu care vom admira felurite priveliști către dominanta sa – Muntele Otemanu.
La prima oprire ne delectăm privind la rechinii de recif, aflându-ne în siguranță, pe vas.
Următoarea oprire va fi la Grădina de corali, creată parcă pentru snorkeling. Ce e mai
bun, se servește la sfârșit – lagunarium pe o mică insulă privată / motu, unde puteți
înota în trei piscine naturale și face snorkeling cu țestoase de mare, diavoli de mare,
rechini și pești de corali.
Cina se servește la hotel (meniu cu 2 feluri).
LA CERERE, PUTEM REZERVA CINA LA RESTAURANTUL BLOODY MARY (cel mai
faimos restaurant din lume) UNDE AVEȚI ȘANSE DE 100% SĂ ÎNTÂLNIȚI CELE MAI
MARI VEDETE ALE LUMII!!! Transportul de la hotel la restaurant și înapoi este asigurat.

GOLF
Moorea green pearl golf club pe insula Moorea

(teren cu 18 găuri, par 72, handicap bărbați 28 / femei 36)
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AUCKLAND / NOUA ZEELANDĂ
Azia

AUCKLAND
Oceanul Pacific

ROTORUA
WELLINGTON

NOUA ZEELANDĂ

Diferență de fus orar: –10 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: engleza și maori
Moneda: Dolar neozeelandez (NZD)
Timpul probabil: începutul lui martie este sfârșitul plăcut al verii cu temperaturi
în jur de 19°C – 23°C, probabilitate redusă a precipitațiilor

Noua Zeelandă se află în Pacific, la aproximativ 2 000 de kilometri est de coastele
Australiei. Coasta este spălată de Oceanul Pacific și Marea Tasmaniei. Este o țară accidentată și muntoasă, care se întinde pe două insule principale: Insula de Sud și Insula
de Nord. Strâmtoarea Cook separă cele două insule. În afară de acestea, din Noua
Zeelandă mai fac parte și insule mai mici, cum ar fi Insula Stewart, Tokelau (teritoriu
de peste mare, care este compus din atolii de corali Atafu, Fakaofo și Nukunonu),
Niue și Insulele Cook (un total de 15 de insule vulcanice și de corali denumite după
James Cook).
Capitala de stat este Wellington, însă cel mai mare oraș este Auckland. Majoritatea populației provine din Europa, o zecime o formează maori și mai puțin de 4% polinezienii.
Sunt însă și reprezentanți ai imigranților din alte țări. Din punct de vedere al religiilor,
populația din Noua Zeelandă este cu adevărat diversă. O prezență puternică o au religia
anglicană, prezbiteriană și romano-catolică. Primii locuitori au fost Moriori polinezieni,
imigrația maori având loc în secolul al 8-lea. La mijlocul secolului al 17-lea, Insula de
Sud a fost descoperită de navigatorul olandez Tasman. În 1840, Noua Zeelandă a intrat
sub dominația engleză, devenind colonie britanică. A doua jumătate a secolului al 19-lea
a fost marcată de revolte frecvente armate ale maorilor, iar disputele reciproce pentru
