
 

 

Ce trebuie să ştiu despre vacanţa mea în Hurghada? 

 

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 HURGHADA: 
Urmati traseul indicat in aeroport. 

Inainte de a merge la Passport Control, este obligatoriu sa mergeti la ghiseul de vize pentru a 
obtine viza. Pentru Hurghada este obligatorie! 

Dupa trecerea de ghiseele cu Passport Control, se recupereaza bagajele de cala de la banda 
dedicata, care este afisata pe monitoare. 

InfataaeroportuluivaasteaptacuplacutaCocktailHolidaysreprezentantulnostrulocal, vorbitor de 
limbăromână, Dna. SilviaCojocaru (00201061530680) 

 

RETUR DIN HURGHADA 
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 
pentruintarziericauzate de modificareaorarului de zbor de catrecompaniaaeriana. Acestea se 
pot rezervasiachita la fata locului, in functie de disponibilitatilehotelului din ziuarespectiva. 

 

POLITICA DE BAGAJE: 
Greutatea maxima acceptata pentru 1 bagaj la cala este de maxim 20Kg si 1 bagaj la mana de 
maxim 7Kg/ persoana (exceptie infanti) atat pentru zbor dus, cat si pentru zborul de retur. 



 

 

Pe ruta Hurghada –Bucuresti, bagajul de cala al pasagerilor se va accepta la check-in NUMAI 
in conditiile in care acesta este impachetat in folie protectoare (contra cost) 

In scopul sporirii securitatii zborurilor pe destinatia Egipt, Autoritatea Aeronautica Romana a 
impus control nominal la imbarcarea in avion de catre echipajul companiei aeriene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documentele Necesare 
Pentru calatorie in Hurghada 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. Viza turistică – este obligatorie si se poate obţine la aeroportul de destinatie, contravaloarea 
colantului de viză fiind achitată pe loc, sau la sediul Ambasadei Republicii Arabe Egipt în 
România, costul acesteia fiind de aproximativ 25USD. 

4. Asigurarea storno si medicala Cocktail Travel Protection (dacă asigurarea este inclusă în 
pachetul dumneavoastră); 

 

Informatiisuplimentare: 
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 minorulcalatorestefaraniciunparinte, adultul care-l primeste in 
grijatrebuiesaprezinteacordulambilorparintiautentificat la notariatsicazieruljudiciar 

 

 



 

 

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

Agentia de turismorganizatoare nu esteraspunzatoarepentrudeciziaorganelor de frontiera de 
a nuacceptaturistulsaparaseascateritoriulRomanieisausa-iacordeintrarea pe teritoriul statului 
unde face sejurul, chiardaca dispune de toate documentele necesare deplasarii. 

 

CONDITII GENERALE DE CĂLĂTORIE IN EGIPT 
Cetățenii Români: 
Începând cu data de 17 iunie 2022, pasagerilor care sosesc în Egipt NU li se va mai solicita 
prezentarea certificatului COVID-19. 

 

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

 

 

 

 

 

 


