
Cum rezerv o vacanta in ROMANIA  
Cum achit online cu card de vouchere de vacanta 

 
Accesam site-ul EXIMTUR: www.eximtur.ro 
Dam click pe Vacante in Romania (a doua linie din meniul superior) 
 

 
 
Se va deschide pagina cu vacante in Romania si se vor completa campurile din motorul de cautare. 
In motorul de cautare din partea superioara a paginii vom alege tara Romania 

 
 

Vom selecta destinatia (statiunea/localitatea) din Romania (de ex. Mamaia, Baile Felix, Poiana Brasov, 
Sibiu, etc.). Atentie: in functie de tabul ales din motorul de cautare, anumite localitati se vor afisa, 
altele nu. De exemplu, daca se va efectua cautarea in tab-ul „sejururi fara transport” se gasesc toate 
destinatiile din Romania pentru care Eximtur are oferte.  
Pentru a reduce numarul de destinatii se poate selecta: 
- tabul „Litoral Marea Neagra” se vor afisa statiunile de pe litoral 
- tabul „Delta Dunarii” se vor afisa doar localitatile din Delta Dunarii 
- tabul „Statiuni turistice” se vor afisa doar statiunile balneare si montane  
- tabul „Orase in Romania” se vor regasi doar orase din Romania, nu si statiuni balneare, montane 

de pe litoral sau Delta.  

http://www.eximtur.ro/


 
 
In exemplul nostru, vom alege ca destinatie Eforie Nord 

 
 

Alegem perioada sejurului. Vom alege o data de intare si o data de iesire din sejur (datele pentru care 
exista disponibilitati sunt evidentiate cu albastru).  
Avem posibilitatea de a alege si oferte speciale (datele de intrare si iesire sunt fixe, nu pot fi modificate; 
in aceasta situatie, sejurul va avea 5, 6 sau 7 nopti sau multiplii de 5, 6 sau 7 zilel; datele de inceput si 
sfarsit oferte speciale sunt evientiate cu verde ). 

 
 



 
 

După alegerea perioadei, selectam nr. adulti si nr. copii (daca sunt). In cazul in care exista copii, se va 
introduce si varsta lor 

 
 
Dupa completarea datelor din motorul de cautare, se apasă butonul CAUTĂ: 
 
In timpul căutării, pe ecran va apărea mesajul de mai jos. Căutarea durează câteva secunde. 

 



 
Se vor afișa rezultatele căutării: 
După afisarea ofertei vom da click pe butonul Vezi detalii de la COMPLEX STEAUA DE MARE, HOTEL 
MEDUZA.  
 

 
 
Siteul va afisa atat oferte disponibile cat si la cerere. 
Ofertele „disponibile” se pot rezerva si achita online cu card bancar. 
Ofertele „la cerere” trebuie confirmate de catre un consultant EXIMTUR. 
 
Se vor afisa ofertele pentru perioada aleasa, oferte care pot fi disponibile sau la cerere (RQ / Request / La 
cerere). Vom alege o variantă, apoi dăm click pe butonul Rezervă acum. 



 
 
 
Se vor completa datele turiștilor (nume, prenume, data nașterii, atât pentru adulți cât și pentru copii), apoi 
detalii facturare.  
 



 
 
Se aleg varianta si metada de plată. Putem alege plata integrală sau plata partiala, în transe. In situatia in 
care se alege plata in transe, se va afisa avansul minim, si termenele pentru plata/platile viitoare. 
La Variante de Plata se poate opta pentru PLATA INTEGRALA click pe Plata Integrala, sau pentru PLATA 
PARTIALA se da click pe Avans Minim. 
Alegem metoda de plata: 

1. PLATA CU CARD 
Poti plati ONLINE CU CARD IN LEI 

- Rezervari servicii cu pretul afisat in lei 
- Rezervari servicii cu pretul afisat in EUR.Aplicam cursul BNR plus 2% daca achiti in lei costul unei 

rezervari care are pretul afisat in EUR. 
*Poti plati si in rate cu card de la Garanti Bank (Bonus Card), Banca Transilvania (Star Forte), Credit 
Europe Bank (Card Avantaj).  

Poti plati ON LINE CU CARD IN EUR 
Poti plati cu card in EUR numai servicii cu pretul afisat in EUR(servicii externe, bilete de avion) 

2. PLATA ON LINE CU CARD DE VOUCHERE DE VACANTA de la SODEXO, EDENRED, UP Romania 
Poti plati cu vouchere de vacanta numai contravaloarea unei rezervari cu locul de desfasurare in 
Romania 

EXIMTUR / Lucia MORARIU
metoda



3. PLATA IN AGENTIE /PRIN AGENT 
cu NUMERAR  , VIRAMENT, CU CARD, cu VOUCHERE DE VACANTA PE SUPORT HARTIE.  
Poti face rezervarea si apoi alegi plata in agentie. Atentie, prin selectarea acestei modalitati de 
plata locurile nu sunt rezervate.  
Vei fi contactat de un agent EXIMTUR pentru reconfirmarea disponibilitatii ,efectuarea rezervarii 
definitive si clarificarea modalitatii de plata. 
Vei putea plati prin virament bancar , cu card prin link de plata transmis de agent sau in agentie cu 
numerar, cu card sau cu vouchere de vacanta pe suport hartie. 
*Poti plati si in rate cu card de la Garanti Bank (Bonus Card), Banca Transilvania (Star Forte), Credit 
Europe Bank (Card Avantaj). 

 

 
 

 
Finalizare comanda.  
Pentru a putea finaliza comanda, trebuie bifate cele 2 casute de la termeni si conditii (dupa studierea 
termenilor si conditiilor si a Contractului privind pachetul de servicii de calatorie).  
 
Daca se doreste se poate creea si un cont in site (util pentru cumparaturi ulterioare – nu va mai trebui 
sa introduceti toate datele, se vor prelua automat). 



 
 
Apoi se apasa butonul Comanda si plateste.  
 
In cazul in care s-a optat pentru plata in agentie, se plaseaza o comanda fara a se realiza rezervarea ferma. 
Rezervarea ferma se va realiza numai dupa ce veti discuta cu un consultant EXIMTUR pentru finalizarea si 
achitarea rezervarii.  
Dupa apasarea butonului finalizare, se va deschide o pagina care contine toate informatiile comenzii, iar 
in cel mai scurt timp veti fi contactat de catre un consultant EXIMTUR. De asemenea veti primi si un email 
cu toate detaliile comenzii. 

Comanda a fost inregistrata. 
Un agent va va contacta in cel mai scurt timp pentru a stabili restul de detalii! 

In cazul in care ati optat pentru Plata cu card sau Plata card vouchere de vacanta, se realizeaza rezervarea 
si veti fi redirectionat catre pagina operatorului de plati pentru a achita online sejurul. 
Dupa finalizarea platii online veti primi un mesaj via e-mail cu detaliile platii, apoi pe ecran va aparea pagina 
cu detaliile rezervarii efectuate si veti primi un email cu detaliile comenzii.  



 

 