pământ au fost parțial rezolvate de recunoașterea suveranității britanice. Statutul de dominion a fost obținut de Noua Zeelandă abia în 1907. În 1931 a devenit țară independentă, iar cu Marea Britanie întreține uniune personală. De la începutul anilor 1990, cresc
eforturile de transformare a monarhiei în republică, iar în 1995 a fost semnat un acord
cu maori privind restituirea pământului populațiilor indigene și compensații financiare.
Astăzi Noua Zeelandă este monarhie constituțională, șeful formal al statului fiind regina
Marii Britanii. Practic, însă, ea este reprezentată de guvernatorul general. Datorită naturii
superbe, Noua Zeelandă este o atracție deosebită pentru turiștii care caută teritoriu
sălbatic și neexplorat într-o țară care este, de partea cealaltă, o zonă civilizată și sigură.
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ZIUA A 12-A După un mic dejun matinal, un transfer scurt cu avionul în Tahiti,
unde urcăm în Boeingul nostru. Ne așteaptă un zbor de cinci ore și jumătate spre Noua
Zeelandă. Din moment ce survolăm granița datei, după ceas călătorim mai mult decât
o zi întreagă (oare ne va ajunge doar o singură masă de prânz?).
ZIUA A 13-A La scurt timp după masa de prânz aterizăm pe insula din nord
în metropola Auckland. După îndeplinirea formalităților de la aeroport, ne îndreptăm
direct în centrul orașului, unde încă înainte de sosirea la hotel facem un tur al orașului
încheiat cu urcarea (bineînțeles cu lift rapid) pe icoana Aucklandului, cea mai înaltă
clădire din țară, un turn înalt de 328 m. Sky Tower are o panoramă uluitoare de 360°
spre împrejurimile din apropiere și îndepărtate (vizibilitate până la 80 km!). În orele după-amiezii ne cazăm într-un hotel foarte bine localizat (Sofitel Auckland), direct în port,
de unde accesul este facil în toate direcțiile. Până la portul cu iahturi sunt, într-adevăr,
doar câțiva pași.
Cina – individuală la hotel sau într-unul din restaurante, baruri ori pub-uri din apropiere
(pietonal).
ZIUA A 14-A Vom explora Noua Zeelandă pe cont propriu sau mergem cu grupul
nostru într-o excursie în faimoasa zonă Rotorua?
Excursie facultativă de o zi cu masă de prânz – aproximativ 240 de km de Auckland
este așezat centrul turistic al ținutului Rotorua care este, de asemenea, și centrul culturii
băștinașe Maori. Pe loc ne familiarizăm cu obiceiurile băștinașe, cunoaștem dansurile
maori și obiceiurile dansului ritual haka. După un prânz gustos, privim celebrele gheizere, câmpuri termale, nămol fierbinte bulbucând și nu uităm nici de pasărea kiwi, simbolul
Noii Zeelande. Revenim la Auckland la orele serii, dar într-o stare de spirit minunată!
Cina – individuală la hotel sau într-unul din restaurante, baruri ori pub-uri din apropiere
(pietonal).

