
Vacanța ta, la cel mai bun preț!

DirectBooking.ro reprezintă cea mai mare platformă online de rezervări de vacanțe din România. Oferim o 

gamă completă de pachete turistice cu transport charter avion și autocar, precum și cazări cu transport 

individual. Ne mândrim cu cele mai bune și diversificate oferte pentru destinații de litoral și de munte precum 

Grecia, Bulgaria, Turcia, Romania, Croația, Muntenegru, Spania, Austria, Italia, Germania și chiar destinații 

exotice precum Thailanda, Egipt sau Maroc. 

DirectBooking.ro este un sistem unic pe piața din România, menit să ofere cea mai simplă și rapidă 

experiență online de rezervare unei vacanțe. Astfel, pe site-ul nostru (www.directboking.ro) găsești cea mai 

mare varietate de oferte. Găsești vacanța perfectă, la prețul potrivit. Din dorința unei dezvoltări constante, îți 

propunem astăzi un parteneriat de lungă durată, în cadrul căruia te bucuri nu doar de servicii dedicate, ci și de 

reduceri preferențiale.
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http://www.directboking.ro/


Beneficii oferite

Înregistrează-te ca membru MediaSind Group și 

beneficiezi de tarife preferențiale și servicii 

personalizate la vacanțele achiziționate de la 

DirectBooking.ro. 

Urmează câțiva pași simpli și îți poți rezerva orice 

vacanță dorești cu extra discount din partea companiei 

noastre, în baza parteneriatului încheiat împreună cu 

MediaSind Group.

Iată ce trebuie să faci:



1. Alege-ți vacanța

►Alege-ți vacanța direct 

de pe site-ul 

DirectBooking.ro.

► Completează destinația 

în care vrei să-ți petreci 

vacanța, hotelul dorit, data 

de începere a sejurului tău, 

numărul de nopți, numărul 

de persoane și tipul de 

transport ales. 

► Se vor afișa toate 

ofertele disponibile de la 

toți furnizorii și prețurile 

aferente.



Ofertă personalizată

► Sau, cere o ofertă 

personalizată conform 

bugetului tău, completând 

formularul online 

https://www.directbooking.ro/

oferte-personalizate.aspx. 

► În maximum 24 de ore vei 

primi selecția de oferte pe e-

mail, din care să-ți alegi cea 

mai bună opțiune, conform 

cerințelor tale.  

►Această modalitate te ajută 

să-ți găsești cea mai bună 

ofertă în funcție de criteriile 

dorite, inclusiv de buget.

https://www.directbooking.ro/oferte-personalizate.aspx


2. Plasarea comenzii

► Plasează comanda online. 

Click pe rezervă. Ți se vor afișa 

toate detaliile rezervării tale și 

tariful cu un extra discount, în 

funcție de campania de reduceri 

existentă în site. 

► Ofertele afișate ilustrează în 

mod detaliat facilitățile de care 

dispui, pentru a ști cu exactitate 

de ce anume beneficiezi. 

► Prețurile sunt afișate în timp 

real, asigurându-te că ești tot 

timpul informat cu privire la cel 

mai bun tarif de pe piață, în 

funcție de serviciile dorite. 



3. Completarea datelor

► Completează datele 

necesare, cu care se va face 

rezervarea. Numele și 

prenumele fiecărui turist, 

vârsta și apoi selectează 

serviciile de care vrei să 

beneficiezi. 

► În funcție de serviciile 

alese, ți se va afișa prețul 

final. 

►La comanda ta, poți 

oricând adăuga o cameră 

suplimentară, în cazul în care 

prietenii sau familia vor să ți 

se alăture în vacanță.



4. Modalitatea de plată

► După plasarea comenzii, așteaptă aplicarea 

reducerii de membru MediaSind Group înainte de 

a face plata. Plasarea unei comenzi în site nu 

implica nimic financiar, comanda devine fermă în 

momentul în care efectuezi plata. 

►Ulterior aplicării reducerii, poți plăti integral 

sau poți opta pentru un avans de 30% pentru a te 

asigura că, odată primită disponibilitatea, agentul 

blochează pe loc camera. Astfel vei avea mai 

multe șanse de o rezervare rapidă.

►Avansul reprezintă o certitudine că plasarea 

comenzii nu este doar o verificare de 

disponibilitate, ci că îți dorești rezervarea fermă. 

► Poți achita și cu vouchere de vacanță direct la sediile noastre sau le poți trimite prin poștă sau 

curier, specificând numărul de comandă pentru a te putea identifica. Odată ajunse tichetele în 

agenție, vei primi pe e-mail o notificare, privind înregistrarea plății pe comanda.



5. Datele titularului

► Completezi datele 

titularului - al persoanei 

care va merge în vacanța 

rezervată. 

► Scrie în caseta de 

comentarii/întrebări sau 

solicitări că ești membru 

MediaSind Group și un 

agent va prelua automat 

comanda ta. 

► Urmează că primești e-

mail cu confirmarea 

plasării comenzii online.



6. Trimiterea legitimației

► După plasarea 

comenzii, vei primi un e-

mail de confirmare. 

►Dă reply la acest e-mail, 

cu poze față/verso ale 

legitimației MediaSind 

Group. Agentul va verifica 

veridicitatea legitimației.

►Odată ce știm că ești 

unul dintre membri 

MediaSind Group, agentul 

va aplica un extra discount! 

Cu el vei ține legătura pe 

întreaga perioadă a 

procesării comenzii.  



Datorită parteneriatului cu DirectBooking.ro te bucuri de tarife preferențiale, 

prioritate la consultanță, agenți profesioniști care să se ocupe de rezervarea ta și de 

asistență pe întreaga perioadă a sejurului. Vei beneficia de un număr de urgențe, la 

care să suni la nevoie în perioada sejurului. 

Cel mai mare portal de rezervări online de vacanțe din România

Adrese: 

Sediu central: Calea Grivitei nr 180 (Coral Business Center), parter, sector 1, București

Agenția Constanta: Bulevardul Tomis nr. 63, Telefon 0376400050 

Agenția Cluj: Piața Mihai Viteazul nr. 2, Telefon 0376400051 

Agenția Ploiești: Bulevardul Republicii nr. 1, intrare Hotel Central

Website: www.directbooking.ro Email: office@directbooking.ro

Call Center: 031 96 41 Facebook: @directbooking.ro 
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