
 

CERNAUTI- CHISINAU, ODESA 6 zile Autocar 
Reducere* pana la 20% - de la 196 Euro 

Cetatile Neamt, Suceava si Hotin, Cernauti, Cetatea Soroca, Orheiul Vechi, Chisinau, Tiraspol, Cricova,  
Odesa, Zatoka, Cetatea Alba 

 
Ziua 1. BUCURESTI -Cetatea NEAMTULUI -Cetatea SUCEVEI -CERNAUTI (cca. 525 km) 
Plecare din Bucuresti, la ora 6.00, din parcarea de la Academia Militara (Universitatea de Aparare Carol I - acces dinspre Metrou 
Eroilor) spre Suceava- Cernauti. Pe traseu oprire pentru a vizita Cetatea Neamtului (sec. XIV), construita in timul domniei lui Petru Musat 
si care (la sf. sec. al XVII-lea) a scris o frumoasa pagina de istorie surprinsa de Ioan Neculce in nuvela “Sobietki si romanii”. Parcurgand un 
tur in interior, vom descoperi diferitele sali ale cetatii, vechiul paraclis, bucataria, monetaria si dormitoarele. Urmeaza fosta cetate de scaun a 
Moldovei- Suceava, construita tot de Petru Musat si consolidata de Stefan cel Mare, care conserva zidurile de aparare, ziduri de incinta, curti 
interioare, fortul musatin, cateva bastioane, turnul capelei domnesti, pivnita, etc. Trecem frontiera in Ucraina, pentru a ne caza la Cernauti. 
 
Ziua 2. CERNAUTI -Cetatea HOTIN  
Mic dejun. Incepem turul orasului Cernauti supranumit “mica Viena”, ce ofera un mixt de stiluri (baroc, neoclassic si secession) din timpul 
stapanirii Austro-Ungare, stilul moldovenesc si neo-romanesc al perioadei interbelice de administratie romaneasca. Admiram “Complexul 
Mitropolitilor”, Patrimoniul UNESCO, (azi sediul Universitatii si Bilbiotecii Krayova- prima biblioteca din Bucovina), proiectat in sec. XIX 
care cuprinde diferite elemente romanice, bizantine, gotice, bucovinene si absolut curios: Steaua lui David pe cupola. Admiram monumentul 
lui Eminescu, vandalizat de cca. 20 ori, Teatrul Dramatic, Piata Centrala construita din ordinul imparatului Iosif II, unde cea mai veche 
cladire este Hotelul Vulturul Negru (sec. XVIII), iar printre cele mai frumoase: Banca Nationala, Muzeul de Arte Frumoase (in stil art-
nouveau) si Primaria (in stilul renasterii) care se impune cu turnul cu ceas, inalt de 50 m, unde in fiecare zi la ora 12 un trompetist imbracat 
in costum traditional bucovinean canta "Marichka”, o melodie a compozitorului cernautean Stepan Sabadash. Vizitam Catedrala Sf. Nicolae 
(cea mai mare biserica ortodoxa din Cernauti, care seamana izbitor cu Biserica Manastirii Curtea de Arges) apoi ne bucuram de timp liber 
pe strada Kobylyanska, principala artera pietonala din oras, strajuita de cladiri pastelate (bogat ornamentate), numeroase magazine si 
cafenele. La pranz ne deplasam spre Cetatea Hotinului, declarata “una dintre cele 7 minuni ale Ucrainei”, parte a sistemului defensiv al 
Moldovei medievale. Cetatea pastreaza aspectul de sec. XV (care i se datoareaza domnitorului Stefan cel Mare), zidurile masive prevazute 
cu turnuri inalte adapostind, printre altele, Biserica Al. Nevski. Seara intoarcere pentru cazare in acelasi hotel din Cernauti. 
 
