
 

 

Ce trebuie să ştiu despre vacanţa mea în Creta Chania? 

 

PLECARE DIN BUCURESTI (OTP): 

Prezentare: in Terminalul Plecari de la Aeroportul Otopeni, la ghiseul de imbarcare cu 3 ore 

inainte de ora plecarii. 

La imbarcare va fi reprezentantul Cocktail Holidays, Dna. Monica Gherman (0724088099). Ea 

nu furnizează informaţii despre hoteluri, asigurari, excursii opţionale sau alte servicii turistice si 

in cazul in care ai nevoie, poate fi apelata pe mobil doar în ziua îmbarcării. 

 

LA SOSIREA PE AEROPORTUL DIN CHANIA: 

Dupa trecerea de ghiseele cu Passport Control, se recupereaza bagajele de cala de la banda 

dedicata, care este afisata pe monitoare. 

In fata aeroportului va asteapta cu placuta Cocktail Holidays reprezentantul nostru local, 

vorbitor de limbă română. 

Date de contact ale reprezentantului local care apare pe voucherul de cazare: 

-Blue Aegean, Dna. Mrs Mirabela mobile phone + 30 6988 523645. Tel urgente +302810300480 

-Kalamaki Travel: Dna Neli - Rethymno Tel: +306974800518 

-Dna Ioana - Chania Tel: +306974800517, Tel urgente: +302821031995 

 

RETUR DIN CHANIA (CHQ) 

Cu aproximativ 24 de ore inainte de data plecarii, veti primi mesaj la hotel despre ora la care de 

preluare de catre reprezentatul LOCAL pentru transferul spre aeroport. 

IMPORTANT: Cocktail Holidays nu asigura early check-in sau late check-out pentru intarzieri 

cauzate de modificarea orarului de zbor de catre compania aeriana. Acestea se pot rezerva si 

achita la fata locului, in functie de disponibilitatile hotelului din ziua respectiva. 

 

POLITICA DE BAGAJE TAROM: 
Greutatea maxima acceptata pentru 1 piesa bagaj de cala este de 23 kg si 8 kg pt 1 piesa 

bagaj de mana cu dimensiunile maxime de 55X 40 X 20 cm, atat pentru zbor dus, cat si 

pentru zborul de retur. 

Fiecare membru al familiei are dreptul la un bagaj de maxim 23 kg/piesă - nu se admite 

cumularea greutăţii bagajelor per familie! 



 

 

Infantii au dreptul gratuit la 1 bagaj / până la 10 kg / până la 115 cm dimensiunea totala. 

Infantii pot transporta 1 cărucior pliabil gratuit. 

 

POLITICA DE BAGAJE BLUE AIR: 
Bagaje ADT/CHD 

Greutatea maxima acceptata pentru 1 piesa bagaj de cala de 23 kg/pasager 

(dimensiunile acceptate sunt: 100x80x30 cm) si bagaj de mana de 10 kg/pasager 

(dimensiunile acceptate sunt: 40x30x20 cm). 

Atentie! Bagajul de mana trebuie sa fie MIC/GHIOZDAN! 

Fiecare membru al familiei are dreptul la un bagaj de maxim 23 kg/piesă - nu se admite 

cumularea greutăţii bagajelor per familie! 

Bagaj Infant : CARUCIOR sau bagaj 23Kg. Nu are bagaj de cabina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Documentele Necesare 
Pentru calatorie in Grecia este obligatoriu sa aveti asupra dvs. urmatoarele documente de 

calatorie printate sau in cazul pasaportului documentul in original, respectiv: 

1. Bilet de avion electronic printat; 

2. Pasaport turistic (pașaport simplu sau pașaport simplu temporar) valabil minim 6 luni de la 

intoarcerea in tara sau carte de identitate. Persoanele care detin alt tip de pasaport decat cel 

turistic (pasaport diplomatic etc) sunt rugate sa se intereseze in ce conditii pot calatori cu 

pasaportul pe care il detin. 

3. Asigurarea storno si medicala Cocktail Travel Protection (dacă asigurarea este inclusă în 

pachetul dumneavoastră); 

 

Informatii suplimentare: 
Copiii calatoresc cu pasaport turistic individual. 

Tinerii casatoriti: calatoresc cu documentele individuale de calatorie care nu trebuie sa fie cele 

anulate ca urmare a casatoriei civile. Minorii care calatoresc fara parinti: trebuie sa aiba un set 

de documente pentru a trece frontiera: 

– Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul 

notarial al parintelui care nu este prezent in deplasare; 

– Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie 

prezentat la organele de frontiera certificatul de deces. 

– Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la 

frontiera acceptul notarial al celui de-al doilea parinte. In cazul in care divortul s-a finalizat, este 

necesar a se prezenta hotarares judecatoreasca definitiva de incredintare si copie dupa actul de 

divort. 

– Daca minorul calatoreste fara niciun parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie sa 

prezinte acordul ambilor parinti autentificat la notariat si cazierul judiciar. 

 

Notă importantă 
Date actualizate despre documentele necesare, pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro. 

https://www.politiadefrontiera.ro/


 

 

Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera 

de a nu accepta turistul sa paraseasca teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul 

statului unde face sejurul, chiar daca dispune de toate documentele necesare deplasarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONDITII GENERALE DE CĂLĂTORIE IN GRECIA 
Cetățenii Români: 

Persoanele care sosesc din Romania pe teritoriul Republicii Elene nu mai sunt nevoite sa 

furnizeze un certificat UE Covid ce atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau test negativ 

PCR/rapid, conform anunțului facut de ministerul grec al sănătății din data 28.05.2022. 

  

– Călătorii în Grecia vor putea intra în țară fără a prezenta un certificat digital covid care să 

indice vaccinarea împotriva Covid-19, recuperarea sau un test negativ. 

– Admiterea la restaurante, cafenele, baruri, magazine și locuri de divertisment va fi permisă 

tuturor. Cerința certificatului de vaccinare, testului sau dovezii de recuperare a fost renunțată și 

nu mai este obligatorie. 

– Restaurantele, cafenelele, barurile, magazinele și locurile de divertisment vor putea funcționa 

la capacitate maximă (100 %). 

– Purtarea măștii în aer liber nu mai este necesară. 

– Purtarea măștilor rămâne obligatorie pentru toate zonele interioare (baruri, restaurante, 

zboruri, aeroporturi etc.) cel puțin până la sfârșitul lunii mai. 

Pentru mai multe detalii și informații, puteți vizita https://travel.gov.gr/#/ 

 

Pentru întoarcerea în România 
Incepand cu 08.03.2021, conform Hotararii nr. 16, se renunta la restrictiile privind regulile de 

carantinare a persoanelor. 

 

 

 

 

 

 

https://travel.gov.gr/#/

	PLECARE DIN BUCURESTI (OTP):
	LA SOSIREA PE AEROPORTUL DIN CHANIA:
	RETUR DIN CHANIA (CHQ)
	POLITICA DE BAGAJE TAROM:
	POLITICA DE BAGAJE BLUE AIR:
	Documentele Necesare
	Informatii suplimentare:

	Notă importantă
	CONDITII GENERALE DE CĂLĂTORIE IN GRECIA
	Cetățenii Români:
	Pentru întoarcerea în România



