
 

 

Ce trebuie să ştiu despre vacanţa mea în Dalaman (Marmaris, 

Fethiye, Oludeniz)? 

 

PLECARE DIN BUCURESTI (OTP): 

Prezentare: in Terminalul Plecari de la Aeroportul Otopeni, la ghiseul de imbarcare cu 2 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 DALAMAN: 

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

dedicata, care este afisata pe monitoare. 

În aeroport din Dalaman vă aşteaptă reprezentantul nostru de la agentia partenera Summer 

Tour la ghiseul 35 din incinta aeroportului–va fi recunoscut dupa placuța de întâmpinare 

“Cocktail Holidays”:  

-Marmaris: MAXIM BULBAN:+90 549 553 52 85 

În aeroport din Dalaman, vă aşteaptă reprezentantul nostru de la agentia partenera Peninsula 

Tour –va fi recunoscuț dupa placuța de întâmpinare “Cocktail Holidays”: 

– Marmaris: Maria Petronela Özşen – +90 507 019 42 21 

 

RETUR DIN DALAMAN 

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. 

ATENTIE! Nu veti avea acces in perimetrul aeroportului inainte de deschiderea biroului de 

check-in. – 

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: 
Greutatea maxima acceptata pentru 1 piesa bagaj de cala este de 23 kg si 10 kg pt 1 piesa 

bagaj de mana cu dimensiunile maxime de 50X 40 X 25 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Documentele Necesare 
Pentru calatorie in Turcia 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. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politiadefrontiera.ro/


 

 

 

CONDITII GENERALE DE CĂLĂTORIE IN TURCIA 
Cetățenii Români: 

Potrivit hotărârii autorităților competente din Republica Turcia, începând cu data de 1 iunie 

2022, NU mai este necesară prezentarea certificatului care să ateste vaccinarea împotriva 

COVID-19, dovada trecerii prin boală sau testarea RT-PCR ori antigen la niciunul din punctele 

vamale de intrare în această țară (aerian, terestru și naval). 

De asemenea, a fost eliminată obligativitatea completării formularului PLF la intrarea în Turcia. 

 

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

carantinare a persoanelor. 
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