INFORMARE PLECARE ANTALYA 23.07 / retur 30.07
ORAS
PLECARE

ORA PREZENTARE
in aeroport

ORA
DECOLARE

NR. ZBOR /
COMPANIE

AEROPORT
OTOPENI

04:00

07:00

AEROPORT
ANTALYA

Se va comunica de
partenerul local

09:50

RO7531
TAROM
RO7532
TAROM

**PERS.
DE CONTACT

NR.
TELEFON

Razvan Rotaru

0737 530 443

Gülçin Kaya

0090 543 4990876

• Prezenta la aeroport/Check-in cu 3h inainte de ora de plecare.
• Bagaje admise pentru fiecare pasager ocupant de loc: TAROM: 1 bagaj la cala max. 20kg / 1 bagaj de mana max. 7 kg
Incepand cu 29.08.2020, bagajele de mana, altele decat posetele pentru femei, servietele pentru barbati, huse / genti pentru laptop si genti pentru copiii sub 2 ani vor fi transportate la cala, ca
masura de securitate si igiena. Asadar, orice Adult / Copil intre 2-12 ani va putea avea ca bagaj de mana doar geanta / poseta / servieta si doua bagaje de cala:
Pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (infanti) se accepta doar un bagaj de cala de pana la 10 kg si un carucior pliabil.

• Transferul la sosire | Dupa aterizarea si recuperarea bagajelor din locul special amenajat, turistii vor fi intampinati la iesirea din aeroport de reprezentantii partenerului local
pentru efectuarea transferului catre hotel. Acestia vor fi identificati dupa tabela inscriptionata: PENINSULA TOURS
• Transferul la plecare | Va fi anuntat cu o zi inainte de iesirea din hotel. Detaliile vor fi transmise in camera de hotel iar in cazul in care nu le primiti pana la ora 18:00, va
rugam verificati la receptia hotelului sau sa contactati reprezentantul local.

Va rugam sa verificati orele de zbor mentionate in informare cu biletele de avion primite.
• ATENTIE !!! Pentru calatoria cu avionul este necesara completarea formularului de intrare in Turcia, disponibil pe portalul
https://register.health.gov.tr/ , cu maxim 72 de ore înaintea îmbarcării.

** De contactat doar in ziua plecarii !!!
DOCUMENTE DE CALATORIE : Pasaport, valabil min.6 luni de la data iesirii din tara!!!

MENTIONAM CA PURTAREA MASTII ESTE OBLIGATORIE PE TIMPULUI CALATORIEI CU AVIONUL!
RUGAM INSISTENT SA CONFIRMATI IN SCRIS PRIMIREA INFORMATIILOR!

NU UITATI de masurile aplicabile pentru calatoria in TURCIA
1. Incepând cu data de 15 martie 2021, persoanele care sosesc în Turcia, indiferent de modalitatea de transport, au obligația sa completeze formularul de intrare de pe portalul
https://register.health.gov.tr/ , cu maxim 72 de ore înaintea îmbarcării, respectiv a intrării în Turcia, pentru obtinerea codului HES (Hayat Eve Sığar). Prin intermediul acestui
cod, călătorii vor putea avea acces la transportul intern, la cazare, in restaurante sau magazine. Ghidul de completare al acestui formular poate fi consultat si in sistemul B2B
Hello Holidays.
2. La data de 31 mai 2021, autoritățile turce au anunțat noi măsuri aplicabile călătoriilor în acest stat:
-Testul molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai trebuie prezentat de către persoanele care sosesc pe cale rutieră, aeriană sau
maritimă și nu se va impune măsura carantinei, dacă acestea prezintă un document emis de autoritățile statelor de domiciliu prin care dovedesc faptul că au fost vaccinate și că
au trecut 14 zile de la efectuarea vaccinului (schema completă a vaccinării) sau prezintă un document oficial care atestă că au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 6 luni.
-Persoanele care nu pot prezenta dovada infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau a vaccinării, trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR, efectuat cu
maximum 72 de ore înainte de intrarea în țară sau al unui test rapid antigen, efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii în Turcia.
ATENȚIE! Testele rapide antigen acceptate de autorităţile turce sunt cele emise în limba engleză de o unitate medicală certificată în statul de domiciliu. Testele efectuate la
domiciliu/reședință şi care nu sunt însoţite de o certificare medicală NU sunt acceptate.
-Dovada vindecării de COVID-19 în vederea exceptării de la obligația prezentării testelor negative sau a certificatelor de vaccinare poate consta în: rezultatul pozitiv al unui
test tip PCR, adeverinţă emisă de instituţii medicale de stat sau private certificate în statul de domiciliu, semnate şi ştampilate, emise în limba engleză. Atenție! În vederea
exceptării de la obligația măsurii de carantină sau a prezentării testelor negative sau a certificatelor de vaccinare, turiştii străini trebuie să prezinte o dovadă conform căreia au
trecut cel puţin 28 de zile de la vindecare.
-Minorii cu vârsta de până la 6 ani nu trebuie să prezinte un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Minorii care au vârsta de peste
6 ani (inclusiv) trebuie să prezinte fie un test molecular tip PCR cu rezultat negativ, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării în Turcia, fie un test rapid antigen,
efectuat cu maximum 48 de ore înaintea sosirii, chiar dacă sunt însoțiți de părinți care prezintă dovada vaccinării împotriva COVID-19.
3. Pasagerii care calatoresc in Turcia cu avionul sunt obligati sa completeze un formular localizator – PAX LOCATOR FORM. Pentru fluidizarea procesului de imbarcare,
pasagerii trebuie sa prezinte la check-in formularele completate. Nerespectarea regulilor poate duce la intarzieri sau amezi din partea autoritatilor!
4. Pe toate aeroporturile sau in punctele de frontiera, pasagerii pot fi supuși unui control termic sau, în mod aleatoriu unei testări tip PCR, efectuată de reprezentanți ai
Ministerului Sănătății din Republica Turcia.
5. Incepand cu data de 14.05.2021, clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii.
5.1. La momentul publicarii informarii, Turcia se numara printre tarile aflate pe „Lista VERDE”. Aceste liste se pot actualiza săptămânal ȋn funcţie de incidenţa răspândirii
COVID-19 ȋn fiecare ţară. De aceea, ȋn orice săptămână această destinaţie se poate incadra pe o alta listă şi astfel se pot impune condiţii speciale pentru retur.
6.La intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile aflate pe Lista VERDE, nu se instituie măsura carantinei.
Pentru mai multe informatii si aspecte mentionate in Hotararea CNSU Nr. 28/14.05.2021, va rugam sa consultati link-urile de mai jos:
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Hotarare_CNSU_nr__28__din_14_05_2021.pdf
https://www.mae.ro/travel-conditions/3753

