”New York Is Calling

You”
ANSWER IT!

INFORMAȚII IMPORTANTE PROIECT
●

Proiectul “New York Is Calling You” se organizează începând cu a doua jumătate a anului 2019;

●

(!) Proiectul este structurat în EDIȚII anuale (Ex.: “New York Is Calling You”, Ediția 2020) și cuprinde
mai multe SESIUNI cu perioade de desfășurare exacte, având o durată totală de 9 nopți și 10 zile;

●

(!) Într-o SESIUNE a unui proiect (Ex.: “New York Is Calling You”, Sesiunea 3-12 Martie 2020) pot pleca
maxim 16 participanți împărțiți în grupuri de 4 persoane;

●

Proiectul asigură consultanță și îndrumare pentru vizitarea orașului înainte de începerea călătoriei,
precum și recomandarea unui program de desfășurare pe zile;

●

Profil participant proiect cultural "New York Is Calling You!": adult cu vârsta cuprinsă între 21 și 38 ani
(!) Proiectul nu asigură/include un îndrumător de grup care să însoțească grupurile de
4 participanți ai proiectului.

CE ESTE INCLUS ÎN PROIECT (1/2)
Costul aferent proiectului cultural în urma reducerilor de grup aplicate este cuprins între 888€ şi 984€ şi include:
●

Bilet de avion dus-întors pe ruta București -> Bruxelles SAU Paris -> București;

●

Bilet de avion dus-întors pe ruta Bruxelles SAU Paris -> New York -> Bruxelles SAU Paris;
➔
Exemple de companii aeriene partenere ale proiectului: United Airlines / Brussels Airlines / Level
Airlines / Lufthansa Airlines / Iberia Airlines / SWISS Air / Air Canada / Delta Airlines;
➔
Zborurile transatlantice pot avea escale de cel mult 3h la dus și/sau întors.

(!) Costurile proiectului includ un bagaj de mână, dimensiuni standard, cu o greutate de maxim 12kg.
●

Cazare timp de 6 nopți în New York în hoteluri de 3* sau 4* (camere de 4 persoane);
➔
Exemple de hoteluri atribuite pentru acest proiect: Holiday Inn Express - Wall Street / Holiday Inn
New York City Times Square / Best Western Plus Plaza Hotel / Holiday Inn Manhattan - Financial
District / Fairfield Inn & Suites by Marriott New York Queens/ Holiday Inn Manhattan 6th Ave Chelsea, Sondor ApartHotel / Fairfield Inn by Marriott New York Manhattan/Financial District.

●

Cazarea timp de 2 nopți în Bruxelles SAU Paris în hoteluri de 3*;
➔
Bruxelles: Wellness Apart Hotel sau Meininger Hotel Bruxelles City Center;
➔
Paris: MEININGER Hotel Paris Porte de Vincennes; Hotel Saint Charles.

●

Recomandarea unui program de desfășurare pe zile, materiale informative, consultanță și îndrumare pentru
vizitarea orașului înainte de începerea călătoriei.

CE ESTE INCLUS ÎN PROIECT (2/2)
●

Costul aferent proiectului (cuprins între 888€ şi 984€) poate fi achitat INTEGRAL încă de la început SAU
în TREI TRANȘE după cum urmează:

➔

AVANS: 300€ din costul proiectului, plătibil în cel mult 12 zile de la data confirmării selecției în
proiect;

➔

TRANȘA A DOUA: 300€ din costul proiectului, plătibil la 45 zile după deadline-ul avansului proiectului;

➔

TRANȘA A TREIA: diferența din costul proiectului, cu cel mult 45 zile înainte de data plecării.

●

(!) Avansul sau contribuția integrală a proiectului sunt NERAMBURSABILE indiferent dacă viza de turist va
fi acordată sau refuzată de către Ambasada USA din București (viza de turist pe 10 ani se obține astăzi foarte
ușor atâta timp cât există o stabilitate financiară și personală în țară a persoanelor care aplică pentru
obținerea acestei vizei);

●

(!) Pentru obținerea vizei de turist (care NU este inclusă în costul proiectului) am pregatit un document cu
INFORMAȚII UTILE OBȚINERE VIZĂ SUA:
http://romstud-travel.ro/wp-content/uploads/2019/10/VIZA_SUA_Info_Utile.pdf

CE NU ESTE INCLUS ÎN PROIECT
(!) Costurile proiectului NU INCLUD:
○

Alegerea preferențială a locului în avion: locurile în avion sunt atribuite aleatoriu (nu sunt atribuite neapărat unul
lângă celălalt) după procesul automat de check-in;

●

Bagaj de cală al cărui cost integral este cuprins între 64€ și 82€ la dus SAU la întors și între 128€ şi 164€/persoană
dus-întors (se poate alege împărțirea costurilor unui bagaj de cală la mai multe persoane, atât la dus cât și la întors, iar
marea majoritate a participanților optează pentru bagaj de cală doar la întors);

●

Mesele și băuturile în timpul zborurilor;

●

Asigurările de călătorie în Europa și USA (asigurări multirisc, asistență, repatriere);

●

Costurile personale: costul mediu al cheltuielilor personale pentru toată durata proiectului este de aproximativ 700
€/persoană care vor acoperi mesele în oraș, transferurile de la aeroporturi spre unitățile de cazare din Bruxelles SAU
Paris (între 35€ și 65€ pentru cele patru segmente) și din New York (între 25$ și 45$ pentru ambele segmente),
obiectivele turistice pe care le recomandăm spre vizitare și ieșitul în pub-uri.

(!) La hotel în New York pentru efectuarea procesului de check-in se cere un depozit (între 25$ și 35$ pe noapte pe camera)
care se blochează pe cardul bancar (debit sau credit) al reprezentantului camerei (stabilit de comun acord în grup) și care este
total rambursabil (suma se va debloca după procesul de check-out) dacă nu se inregistreaza “room damages” în timpul șederii.
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Imagini Holiday Inn Manhattan 6th Ave - Chelsea
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Imagini Holiday Inn Express - Wall Street
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