Ziua 3. CERNAUTI -Cetatea SOROCA -ORHEIUL VECHI -CHISINAU (cca. 395 km) 
Mic dejun. Dimineata trecem frontiera in Republica Moldova si ne indreptam spre Cetatea Soroca, construita in sec. XV de Stefan cel Mare 
si reconstruita de Petru Rares un secol mai tarziu, intr-un stil numit “tip scoica”, ce imprima cetatii o forma rotunda, in care turnul de la 
intrare inchide diametrul cercului. Vom descoperi zidurile masive (care se inalta pe malul Nistrului), prevazute cu 4 turnuri rotunde si un 
turn patrat (avand capul de bour deasupra intrarii) si biserica cetatii. Continuam deplasarea spre Orheiul Vechi, cel mai important obiectiv 
cultural din Rep. Moldova, care pastreaza fortificatii, lacase de cult (inclusiv mnastiri rupestre), locuinte, bai, s.a din cele doua perioade 
majore: tataro-mongola (sec. XIII-XIV) si moldoveneasca (sec.XV-XVI), reunite intr-un Complex Muzeal in aer liber. In “perioada 
moldoveneasca” Orheiul  fost unul dintre cele mai importante centre de aparare nationala, cand aici exista o Cetate (ale carei ruine sunt 
vizibile) consolidata de Stefan cel Mare si Petru Rares, dar distusa ulterior de Alexandru Lapusneanu la ordinul turcilor. Seara ajungem in 
Chisinau, unde incepem un tur cu autocarul: Universitatea Tehnica, Parlamentul, Gradina publica (cel mai vechi parc din oras amenajat in 
sec. XIX in stil clasic), cu statuile lui Aleksandr Puskin si Stefan cel Mare si 12 busturi ale clasicilor literaturii romane. Urmeaza Senatul, 
Arcul de Triumf (sec. XIX) care comemoreaza victoria armatelor rusesti din Razboiul ruso-turc (1828-1829) si care adaposteste in interior 
un clopot gigant (6,4 t) turnat din turnurile turcesti capturate. Cazare la Chisinau. 
 
Ziua 4. CHISINAU -TIRASPOL -CRICOVA  
Mic dejun. Continuam vizita in capitala Republicii Moldova si ne indreptam spre Parcul Catedralei si Catedrala Mitropolitana “Nasterea 
Domnului” (sec. XIX), monument istoric cu un exterior neoclasic si un interior in stil bizantin. Timp liber pentru a vizia Muzeul National de 
Istorie a Moldovei si pentru a cumpara diverse souveniruri pentru cei dragi de acasa, sau excursie optionala (15 euro) la Tiraspol. Ajunsi in 
Trasnistria, admiram din autocar Cetatea Tighina (sec. XV) construita de Stefan cel Mare si urmam drumul spre Tiraspol- oras “ciudat”, 
care pare mult mai sovietic decat Moscova din zilele noastre, putand fi comparat cu un adevarat muzeu in aer liber pentru cei interesati de o 
bizara calatorie in timp. Parcurgem un tur de oras cu autocarul si admiram: Stadionul de fotbal Sheriff, ruinele Cetatii-Fortarete Tiraspol 
(sec. XVIII) construita in urma Tratatului de la Iasi (dupa Razboiul Ruso-Turc), care stabilea granita dintre Imperiul Tarist si cel Otoman pe 
Nistru, Muzeul de Istorie locala, Sovietul Suprem al Guvernului cu bustul solemn al lui Lenin, iar in apropiere un tanc sovietic T-34 (care 
comemoreaza victoria Uniunii Sovietice in al doilea Razboi Mondial). Dupa intoarcerea la Chisinau, deplasare optionala la crama Cricova, 
patrimoniu cultural-national al Republicii Moldova, cel mai mare complex subteran (cca. 53 ha) cunoscut in lume, cu peste 200 de soiuri 
(multe dintre ele foarte rare sau unice) si peste 30 milioane de litri de vin pentru care a intrat in Cartea Recordurilor (2005). Deschisa in 
1952, crama se prezinta ca un labirint de strazi/ bulevarde (cu o lungime totala de cca 120 km) cu denumiri specifice: Legenda Plaiului, 
Strada Cabernet, Chardonnay s.a., pe care ne vom plimba si noi cu trenuletul turistic dupa achitarea biletului de intrare, cu sau fara degustare 
de vinuri inclusa. Intoarcere la Chisinau pentru cazare la acelasi hotel. 
 
