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 Preturile includ: 2 nopti de cazare (minim 1, maxim oricate)/ persoana, cazare in 
camera dubla, la hotel de 2*,3*,4*,5*, cu tipul de masa mic dejun + bilet de acces la 
evenimentul ales, categoria mentionata;

 Oferta  este  limitata si  preturile  comunicate  sunt  informative  –  ele  pot  suferi 
modificari, in functie de momentul achizitiei pachetului turistic;

 biletele  pentru  evenimente  se  comercializeaza  doar  in  cadrul  unui  pachet 
turistic (care sa cuprinda cazare si/sau transport);

 prelungirea  sau  modificarea  perioadei  de  cazare  este  posibila,  cu  recalcularea 
pachetului turistic;  

 ATENTIE: aceste pachete trebuie rezervate la momentul comunicarii pretului pentru 
a se putea garanta oferta;

 tarifele sunt exprimate in EUR/ persoana/ pachet si pot suferi modificari in functie 
de disponibilitati pana la data rezervarii ferme a pachetului turistic;

 pachetele turistice de evenimente, odata rezervate si confirmate, raman ferme 
100%!

 turistul are garantia 100% a contravalorii biletelor de eveniment in cazuri de anulare 
a evenimentului;

 pentru aceste pachete este necesar sa informati corect turistii dvs. asupra 
conditiilor speciale de comercializare: LINK CONDITII SPECIALE EVENIMENTE

AVEM ABSOLUT ORICE EVENIMENT SPORTIV/ CONCERT/ FESTIVAL DIN TOATA LUMEA
Noi satisfacem si cele mai exigente cerinte intr-un mod profesionist!!! 

http://oferte.activtours.ro/1_Formulare%20si%20info%20util%20parteneri/ACTIV_Evenimente_TERMENI_CONDITII_Anexa%202_22_04_15.pdf




































De ce ACTIV EVENTURIA pentru a merge, in siguranta, la evenimentul preferat?!? 

Deoarece:

a. ACTIV EVENTURIA este Touroperatorul nr. 1 din Romania  al pachetelor turistice de 
evenimente - muzicale/concerte, sportive/orice fel de competitii (de la fotbal, handbal, 
baschet, rugby, tenis, golf si pana la Moto GP, Formula 1 sau corrida!), festivaluri (Cirque 
du  Soleil,  Lord  of  The  Dance,  Disney  on  Ice,  Sensation  White,  Tomorrowland  etc.), 
introduse pe piata romaneasca inca din 2009;

b. noi avem furnizori stabili, siguri si verificati;

c. aveti garantia 100% a primirii/ (*rambursarii, in cazul unor intamplari nefericite, cum ar 
fi anularea concertului din motive organizatorice!) biletelor de eveniment;

d. aveti  consultanta de specialitate 24h/24h, 7 zile/7, atat la nr. de telefon dedicat: 
0755 013 983 - Iulia Diaconu, cat si cel al managerului agentiei: d-na conf.univ. dr. Carmen 
Nicolescu - 0740 091 802.

Pentru  orice  detalii  si  informatii  suplimentare,  nu  ezitati  sa  ne  contactati: 
activtours.eventuria@gmail.com sau  accesati  website-ul  nostru  specializat  pe  acest 
produs: http://www.eventuria.ro/

http://www.eventuria.ro/


Avantajele Parteneriatului cu  ACTIV EVENTURIA – CINE SUNTEM?

Din 2003 începând, ne-am dezvoltat, experimentat și instruit, ajungând să dispunem de personalul, 
baza de date și cunoștințele necesare, pentru a da un adevarat sens opțiunilor și prospecțiunilor 
Dvs., precum și pentru a vă materializa dorințele dumneavoastră, indiferent de destinația sau tipul 
de produs  travel  pe care îl  vizați.  Cele  mai  noi  și  relevante informații  vă  vor  fi  furnizate de 
consultanții noștri, specializați și profesioniști.  

Cu activități desfășurate în întreaga Europă și nu numai, noi deținem, ca parteneri vechi și de  
încredere,  o rețea globală de colaboratori (DERTOUR, TUI, PULLMANTUR etc.), companii experte în 
domeniu,  generând  multiple  oportunități  către  afaceri  de  calitate,  conducând  la  creșterea 
motivației  și  satisfacției  Dumneavoastră  în  urma  călătoriilor  efectuate  (business  sau 
leisure/holidays)! 

A.  CE CÂȘTIGAȚI DACĂ LUCRAȚI CU NOI?

1. Brand cu reputație bună în piață, siguranță, profesionalism, competitivitate
2. Touroperator din 2003, cu furnizori proprii și direcți
3. Echipă tânără, flexibilă, dinamică, formată din profesioniști, suport 24h/24h, 7 zile/7
4. La noi, TURISTUL/CLIENTUL ESTE PRIORITATEA NR. 1
5. Experți în domeniul nostru de activitate, cu experiență considerabilă
6. Organizatori de călătorii „tailor-made” - complete, bugetate și adaptate nevoilor clienților 

noștri
7. Flexibilitate în condițiile de colaborare și buni parteneri, loiali, serioși, de încredere
8. Bonusuri și surprize în funcție de calitatea cooperării și avantaje pe termen lung.

B.  CE PIERDEȚI DACĂ NU LUCRAȚI CU NOI?

 Un partener serios și de încredere, pe care vă puteți baza în orice moment
 Beneficiul de a nu avea surprize neplăcute în vacanța Dvs. sau călătoriile de afaceri
 Tarife avantajoase și pachete tailor-made adaptate nevoilor Dvs., la  cel mai bun raport 

calitate – preț, în funcție de prioritățile Dvs.
 Consultanță de specialitate / agent dedicat, adecvată nevoilor Dvs. de organizare a unei 

călătorii reușite din toate punctele de vedere (servicii complete și complexe)
 Suport 24h/24h, 7 zile/7
 Posibilitatea  de  a  vă  motiva  angajații  oferindu-le  beneficiile  Tichetelor  de  vacanță, 

comercializate  printr-un  partener  de  încredere (pentru  tot  ceea  ce  înseamnă  piața 
internă).

C.  CE PUTEM NOI FACE  PENTRU PARTENERII NOSTRI ? 
ACTIV EVENTURIA este partenerul potrivit, profesionist, flexibil cu care puteti sa economisiti 
bani pentru nevoile companiei Dvs. de business travel, si nu doar!!!

Parteneri DERTOUR, MEIER`s, ADAC, JAHN REISEN, TUI, PULLMANTUR s.a., noi avem grija sa oferim 
companiilor partenere beneficiile unei gestionari optime a volumului business travel prin:
- Sistem integrat de servicii, suport logistic si tehnologic avansat, promtitudine
- Personal tanar si flexibil, specializat, profesionist, dedicat 
- Asistenta personalizata 24/24, 7 zile/7
- Raport optim pret-calitate si siguranta serviciilor
- Reducerea costurilor si raportarea acestora
- Rapoarte customizate
- Acces prin sisteme online de rezervari DERTOUR/TUI Travel, la peste 3000 destinatii
- Managementul situatiilor de criza, adecvat si profesionist
- Asistenta in situatii speciale
- Programe avantajoase pentru personalul corporate, in functie de volum, colaborare pe termen 
lung: acces direct la oferte speciale, consultanta, discount la achizitionarea serviciilor de turism






