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JOCURILE OLIMPICE DE VARA
TOKYO 2020
- FOTBAL Perioada 22–30 Iulie 2020
FOLLOW MY TEAM

În 2020, perioada 24 Iulie – 9 August, Tokyo și Japonia vor găzdui din nou Jocurile
Olimpice, la peste jumătate de secol de când acestea au fost organizate pentru prima oară
aici, în 1964. Cel mai mare spectacol sportiv din lume va veni din nou la Tokyo. Mii de
sportivi si oficiali de joc, performanțe uimitoare, un număr record de medalii, sporturi noi
introduse în program, locuri iconice și amintiri pentru o viață. Aceasta este ceea ce vor
primi spectatorii atunci când vor cumpăra un bilet pentru Tokyo 2020.
Jocurile Olimpice Tokyo 2020 vor fi cele mai inovatoare din istorie. Japonia se
pregăteste intens pentru a veni în întâmpinarea spectatorilor cu tehnologie japoneză de
vârf, vehicule alimentate cu hidrogen, roboți, sisteme de recunoaștere facială, dispozitive
de traducere multilingvă, îmbunătățirea accesibilității in oras și o nouă experiență a
spectatorilor cu cele mai noi tehnologii IT&C.
În plus, cu turneele de fotbal și baseball / softball, veți putea descoperi mai mult decât
doar Tokyo. De la Sapporo, capitala insulei de nord, până la Yokohama, al doilea cel mai
mare oraș al Japoniei, Olimpiada din 2020 este o scuză bună pentru a călători prin țară.
Descoperă orașul viitorului și fii alături de echipa națională de fotbal a României la
Jocurile Olimpice Tokyo 2020!
TARIFE PACHET – FOOTBALL FOLLOW MY TEAM:
- 4.490 EUR/persoana in camera dubla/pachet
- 6.090 EUR/persoana in camera single/pachet
SERVICII INCLUSE:
 Bilet de avion Bucuresti - Tokyo – Bucuresti (zbor cu o singura escala)
 Bagaj de cala
 Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport
 Cazare 8 nopti cu mic dejun inclus la hotel 4* in Tokyo
 Pachet cu 3 bilete de intrare (categoria B) la meciurile de fotbal din fazele preliminarii
(grupe), din cadrul Jocurilor Olimpice (datele meciurilor: 23, 26 si 29 Iulie)
 Asistenta turistica si insotitor de grup din partea agentiei
 Asigurare medicala de calatorie (limita de raspundere 50.000 EUR)
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Grup minim: 30 persoane
Pentru mai putin de 30 persoane, tariful se recalculeaza.
Oferta este valabila in limita locurilor disponibile din momentul comenzii ferme.
Condiţii de intrare şi regim de şedere
Cetăţenii români, posesori ai unui paşaport simplu/ simplu electronic sau temporar, pot
intra şi rămâne pe teritoriul Japoniei, fără viză, pentru o perioadă care să nu
depăşească 90 de zile într-un interval de 6 luni de la data primei deplasări.
Excursii opționale – tarife informative:
- Tokyo, Temple & Sanctuare: aprox. 70 EUR/persoana
- Tur de oras Tokyo: aprox. 80 EUR/persoana
- Muntele Fuji & croaziera Hakone: aprox. 120 EUR/persoana
- Kyoto Express Tour, 1 zi, cu plecare din Tokyo: aprox. 300 EUR/persoana
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