
Cum rezerv o vacanta in strainatate  
 
Accesam site-ul EXIMTUR: www.eximtur.ro 
Dam click pe Vacante in Strainatate (a doua linie din meniul superior) 
 

 
 
Se va deschide pagina cu vacante in strainatate si se vor completa campurile din motorul de cautare in 
sectiunea dorita. 

 
 

Vom selecta destinatia (tara/statiunea) in sectiunea care ne intereseaza:  
- tabul „Chartere externe” se vor afisa destinatii cu oferte cu zbor charter; 
- tabul „Sejururi fara transport” se vor afisa destinatii cu oferte pentru sejur individual, fara 

transport; 
- tabul „Destinatii exotice” este o selectie de oferte pentru destinatii exotice; 
- tabul „Circuite” se vor afisa destinatii cu oferte de circuite. 

 
In exemplul nostru, vom alege un sejur cu zbor charter pentru Grecia, insula Creta. 

http://www.eximtur.ro/


 
 

In tabul „Chartere externe” alegem tara Grecia/ regiunea Creta.  
Apoi alegem orasul de unde dorim sa fie plecarea -in exmplul nostru, Cluj Napoca. 
Alegem apoi perioada sejurului. Vom alege o data de intare si o data de iesire din sejur (datele pentru 
care exista plecari sunt evidentiate cu albastru pe calendar).  
Dupa 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 apasa butonul CAUTA. 
In timpul cautarii, pe ecran va aparea mesajul de mai jos. Cautarea dureaza cateva secunde. 
 

 
Se vor afisa rezultatele cautarii. 
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. 
 
In partea stanga a listei de oferte sunt disponibile si o serie de filtre, cum sunt: Destinatie (se poate bifa 
o statiune anume); Cauta hotel (putem cauta un hotel anume dupa nume); stele, disponibilitate, tip de 
masa, pret. 
Cu ajutorul acestor filtre putem restrange lista de oferte si putem afisa doar ofertele care ne intereseaza. 
 

 
  



 
 
 
Dupa afisarea ofertei vom da click pe butonul Vezi detalii de la hotelul dorit. 
Alegem in acest exemplu hotelul Indigo Mare Hotel. 
 
Dupa ce se va da click pe butonul Vezi detalii, se vor afisa apoi toate ofertele pentru perioada aleasa, 
pentru hotelul selectat, oferte care pot fi disponibile sau la cerere (RQ / Request / La cerere).  
In acest exmplu avem mai multe tipuri de camere, cu doua variante de masa – mic dejun (breakfast) sau 
demipensiune (half board), toate disponibile. 



 

 
 
Pentru a efectua o rezervare, vom alege varianta dorita, apoi dam click pe butonul Rezerva acum. 
Se vor completa datele turistilor (nume, prenume, data nasterii, atat pentru adulti cat si pentru copii), 
apoi detalii facturare.  



 

 
 
Se aleg apoi varianta si metoda de plata.  
Putem alege plata integrala 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 IN AGENTIE /PRIN AGENT 

cu NUMERAR, VIRAMENT, CU CARD. 
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. 
*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 3 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). 



 
Obligatoriu trebuie bifat DA in sectiunea „Politica de confidentialitate si de protectie a datelor cu 
caracter personal”, altfel nu se poate salva comanda si nu putem procesa rezervarea. 
 

 
 
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! (metoda de 

achitare, emiterea facturii fiscale, confirmarea rezervarii, restul documentelor privind sejurul rezervat, 
etc.) 
 



 In cazul in care ati optat pentru Plata cu card, 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.  

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

rezervarii, emiterea facturii fiscale, restul documentelor privind sejurul rezervat, etc.)  
 

 