GOLF
Akanara Golf Club

(teren cu 18 găuri, par 70)
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SYDNEY / AUSTRALIA
Azia

Oceanul Pacific
BLUE
MOUNTAINS

AUSTRALIA

SYDNEY

Diferență de fus orar: +8 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: engleza
Moneda: Dolar australian (AUD)
Timpul probabil: începutul lui martie este un anotimp cu temperaturi de 20°C – 24°C,
cu precipitații de toamnă scurte

Australia este prea interesantă pentru a alege sa vizitezi un loc în detrimentul altuia. Însă
pe scara „trebuie să vezi“ domnește Sydney. Cu toate că Sydney nu este capitala, este
cel mai mare oraș din Australia și este cea mai frecventată destinație a turiștilor, care
se îndreaptă spre cel mai mic continent. Acest oraș cosmopolit de pe coasta Pacificului
a fost înființat în 1788 ca o colonie de deținuți ce au fost deportați aici din Anglia. Astăzi
nu veți mai găsi deținuți, iar oferta atracțiilor este aproape nelimitată. Inima orașului este
Circular Quay, cartierul portului, unde în secolul al 18-lea au debarcat primii coloniști.
Se leagă direct de centrul de afaceri din Sydney, City of Sydney și printre vizitatori este
celebru în special datorită numărului mare de colonade, restaurante plăcute cu grădină
și piețe tradiționale. În cazul în care nici acum locul acesta nu vă incită curiozitatea, să
știți că Circular Quay este locul care găzduiește Sydney Opera House și Harbour Bridge,
două dominante fără de care Sydney nu ar fi Sydney. Opera este așezată pe vârful Point
Bannelong, iar amplasarea sa tocmai în acest loc nu a fost deloc întâmplătoare. „Velele
“ albe pe fundalul cerului albastru sunt perfect vizibile de oriunde din port și sunt principalul simbol distinctiv al orașului Sydney. În 2007 această clădire interesantă a fost
inclusă pe lista patrimoniului mondial UNESCO și este, de asemenea, singura clădire din
secolul al XX-lea ce se numără printre cele șapte minuni noi ale lumii moderne. O parte
indispensabilă a panoramei cu opera este magnificul Harbour Bridge, podul de oțel care
leagă părțile de sud și de nord ale orașului Sydney. El a fost finalizat în anul 1932 și
până în anul 1967 a fost, cu o înălțime de 134 de metri, cea mai înaltă clădire din oraș.
La vizitarea orașului cu siguranță nu lăsați să vă scape atmosfera The Rocks. În acest
cartier puteți experimenta atmosfera autentică a orașului original. Pentru odihnă, vizitați
una dintre plajele locale, care ele însele scriu povestea frumoasă a orașului. Cele mai
populare plaje sunt, în primul rând, în cartiere estice ca Bondi, dar și Bronte, Tamarama,
Clovelly, Coogee sau Maroubra.
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ZIUA A 15-A Transfer la aeroport și decolare în direcția Australia. Zbor scurt
de 3 ore iar la prânz aterizăm în Sydney. Întâlnirea cu cel mai mare oraș „antipod“
o stabilim la plaja Bondi - cea mai faimoasă plajă din Australia. În continuare, vizităm
cartierul modern Paddington, pe sub Harbour Bridge către istoricele Rocks și în cele din
urmă mergem la Operă. Biletele pentru vizitarea Operei sunt deja achiziționate. Suntem
foarte norocoși! În mod normal ar trebui să așteptăm 8 luni pentru a primi permisiunea
pentru acces. După vizitarea Operei, ne cazăm în hotelul luxos de 5H, situat chiar în
fața ei (Shangri-La´s Sydney*).
Cina – individuală la hotel sau într-unul din restaurante, baruri ori pub-uri din apropiere
(pietonal).
ZIUA A 16-A Astăzi avem două opțiuni pentru a savura Sydney: vom cutreiera
singuri orașul sau ne vom încredința în mâinile ghizilor noștri și luăm parte la una dintre
cele mai atractive excursii.
Excursie facultativă de o zi cu masă de prânz – în câteva ore încercăm să vedem tot ce
este mai interesant nu numai în Sydney, dar și prin împrejurimi. Darling Harbour, celebrul
Harbour Bridge, Cockle Bay, perspectivele Milsons Point, Seaforth și Arabanoo cu cele
mai frumoase vederi panoramice ale atracțiilor principale ale orașului (aparatele de fotografiat nu mai țin ritmul), cartiere exclusiviste Neutral Bay, Mosman, plaja pitorească
Manly cu zeci de surferi pe care-i urmărim pe parcursul mesei de prânz din restaurantul
de pe promenadă. După-amiaza ajungem înapoi în centrul Sydney din Manly cu vaporul
(încercăm transportul public local australian) de-a lungul coastei, astfel încât să privim
și savurăm panorama orașului dintr-o perspectivă diferită.
Cina – individuală la hotel sau într-unul din restaurante, baruri ori pub-uri din apropiere
(pietonal).
ZIUA A 17-A Din moment ce avem în urma noastră mai mult de jumătate din
Călătoria în jurul Pământului, o zi liberă va fi binevenită. Toată ziua este numai a noastră!
„Cangurii“ nu ne-au dezamăgit!
Cina – individuală la hotel sau într-unul din restaurante, baruri ori pub-uri din apropiere
(pietonal).
GOLF
New South Wales golf club

(teren cu 18 găuri, par 72, handicap 24)

St. Michael‘s golf course

(teren cu 18 găuri,par 72, handicap bărbați 28 / femei 36)
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PALAU / MICRONEZIA
Azia

Oceanul Pacific

KOROR

PALAU

Australia

Diferență de fus orar: +7 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: engleza și palauana
Moneda: dolar american (USD)
Timpul probabil: temperatura aerului 29°C – 32°C, marea 27°C, precipitații ocazionale

