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PLĂTEȘTE VACANŢA TA
ÎN ROMÂNIA CU

VOUCHERE
DE VACANŢĂ

IATĂ CE ESTE NECESAR SĂ ȘTII DESPRE
VOUCHERELE TALE DE VACANŢĂ:
y Cu ele poţi achiziţiona servicii
turistice numai în România
y Trebuie să le folosești pentru
plată înainte de termenul lor de
expirare; acest termen nu se referă
la vacanţa ta, care poate avea loc
oricând dorești.
De exemplu, dacă voucherele expiră
la 1 mai 2021, poţi plăti cu acestea
servicii turistice până la data de
1 mai 2021, chiar dacă sejurul va
avea loc în iulie 2021.
y Este nevoie ca serviciile alese să
aibă valoare egală cu, sau mai
mare decât, valoarea voucherelor.
Dacă valoarea serviciilor e mai
mare, vei achita diferenţa. Dacă
valoarea e mai mică, poţi să
cumperi mai multe mini-vacanţe

plătind cu vouchere. Nu putem da
rest.
y Poţi achita cu vouchere și alte
servicii – de exemplu masă,
transport; condiţia este să ai
minim o noapte de cazare inclusă
în călătorie.
De exemplu, dacă dorești o vacanţă
în iulie 2021 pe litoral și avem
varianta de zbor spre Constanţa,
poţi cumpăra de la agenţia
noastră atât sejurul cât și
biletul de avion, achitând
integral cu vouchere de
vacanţă.
y Voucherele de vacanţă nu se
pot preschimba în bani

y Este necesar ca titularul
voucherelor să beneficieze de
serviciile achitate; el poate,
desigur, achita servicii și pentru
alte persoane.
De exemplu, titularul voucherelor
dorește să mearga în vacanţă
împreună cu un membru din familie
și un prieten și să facă plata cu
vouchere pentru toată lumea; acest
lucru este posibil.

CE POŢI SĂ CUMPERI
CU VOUCHERE?
SERVICII TURISTICE
ÎN ROMÂNIA.

AVANTAJELE PE CARE LE
AI APELÂND LA EXIMTUR
ATUNCI CÂND DOREȘTI
SĂ ACHIŢI CU VOUCHERE
DE VACANŢĂ:

Iată câteva idei:

ESTE SIMPLU. Îţi oferim posibilitatea
să alegi dintre peste 600 de hoteluri,
vile, pensiuni, conace sau castele
renovate în România. Pe toate le
găsești într-un singur loc. Nu este
nevoie să cauţi tu un hotel care să
accepte vouchere de vacanţă; cu
voucherele plătești la noi.

y Un weekend într-o staţiune
montană sau balneară din ţară
y Câteva zile într-un complex cu
servicii de spa
y O mini-vacanţă în Delta Dunării

y O vacanţă pe litoralul românesc

ESTE RAPID. Ai la dispoziţie mai
multe servicii, dintre care poţi alege
unul sau mai multe, pe care să le
achiţi integral cu vouchere.

Poţi achita cu vouchere și alte servicii
– de exemplu masă, transport; condiţia
este să cumperi minim o noapte de
cazare inclusă în călătorie.

ESTE SIGUR. Suntem una dintre
cele mai mari companii de călătorii
din România, care oferă siguranţă și
calitate, de peste 28 de ani.

y Un circuit cultural în România sau
o cazare într-un oraș

Ce mai trebuie să știi este că
voucherele de vacanţă pe care le
poţi folosi la noi sunt cele emise
de:

Edenred

Up Romania

Sodexo

PAȘII PE CARE ÎŢI RECOMANDĂM SĂ ÎI URMEZI:
la noi pe site, unde vei găsi
1 Intră
peste 600 de hoteluri din ţară; cu

siguranţă vei gasi o variantă de
vacanţă care să îţi placă. Desigur,
pentru o ofertă personalizată, te
încurajăm să ne suni sau să ne
scrii.

EXIMTUR Cluj-Napoca
Str. Andrei Şaguna
nr. 34-36
EXIMTUR Alba Iulia
Bd. Revoluției 1989, nr. 14, parter

EXIMTUR Bucureşti
Str. Armand Călinescu
nr. 26 Sector 2
EXIMTUR Iaşi
Bd. Independenței nr. 10, Bl. R4 parter

EXIMTUR Constanța Ferdinand EXIMTUR Mediaş
Bd. Ferdinand nr. 56
Str. G. Duca nr. 24

2 Când te-ai decis asupra ofertei, există 2 variante:

 dacă ai vouchere de vacanţă pe card, poţi face
plata direct pe site, alegând orice variantă care
apare disponibilă; sau poţi alege să primești pe
email un link securizat de plată.
 dacă ai vouchere de vacanţă pe suport de
hârtie, va trebui să ni le aduci, pentru a face plata,
sau să ni le trimiţi prin curier.

EXIMTUR Sibiu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 6

EXIMTUR Hunedoara
Str. Avram Iancu nr. 10 bl. C2 sc. B
EXIMTUR Reșița
P-ța 1 Decembrie 1918, Bl. 26
parter, spațiul comercial 1A

EXIMTUR Timişoara
Str. Vlad Delamarina Victor
nr.1, Piața Operei, intrarea
din strada Alba Iulia

EXIMTUR Suceava
Iulius Mall- Calea Unirii
nr. 22

call center:

0364 803 888
apeluri cu tarif normal

www.eximtur.ro
voucherevacanta@eximtur.ro

