
Oferta agenției de turism ROJU.RO dedicată 
Membrilor PUBLISIND 

Alegand produsele agentiei de turism ROJU.RO, membrii PUBLISIND beneficiaza de 
urmatoarele discount-uri: 

1. Tip produs: PACHETE DE VACANTA (zbor charter sau zbor pe curse
regulate)

5% din pretul pachetului (inclusiv taxe de aeroport) indiferent de tipul ofertei (oferte 
standard, oferte speciale, last minute,first minute, promoții de sezon). Daca vacanta 
rezervata depaseste valoarea de 4 000 euro, se limiteaza discount-ul la 100 euro/ adult. 
8% din pretul pachetului pentru city break (nu se acorda discount pentru bagajul de cala). 

2. Tip produs:  TURISM INDIVIDUAL (intern/extern)
6% din pretul pachetului  indiferent de tipul ofertei (oferte standard, oferte speciale, last 
minute, first minute, promoții de sezon). 

3. Tip produs: CIRCUITE TURISTICE (avion / autocar)
20 euro/adult, circuite pana in 500 euro de persoana in camera dubla, taxe incluse; 
35 euro/adult, circuite 501 - 1000 euro de persoana in camera dubla, taxe incluse; 
50 euro/adult, circuite 1001 - 1500 euro de persoana in camera dubla, taxe incluse; 
65 euro/adult, circuite 1501 - 2500 euro de persoana in camera dubla, taxe incluse; 
85 euro/adult, circuite peste 2500 euro de persoana in camera dubla, taxe incluse. 

Taxele de statiune/oras si taxa de viza se achita direct la destinatie si nu se ia in calcul la 
valoarea de vanzare a circuitului (exceptie este atunci cand este deja inclusa in pretul 
pachetului). 

4. Tip produs: Asigurari Turist Plus Premium (storno pana la plecare inclusiv
clauza covid + medicala) si Asigurari medicale

• 15% din orice tip de asigurare.

5. Tip produs: Rent a car si Transferuri private
• 5% din pretul serviciului rezervat.

6. Tip produs: Excursii optionale si bilete la spectacole/evenimente/ competitii
sportive

• 5% din pretul serviciului rezervat.



Reducerile de mai sus se aplica tuturor produselor regasite pe platforma ROJU.RO 
(www.roju.ro) sau solicitarilor unui agent prin intermediul telefonului sau chat-ului și sunt 
valabile pentru vacantele cu statusul “disponibil”. 

Discount-urile se aplica pentru rezervarile achitate prin transfer bancar sau cash la 
ghiseul bancilor partenere: BT si ING, cat si fizic in sediile ROJU.RO by Jackob Travel. 

Pentru plata online a serviciilor de turism, discount-urile se vor diminua cu 1%. 

Pentru membrii PUBLISIND care doresc sa beneficieze de reducerile oferite va stam 
cu drag la dispozitie in urmatoarele sedii ROJU.RO:  Bucuresti – cu programare telefonica; 
Galati - Micro 19 sau Tiglina II. Cererile pot fi transmise si electronic, pe adresa de e-mail: 
rezervare@roju.ro. 

La inscriere (si ori de cate ori sunt considerate necesare) sunt solicitate membrilor 
PUBLISIND, legitimația de membru și cartea de identitate.  

Reducerile se acorda membrilor PUBLISIND astfel: 
- Discount-urile se aplică conform informației de la punctele 1, 2, 3, 5 si 6 din

prezentul document;
- Discount-urile se aplica produselor de pe platforma ROJU.RO;
- Discount-urile se vor aplica pe camera rezervata, obligatoriu 1 persoana din

camera sa fie membru PUBLISIND;
- Discount-urile acordate nu se cumuleaza cu alte metode de plata: vouchere de

vacanță, plata cu card în rate, clienti benefit;
- La inscriere se va verifica daca programul are modificari de ultima ora;
- Pentru ofertele personalizate sau “la cerere” membrului i se va comunica tariful

final, tinand cont de discount-ul oferit membrilor PUBLISIND;
- Raspunderea in achiziționarea unui serviciu oferit de agenția de ROJU.RO

aparține membrului PUBLISIND.

ROJU.RO respecta prevederile Regulamentului general privind protectia datelor 
(GDPR), pentru solicitari/intrebari se poate transmite e-mail la dpo@roju.ro.  

Echipa noastra va sta cu drag la dispozitie pentru detalii legate de rezervari la nr de 
telefon: 0753.411.444/ 0752.200.003/ 0746.287.007 

Oferta este valabila pana la 31.12.2023.

Smile, Relax, Enjoy ROJU.ro 