În lume sunt doar câteva locuri, care încă nu au „cedat” de tot turismului de masă.
Arhipelagul discret Micronezia Palau este unul dintre ele. Mini-stat cu o suprafață de
aproape 500 de kilometri pătrați situat în Oceanului Pacific, sud-vestul Microneziei,
circa 800 km la est de Filipine, Micronezia este un paradis turistic, în principal datorită
faptului că nu face distincție între sezonul turistic de vârf și scăzut. Temperatura medie
aici se menține stabilă la 27 de grade, precipitațiile sunt mai dese doar în perioada
iulie-octombrie, insulele se află în afara zonei de taifun și, prin urmare, această zonă
geografică o puteți vizita în orice moment al anului.
Micronezia este alcătuită din lanțuri de insule mărunte din centrul și nord-vestul Oceanului Pacific și are o suprafață totală de aproximativ 2,700 de kilometri pătrați. În afară de
Palau, insulele principale ale zonei sunt Mariana, Carolina, Marshall și Insulele Gilbert.
Palau în sine este compus din 16 mini-state. Sunt formate din 26 de insule și o mulțime
de insule mici nelocuibile, numite Rock Islands (300 insulițe mici sub forma de ciupercă). Insulele se află într-o lagună extinsă înconjurată de un recif de barieră, acestea
sunt de origine vulcanică, iar unele au fost chiar construite din corali. Insulele Palau
și-au câștigat independența în 1994 din partea SUA iar în prezent sunt liber afiliate la
ele și folosesc moneda lor. Aceste insulițe vulcanice și de corali pitorești puțin afectate
de industrializare, cu o mulțime de tuneluri subacvatice și epave, încet, dar cu încredere,
își deschid porțile pentru turiștii din întreaga lume.
Palau este spălat de marea de azur, în care trăiesc mai mult de 1 500 de specii de pești
tropicali, rechini, delfini, diavoli de mare, crocodili și multe specii de corali. Nu degeaba
Palau este numit „acvariu divin”. Multe insule au propriul lor ecosistem, iar în mijlocul
unora există lacuri. Cel mai sărat lac este cel al Meduzelor și într-adevăr în el plutesc
mii de meduze mari, care însă cu timpul și-au pierdut capacitatea de a vătăma. Nisip alb
superb, coasta presărată cu palmieri, care se înclină într-un unghi aproape de neînțeles
deasupra apelor oceanului, vegetația tropicală luxuriantă plină de orhidee înflorite și
50 de specii de păsări colorate și în special viață extrem de variată și captivantă sub
suprafața mării.
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ZIUA A 18-A Dimineața urcăm din nou la bordul avionului nostru și decolăm
către Micronezia unde, în Oceanul Pacific, la 800 km est de Filipine, se întinde un
sătuc mic, Palau, liber afiliat de USA. Zborul către alt paradis pe pământ ni-l facem mai
agreabil cu degustarea vinurilor australiene bune. Transfer comod de jumătate de oră
de la aeroportul Koror într-o stațiune plăcută cu plajă (Palau Pacific Resort*), relaxare
de seară pe plajă.
Cina la hotel (sub formă de bufet suedez).
ZIUA A 19-A Relaxare pe plajă, în adâncuri sau explorarea arhipelagului? Omiterea excursiei oferite pe vapor ar fi, probabil, o greșeală, pentru că mâine avem zi liberă.
Excursie facultativă de o zi cu masă de prânz – suntem după un mic dejun bun
și echipamentul complet de snorkelling este deja pregătit pentru noi pe un vapor cu
motor rapid. Marea de azur, unde trăiesc mai mult de 1.500 de specii de pești tropicali,
rechini, delfini, diavoli de mare, crocodili și multe specii de corali. Nu degeaba Palau
este numit „acvariu divin”. Marea în Palau este curată, chiar și în jurul capitalei și cei mai
exigenți turiști consideră această zonă ca una din trei cele mai bune destinații din lume
pentru scufundări (vizibilitatea este până la adâncimea incredibilă de 40 de metri).
Snorkelling și înot în locații frumoase ca Rock Islands, Jellyfish lake, pe mica insulă și
apoi servim un prânz ușor, de picnic. După întoarcerea din excursie, reușim să testăm
plaja și marea din fața hotelului.
Cina la hotel (sub formă de bufet suedez).
ZIUA A 20-A Din nou putem savura micul dejun târziu și odihnă toată ziua pe
plajă. Sau astăzi facem ceva activități sportive? În minte comparăm plaja caraibiană,
polineziană și microneziană. Însă fiecare are altă părere.
Cină BBQ variată direct pe plaja hotelului.
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SIEM REAP / CAMBODGIA
Azia

SIEM REAP

Oceanul Pacific

CAMBOGIA
Oceanul Indian

PHNOM PENH

Diferență de fus orar: +5 ore față de ora de iarnă a Europei de est
Limba oficială: khmera, vă veți înțelege și în engleză
Moneda: riel (KHR), dar peste tot acceptă dolarul american (USD)
Timpul probabil: cald, temperatura aerului cca 30 – 32°C,
umiditate ridicată, precipitații de după amiază ocazionale

