
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea are deosebita placere sa va 

invite sa participati la Misiunea Economica pe care o organizeaza in Coreea de Sud si 
Japonia in perioada 5 – 17 noiembrie 2022. 

 
La solicitarea primita din partea reprezentantilor mediului de afaceri si a 

corespondentei avute cu partenerii nostri din aceasta zona economica, am initiat 
aceasta deplasare care are drept scop  promovarea societatilor comerciale romanesti 
din diferite ramuri economice, extinderea parteneriatelor de afaceri existente, 
identificarea de noi parteneri de afaceri, completarea portofoliului de client, 
constientizarea tendintelor actuale ale pietei in vederea unei abordari corecte si 
eficiente. 

 
Aceasta misiune economica se adreseaza reprezentantilor mediului de afaceri 

romanesc a caror activitate se desfasoara in domeniul constructiilor (constructii civile, 
constructii industriale, constructii drumuri si poduri, productie materiale de constructie, 
comert cu materiale de consntructii), exploatarii resurselor naturale, electronicii si 
electrotehnicii, agricultura (cultivarea plantelor, horticultura, zootehnie, avicultura, 
piscicultura), industria alimentara (procesarea produselor din carne), industria chimica, 
productia si comercializarea de ambalaje, reciclare, industria textila. 

 
Intalnirile de afaceri sunt organizate cu deosebitul sprijin al partenerilor nosti 

externi – Korea Chamber of Commerce and Industry, Osaja Chamber of Commerce 
and Industry OCCI, Kyoto Chamber of Commerce and Industry OCCI si Tokyo 
Chamber of Commerce and Industry TCCI conform unui program riguros stabilit. 

 
 Pachetul aferent acestei deplasari include:  

 Transport avion cursa de linie, clasa economy pe ruta Bucuresti  - Seoul, Seoul – Osaka si Tokyo – 
Bucuresti ; 

 Transferuri  private aeroport – hotel – aeroport; 

 10 nopti cazare in hoteluri de 4*, mic dejun inclus; 

 Transferuri private la intalnirile oficiale; 

 Intalniri de afaceri pe domenii de interes conform programului: 
- participare la intalnirile oficiale organizate cu sprijinul Korea Chamber of 

Commerce and Industry; 
- participare la intalnirile oficiale organizate cu sprijinul Tokyo Chamber of 

Commerce and Industry TCCI; 



 
 

 

 

 

- participare la intalnirile oficiale organizate cu sprijinul si Osaka Chamber of 
Commerce and Industry OCCI; 

- intalniri si vizite de afaceri, pe domeniile de interes solicitate, conform profilului 
companiei; 

 Servicii organizare intalniri oficiale; 

 Servicii de traducere si interpretare; 

 Asistenta de specialitate profesionista in limba engleza cu traducere in limba 
romana. 
 

 Pachetul de servicii nu include: 

 Asigurarea medicala de calatorie obligatorie. 

 Cheltuielile personale, diurna; 

 Alte mese decat cele incluse in program; 

 Programele optionale etc. 
 

   
In speranta confirmarii participarii Dvs la aceasta Misiune Economica va stam cu 

placere la dispozitie pentru orice informatie suplimentara (Ioana Secara – 
0733.674.661, ioana@ccia-vrancea.ro) 
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Coreea de Sud - Japonia 

Seoul – Osaka - Kyoto - Tokyo 
5 noiembrie 2022 

 
 
Ziua 1, 5 noiembrie -  BUCURESTI - SEOUL 

Intalnire pe Aeroportul International Bucuresti Henri Coanda, 
cu insotitorul de grup. Formalitati de check in. 
Decolare cu destinatia COREEA de SUD.  

 
Ziua 2, 6 noiembrie -  SEOUL  

Sosire in Seoul. 
Transfer privat la hotel. 
Program liber pentru acomodarea cu fusul orar (+6 ore fata de 
ora Bucurestiului), odihna si vizitarea imprejurimilor alaturi de 
insotitorul de grup. 
Cazare la Hotel 4* in SEOUL. 

 
Ziua 3, 7 noiembrie -  SEOUL  

Mic dejun. 
Intalniri pe domenii de interes organizate cu sprijinul Camerei de 
Comert si Industrie Seoul. 
Dupa amiaza, Turul orasului Seoul cu ghid local profesionist vorbitor de limba engleza.  

Cazare la Hotel 4* in SEOUL. 
 
