
  
 

 

Stimati clienti,  

 

Va comunicam ca a fost prelungita oferta Disneyland, aplicabila pe ruta OTP-CDG-OTP  in favoarea 

copiilor cu varsta sub 12 ani, care calatoresc la Disneyland – Paris, insotiti de minimum un adult si care 

achizitioneaza bilete incepand cu data de 27 octombrie 2019 – data de vanzare, in urmatoarele 

conditii: 

A. reducerea de tarif se acorda primului copil (in cazul in care mai multi copii calatoresc insotiti de 
acelasi adult), cu varsta sub 12 ani, insotit obligatoriu de un adult platitor de tarif disponibil in 
sistem la momentul efectuarii rezervarii/emiterii, exceptand tarifele aferente RBD-urilor 
“W”,“E”, “S” si “V” dupa cum urmeaza: 

✓ primul copil 100% reducere; 
✓ de la al doilea copil 25% reducere; 

 
B. sunt eligibili copiii insotiti de adulti, pentru care se face dovada existentei voucher-elor de 

cazare, pentru toata perioada pentru care se solicita calatoria (intervalul dintre data plecare si 
data retur asa cum apar inscrise in biletul de avion), respectiv minim 2 nopti de cazare la unul 
dintre hotelurile Disney sau unul dintre cele hoteluri partenere (conform site-ului Disneyland 
Paris), iar restul de perioada in Paris sau imprejurimi, insotit de un document de identitate al 
copilului care sa faca dovada varstei acestuia (actul de nastere/pasaport).  
Verificarea voucherelor se va face prin sondaj, atat de catre Directia Financiara, Directia 
Comerciala, cat si la check-in. 
 

C. tariful copiilor va respecta conditiile corespunzatoare tarifului achizitionat de catre adultul 
insotitor. In cazul in care tariful adultului permite modificarea datelor de calatorie, biletul 
primului copil se va reemite gratuit, iar biletul celui de al doilea copil va fi reemis conform 

conditiilor tarifare ale biletului adultului cu mentinerea reducerii aplicate (de 25%) la 
penalizare.  
 

Rezervarea va fi procesata in urmatoarele conditii: 

1. Tariful este valabil pe ruta OTP-CDG-OTP doar pe curse operate de TAROM (NU se aplica pe 
zborurile operate de AF);  

2. biletele se vor emite doar pe stoc TAROM 
3. In cazul rutelor ex-puncte interne/KIV catre CDG, gratuitatea pentru copil se va mentine doar 

pe sectorul OTP-CDG-OTP, urmand ca pentru segmentele interne/KIV sa se incaseze 
contravaloarea diferentei tarif/taxe. 

 

Va dorim un zbor placut catre Disneyland Paris! 

 