Cambodgia este țara care își deschide doar cu încetul porțile pentru turismul de masă.
Iar aceasta este de bine. În afară de descoperirea plajelor minunate, aici puteți cerceta
adevărata junglă din parcul național Bokor sau doar să contemplați frumosul peisaj al
Mekongului. Iar dacă sunteți norocoși, puteți vedea la Kratii, înotând în râul Mekong,
delfini rari de râu. Pe lacul Tonle Sap, pescarii locali vă vor oferi o plimbare prin satul
lor plutitor. N-ar trebui să ratați nici Phnom Penh, o reflectare a strălucirii de odinioară
și astăzi un pic al posomorâtului prezent al Cambodgiei. Mulți călători vin la Cambodgia
doar pentru a vedea complexul templu Angkor. Această monumentală construcție este
rămășița regilor khmeri, care aveau obiceiul să-și înceapă domnia construind un templu
nou. Întreaga zonă a templului Angkor este, în afară de atracție turistică, dovada și
mărturia bogăției imperiului khmer și dezvoltarea tehnologiei și arhitecturii. În secolul
al XII-lea, Angkor a fost probabil cel mai mare oraș al lumii. A înlocuit Bagdadul, căruia
i-a aparținut această întâietate la cumpăna dintre primul și al doilea mileniu. Europa
și orașele sale din timpul acela nu s-au putut compara cu cele asiatice. Structura și
sistemul de construcție Angkor simbolizau universul, al cărui centru era în înțelegerea
hindusă muntele Meru, lăcașul zeilor. În Angkor s-a aflat acest centru al „universului“,
turnul central al complexului templu Angkor Wat. Acum stă abandonat în mijlocul junglei la câțiva kilometri de Siem Reap în nord-vestul Cambodgiei. Îl înconjoară zidurile
și șanțurile de apă. Iar centrul universului îl reprezintă turnurile, patru în colțuri și unul
în mijloc. Teatrul arhitectural este completat de șiruri de stâlpi de piatră acoperiți, de
ziduri mici, alei pavate cu piatră, statui de lei, șerpi cu șapte capete, zeițe, dansatoarele
templului și demoni. În perioada dintre secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea, în
Angkor Wat s-au stabilit călugări budiști și complexul templu a devenit unul dintre cele
mai faimoase locuri de pelerinaj ale budiștilor în Asia de sud-est. Astăzi este cel mai
strălucitor monument pe teritoriul Cambodgiei iar turul său e posibil să vă extenueze
cu adevărat.
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ZIUA A 21-A După micul dejun ne îndreptăm către aeroport și zburăm spre
Cambodgia, unde ajungem în scurt timp, după amiaza. Un alt nou șoc cultural, dar cu
ele ne-am obișnuit timp de 3 săptămâni. Acesta este cu adevărat exotic! Fostul stat al
Khmerilor Roșii s-a schimbat în ultimii ani iar turiștii sunt bineveniți aici. Siem Reap este
poarta de acces în Angkor cu temple uluitoare. Hotelul nostru luxos (Park Hyatt*) se
găsește în centrul orașului aflat în extindere. După-amiaza și seara le petrecem în frumoasa piscină a hotelului, la masaj sau pe străzile orașului cu o bogată viață de noapte.
Cina – individuală la hotel sau în centrul apropiat al orașului.
ZIUA A 22-A Programul de astăzi nu-l ratează absolut nimeni. Va fi lung, dificil,
obositor dar fascinant, informativ și plin de arome diferite.
Excursie facultativă de o zi cu masă de prânz – dimineața devreme începe prima
parte a programului interesant de astăzi. Cu tuk-tuk tipic local (2 persoane într-unul)
ne îndreptăm către complexul monumental de temple Angkor Wat, care este înregistrat
în lista patrimoniului istoric și cultural mondial UNESCO, împreună cu cele 300 de
temple ale sale.
Trei ore de dimineață (mai mult nu este de dorit din cauza temperaturii și umidității
ridicate) le petrecem explorând câteva temple hinduse și budiste și aflăm despre istoria, rafinamentul, măreția dar, de asemenea, desfrânarea imperiului Angkor. Înainte de
prânz ne întoarcem la hotelul nostru și acolo ne relaxăm o oră la bazin. După această
odihnă foarte plăcută vom avea un prânz delicios și după relaxare, după-amiaza, vom
continua să cunoaștem cealaltă jumătate a listei noastre planificate de temple (dar
pentru siguranță ne deplasăm doar în microbuze cu aer condiționat). Vom vizita
templele Angkor Wat, Royal Bayon, Ta Prohm (cu rădăcini de copaci crescute prin
interiorul lui, cunoscut și din filmul cu Angelina Jolie - Tomb Raider), Baphuon, Terasa
elefanților, Terasa regelui lepros.
După o zi obositoare, vom avea o scurtă pauză pentru duș la hotel, să ne revigorăm și
pornim sprinteni la cina de rămas bun (ținută de gală) la un restaurant cu o bucătărie
modernă asiatică.
GOLF
Phokeethra country club