Ziua 4, 8 noiembrie - SEOUL  

 Mic dejun. 
Program liber sau programe optionale. 

Cazare la Hotel 4* in SEOUL. 
 
Ziua 5, 9 noiembrie –SEOUL/ OSAKA 

Mic dejun. 
Transfer privat la aeroport pentru imbarcarea in zborul cu 
destinatia JAPONIA - Osaka. 
Sosire in Osaka. Transfer privat la hotel.  
Program liber pentru acomodare si vizitarea imprejurimilor 
alaturi de insotitorul de grup. 
Cazare la Hotel 3*+ in OSAKA. 

 
Ziua 6, 10 noiembrie – OSAKA 

Mic dejun. 
Intalniri pe domenii de interes organizate cu sprijinul Camerei de 
Comert si Industrie Osaka. 
Dupa amiaza, Turul orasului Osaka cu ghid local profesionist vorbitor de limba engleza.  

Cazare la Hotel 3*+ in OSAKA. 



 
 

 

 

 

Ziua 7, 11 noiembrie – OSAKA/ KYOTO 
Mic dejun.  
Transfer privat cu autocarul la Kyoto (drumul dureaza aproximativ o ora). 

Program optional: NARA (Nara se afla la jumatatea distantei Kyoto – Osaka) 
Sosire in Kyoto. Cazare la Hotel 3*+ in KYOTO. 

 
Ziua 8, 12 noiembrie – KYOTO 

Mic dejun. 
Intalniri pe domenii de interes organizate cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie Kyoto. 
Dupa amiaza, Turul orasului Kyoto cu ghid local profesionist vorbitor de limba engleza 
Seara, optional, cina traditionala cu spectacol MAIKO in cartierui gheiselor 

Cazare la Hotel 3*+ in KYOTO. 
 
Ziua 9, 13 noiembrie – KYOTO/ TOKYO 

Mic dejun. 
Transfer privat la gara pentru imbarcarea in trenul de mare viteza « bullet train » cu 
destinatia Tokyo (distanta parcursa: aprox.460 km). Vom calatori cu trenul aprox 2 ore si 30 
minute. 

Dupa amiaza, Turul orasului Tokyo cu ghid local profesionist vorbitor de limba engleza 
Cazare la Hotel 3*+ in TOKYO. 
 

Ziua 10, 14 noiembrie – TOKYO 
Mic dejun.  

Intalniri pe domenii de interes organizate cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie Tokyo. 
Cazare la Hotel 3*+ in TOKYO.  

 
Ziua 11, 15 noiembrie – TOKYO 

Mic dejun.  
Program optional: HAKONE si Muntele Fuji.  

Program liber pentru vizitarea orasului alaturi de insotitorul de grup, cumparaturi etc. 
Cazare la Hotel 3*+ in TOKYO.  

 
Ziua 12, 16 noiembrie – TOKYO/ plecare catre Romania 

Mic dejun.  
Progrogram liber pana la transferul privat la aeroport. Imbarcare in zborul cu destinatia 
Romania. 

 
Ziua 13 – sosire in Bucuresti 

Escala. Continuarea zborului cu destinatia Bucuresti. 

 

Tarif: 2.660 euro/persoana cazata in camera dubla   

(Tariful este valabil pentru un grup de minim 20 de persoane si poate suferi modificari in cazul unui numar mai mic de 
participanti; tariful poate fi platit in euro sau in lei la cursul BNR inmultit cu 1.05 coeficient de fluctuatie valutara) 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
Pachetul include: 

• Bilete avion clasa economy pe ruta Bucuresti – Seoul, Seoul – Osaka si Tokyo – 
Bucuresti; 

• Bilet tren de mare viteza, clasa economy, pe ruta  Kyoto - Tokyo; 
• Tururi de oras in sistem privat cu ghid profesionist de limba engleza si ghid insotitor de 

limba romana in Seoul, Osaka, Kyoto si Tokyo; 
• Transferuri private aeroport – hotel - aeroport sau, dupa caz, hotel – gara – hotel in 

Seoul, Osaka, Kyoto si Tokyo; 
• 10  nopti de cazare cu mic dejun la hoteluri de 4* (Coreea de Sud) si 3*+ (Japonia). 
• Transferuri private la intalnirile oficiale; 
• Intalniri de afaceri pe domenii de interes conform programului: 
• participare la intalnirile oficiale organizate cu sprijinul Korea Chamber of Commerce and 