(teren cu 18 găuri, par 72, handicap bărbați 28 / femei 36)

Angkor golf resort

(teren cu 18 găuri, par 72, handicap bărbați 28 / femei 3)
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CĂLĂTORIA SPRE CASĂ

BORA BORA

ZIUA A 23-A Călătoria noastră splendidă în jurul Pământului este la final. Doar
încă un mic dejun exotic și în fața noastră se așterne lin zborul spre București. Mai
bogați cu o multitudine de senzații, emoții, experiențe irepetabile, prieteni și contacte
noi, precum și sute, chiar și mii de fotografii, ne asigurăm reciproc că data viitoare vom
savura planeta noastră pe o rută nouă. Încă o fotografie de adio cu echipajul avionului
și prietenii noi și spunem ADIO călătoriei noastre de 23 de zile!

DURATA ORIENTATIVĂ
A ZBORURILOR INDIVIDUALE

București  Antigua = 12 ore 15 min.
(escală tehnică pe Azore)

Antigua  Iguazu / Brazilia = 6 are 45 min.
Iguazu  El Calafate / Patagonia = 4 ore 25 min.
El Calafate  Rapa Nui / Insulele Paștelui = 6 ore
Insulele Paștelui  Papeete / Tahiti = 5 ore 45 min.
Tahiti  Auckland / Noua Zeelandă = 5 ore 40 min.
Auckland  Sydney / Australia = 3 ore 15 min.
Sydney  Koror / Palau = 7 ore 10 min.

AUCKLAND

(escală tehnică în Cairns australian)

Koror  Siem Reap / Cambogia = 4 ore 50 min.
Siem Reap  București = 12 ore
(escală tehnică în Alma Ata)
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CAMBOGIA

PREȚUL CĂLĂTOREI
persoană în cameră cu 2 paturi

31 950 € / pachet complet

persoană în cameră cu 1 pat

38 950 € / pachet complet

• vârsta minimă a participantului la această Călătorie în jurul Pământului este de 18 ani
(vârsta în momentul efectuării voiajului)
• NU este posibilă rezervarea camerelor cu trei paturi, respectiv a camerelor cu canapea
• numărul camerelor cu un pat este limitat

BONUS PENTRU HOTĂRÂRE RAPIDĂ
Dacă veți comanda voiajul CĂLĂTORIA ÎN JURUL PĂMÂNTULUI cel târziu până
la 30.6.2016, obțineți bonus special = 5 excursii facultative (după alegerea proprie)
și asigurare peste standard a stornării voiajului GRATUIT!

PREȚUL SEJURULUI INCLUDE
CASCADELE IGUAZU

- transportul aerian pe traseul
București  Antigua  Iguazu / Brazilia  El Calafate / Argentina
 Insulele Paștelui / Chile  Papeete / Tahiti  Auckland / Noua Zeelandă
 Sydney / Australia  Koror / Palau  Siem Reap / Cambogia
 București în clasa CONFORT/BUSINESS
- transportul unui bagaj de cală de 30 kg și a unui bagaj de mână de 8 kg,
iar pentru jucătorii de golf și echipamentul specific (max. 12 kg)
- taxe de aeroport și securitate (valabile și cunoscute la data de 04.01.2016)
- transferul cu autocarul din aeroport la hotel și înapoi
- transfer cu avionul Papeete/Tahiti  Bora Bora și înapoi
- transfer cu vaporul din aeroportul Bora Bora la hotel și înapoi
- 2 nopți cazare în hotel de lux pe plajă cu all inclusive (Antigua)
- 6 nopți cazare în hotel de lux pe plajă cu demipensiune (Bora Bora și Palau)
- 4 nopți cazare în hotel de lux cu demipensiune (Brazilia și Insulele Paștelui)
- 9 nopți cazare în hoteluri de lux cu mic dejun (Patagonia, Auckland, Sydney, Cambodgia)
- 1 cină de întâmpinare pe plajă (tip BBQ cu băuturi în Antigua)
- 1 cină de gală de la revedere cu băuturi (Cambodgia)
- 10 x catering / gustare la bordul avionului la calitate de clasa business (mâncăruri și băuturi)
- servicii de ghid, informații și asistență ale ghizilor români de-a lungul întregului voiaj
- servicii medicale și de evaluare de bază ale unui medic român profesionist
de-a lungul întregului voiaj
- servicii de transport al bagajelor și fotografie asigurate de către
un membru din echipa de deservire
- la sfârșitul călătoriei, fiecare familie va primi un album cu fotografii din excursie
- toate taxele de viză (pentru deținătorii de pașapoarte biometrice românești,
cu o valabilitate de cel puțin șase luni după întoarcerea din voiaj),
impozite și taxe locale, intrările cu plată în parcurile naționale
- recompense pentru șoferi locali, ghizi, hamali - asigurare complexă de călătorie a Agenției
europene de asigurare a călătoriei, inclusiv asigurare de sănătate și de accidente
- asigurare obligatorie în caz de faliment al agenției de turism

PALAU
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SYDNEY

PREȚUL CĂLĂTORIEI NU INCLUDE

PATAGONIA

Excursii facultative în locații alese individual (cu ghid român și local):
- IGUAZU (excursie de o zi inclusiv masă de prânz) = 140 €/ pers.
- PATAGONIA (excursie de o zi inclusiv masă de prânz) = 325 €/ pers.
- INSULELE PAȘTELUI (excursie de o zi inclusiv masă de prânz) = 340 €/ pers.
- BORA BORA (excursie de o jumătate de zi cu vaporul) = 60 €/ pers.
- ROTORUA (excursie de o zi inclusiv masă de prânz) = 215 €/ pers.
- SYDNEY (excursie de o zi inclusiv masă de prânz) = 170 €/ pers.
- PALAU (excursie de o zi inclusiv masă de prânz) = 225 €/ pers.
- ANGKOR WAT (excursie de o zi inclusiv masă de prânz) = 95 €/ pers.

Diferență facultativă pentru asigurare storno pentru anularea sejurului la Agenția
europeană de asigurare a călătoriei (fără limita prețului voiajului și fără coparticipare)
= 1 000 €/ pers. (poate fi convenită doar la comanda sejurului, nu ulterior!)
- servicii nemenționate în programul voiajului (taxi, shopping, program la alegerea turistului)
- toate băuturile în afara celor de la cina de întâmpinare și de la cina de la revedere
- cazare în camere de hotel de categorie superioară (suite, apartamente,
altele decât cele din pachetul excursiei)

CONDIȚIILE DE PLATĂ ȘI STORNARE
- la comanda călătoriei se achită un avans de 25%, restul până la suma totală
până la 31.10.2016
- fiecare client are dreptul oricând înainte de începerea voiajului să anuleze relația contractuală
cu agenția de turism, adică să rezilieze contractul/să storneze voiajul. În acest caz, agenția
de turism are dreptul de a percepe pentru fiecare persoană înregistrată taxă de anulare:

PALAU

- 25% din prețul total al voiajului în caz de stornarea / anularea voiajului
cu mai mult de 100 de zile înainte de începerea voiajului
- 65% în caz de stornarea / anularea voiajului cu 60 până
la 99 de zile înainte de începerea voiajului
- 90% în caz de stornarea / anularea voiajului cu mai puțin
de 59 de zile înainte de începerea voiajului
Organizatorul proiectului LE TOUR DU MONDE = agenția de turism Leonardo – Oscar s.r.o.
(cu sediul în Zadunajská 12, 85101 Bratislava, Slovakia * CUI 36203190) in cooperare
cu RTW (Round The World Travel SRL, cu sediul in Calea Floreasca 167, etaj1, sector 2,
Bucuresti, Romania, CIF 23171620, Licenta de Turism nr. 4940/08.06.2011) își rezervă
dreptul de a anula voiajul în caz de rezervare scăzută (mai puțin de 48 călători), iar aceasta
cel mai târziu la 31.10.2016. În acest caz va returna clienților avansul achitat în suma totală.
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CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÂNTULUI
RTW Travel
Calea Floreasca 167, etaj 1, sector 2, București
tel: +40 21 232 90 98, +40-741-031 642
e-mail: office@rtw.ro
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