Industry; 
• participare la intalnirile oficiale organizate cu sprijinul Osaka Chamber of Commerce and 

Industry TCCI; 
• participare la intalnirile oficiale organizate cu sprijinul si Kyoto Chamber of Commerce 

and Industry OCCI; 
• participare la intalnirile oficiale organizate cu sprijinul Tokyo Chamber of Commerce and 

Industry TCCI; 
• intalniri si vizite de afaceri, pe domeniile de interes solicitate, conform profilului 

companiei; 
• Servicii organizare intalniri oficiale; 
• Servicii de traducere si interpretare; 
• Asistenta de specialitate profesionista in limba engleza cu traducere in limba romana. 

 
 
Pachetul nu include: 

• Taxele de aeroport (aproximativ 685 euro la momentul cotatiei; taxele de aeroport pot 
suferi modificari pana la momentul emiterii efective a biletelor); 

• 1 bagaj de cala pe ruta Bucuresti – Seoul, Seoul - Tokyo si Osaka – Bucuresti 
(aprox.134 euro/bagaj); 

• Costul biletelor de intrare la obiectivele incluse in tururi – aprox. 175 euro/persoana; 
• Programele optionale; 
• Alte mese cu exceptia celor mentionate in program; 
• Alte transferuri decat cele mentionate mai sus; 
• Cheltuielile personale, eventuale taxe hoteliere de early check in si late check out; 
• Bacsisurile, diurna; 
• Asigurarea medicala obligatorie de calatorie; 
 

 
CONDITII de CALATORIE: 
- Document de calatorie: PASAPORTUL definitiv biometric (nu temporar) cu 
valabilitate minima 6 luni de la data intoarcerii in tara; 
- COREEA DE SUD: NU este necesara obtinerea vizei, dar este necesara obtinerea K-

ETA (Korea – Electronic Travel Autorization)                



 
 

 

 

 

Implementarea K-ETA (Korea – Electronic Travel Autorization), în vigoare din luna septembrie 
2021: Cetățenii români care doresc să călătorească în Republica Coreea și pentru care nu este 
necesară viza de intrare au nevoie de K-ETA pentru obținerea Cărții de îmbarcare în 
portul/aeroportul de plecare și pentru a intra în Republica Coreea. K-ETA este valabilă pentru 
călătorii multiple pentru o perioadă de 2 ani. Taxa pentru solicitarea/obținerea K-ETA este de 
10.000 KRW/persoană (aprox. 9 USD). Depunerea solicitării se face cu cel puțin 24 de ore 
înainte de îmbarcare.  
Cetățenii români pot aplica pentru obținerea K-ETA pe pagina de internet oficială www.k-
eta.go.kr sau pe aplicația pentru telefon mobil (K-ETA). Pe pagina de 
internet: https://youtu.be/uniP4VL3m6w este disponibil un videoclip de prezentare a aplicației 
K-ETA.  

- JAPONIA: NU este necesara obtinerea vizei – de formalitati se va ocupa agentia de 
turism organizatoare; Este permisa intrarea in Japonia persoanelor straine cu respectarea 
incadrarii “turism de grup” (sub condiția unei excursii organizată de o agenție de turism autorizată 
din Japonia, sau în parteneriat cu o agenție de turism din Japonia, care va primi și gestiona întregul 
program/ traseu al grupului de turiști străini, pe durata șederii în Japonia) 
 
 

CONDITII SANITARE de CALATORIE: 
 
COREEA DE SUD si JAPONIA 
- Persoanele care călătoresc în Coreea de Sud / Japonia și prezintă la îmbarcare și la intrarea în 
Japonia un certificat de vaccinare completă pentru COVID-19 , acceptat de către autoritățile sid 
coreene si japoneze, NU mai trebuie să prezinte certificatul testului PCR negativ pentru COVID-19, 
indiferent de zona sau țara din care călătoresc; persoanele nevaccinate sau vaccinate cu schema 
de vaccinare incompleta vor prezenta certificatul testului PCR negativ pentru COVID-19. 
Prin schema de vaccinate completa se intelege 3 doze (Pfeiser, Moderna) sau 1 doza J&J+rapel (2 
doze). 

 
 Pentru inscrieri si informatii suplimentare va stam cu placere la dispozitie: 
o Ioana Secara, tel. 0733.674.661.  
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