 
 



 

Ziua 5. CHISINAU -ODESA (cca. 195 km) 
Mic dejun. Plecare spre Odesa, “perla Marii Negre”, oras cu influente evreiesti, atragator prin monumentele si arhitectura sa si prin plajele 
cu nisip fin rasfatate de razele soarelui. Principalele atractii sunt concentrate in Centrul Vechi, unde parcurgem un tur cu autocarul: Gara 
centrala, Cladirea Guvernului, Teatrul Filarmonic (toate de sec. XIX) si Catedrala Schimbarii la fata (sec XVIII). Urmeaza Muzeul de 
Arte Frumoase gazduit de Palatul Potocky, Palatal Vorontsov, Teatrul de opera si balet cel mai vechi teatru din Odesa, avand o frumoasa 
arhitectura neo-baroc si Statuia Ducelui de Richelieu unul dintre fondatorii orasului. De aici coboram pe Scarile Potemkin, dintre cele mai 
lungi din lume, considerate simbolul orasului, admirand privelistea superba asupra golfului si portului Odesei. Cazare la Odesa. 
 
Ziua 6. ODESA -CETATEA ALBA -BUGEAC -BUCURESTI (cca. 560 km) 
Mic dejun. Dimineata pornim spre Zatoka, cea mai dezvoltată statiune din regiunea Odesa, cu numeroase hoteluri, cluburi, cafenele si 
restaurante, situata pe o fasie de nisip chiar la varsarea Nistrului in Marea Neagra. Vizitam Cetatea Alba (sec. XIII-XV) monument istoric de 
dimensiuni considerabile (9 ha), dintre cele mai bine conservate fortificatii din Ucraina. Sub stapanirea lui Alexandru cel Bun si a lui Stefan 
cel Mare, a avut un important rol de aparare impotriva turcilor, fiind considerata “poarta crestinatatii”. Nucleul este format din vechea 
citadela incojurata de ziduri masive, prevazute cu turnuri si bastioane, intre care: Turnul cu pisanie, Turnul cu caturi, Turnul prafului de 
pusca, Turnul Neamtului, Turnul Slujnicei si Turnul portii de intrare care pastreaza inca stema Moldovei. Traversand Bugeacul- regiunea 
sudica a fostului voievodat al Moldovei, aflata in componenta Ucrainei si situata intre Dunare, Nistru si Marea Neagra, pornim spre 
Romania, cu sosire in Bucuresti la Academia Militara in jurul orei 23.30, in functie de trafic si formalitatile de frontiera. 
 

Acest program a fost efectuat de 3 ori in anii precedenti.   
Hoteluri utilizate in 2018: Cernauti –H. Bukovina 4*, Chisinau -H. Cosmos 3*, Odesa -H. Zenith 3* 

 
2019 - DATE  
de PLECARE 

Reducere 
- 20 % 

Reducere 
- 15 % 

Reducere 
- 10 % 

Reducere 
- 5 % 

Loc in 
Cam. DBL 

Suplim. 
SGL 

COPIL 
6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 
in cam. 

15.06 196 € 209 € 221 € 233 € 245 € 85 € 229 € 235 € 
13.07, 24.08 207 € 220 € 233 € 246 € 259 € 89 € 239 € 245 € 

 

 

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 
Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa 
completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 

 

Grup minim 35 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.  
 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 
In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 15 euro/persoana; 
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 
Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
 

REDUCERE de pana la MAXIM 20% prin CUMULAREA urmatoarelor:    
1. FIRST MINUTE - 10% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 25 euro/ pers. la inscriere si 
diferenta de pana la 30% din pretul excursiei pana la data de 15.01.2019. Plata integrala cu 30 zile inainte de data 
plecarii in excursie. Dupa data de 16.01.2019 reducerile timpurii continua cu: 
2. EARLY BOOKING - 5% REDUCERE pentru achitarea unui avans de minim 50 euro/ pers. la inscriere si 
diferenta de pana la 50% din pretul excursiei intre 16.01.2019 - 15.03.2019. Plata integrala cu 30 zile inainte de 
data plecarii in excursie. 
3. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia 
tour operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 
4. REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT 
5. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 
 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru trafic 
international 
- 5 cazari cu mic dejun in hotel 3* (si ca exceptie 2*)  
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 
- Vizite la: Cetatile Neamt, Suceava, Hotin si Soroca, Cernauti, 
Orheiul Vechi, Chisinau, Cricova, Odesa, Zatoka, Cetatea Alba 

- Asigurare Travel (medicala + storno)  
- Excursiile si vizitele optionale conform program. 
- Intrarile la obiectivele turistice (inclusiv pentru 
excursii optionale) si serviciile de ghizi locali 
- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este 
solicitata (se va achita cash de catre turisti) 



 

IMBARCARI GRATUITE DIN TARA DOAR IN PRIMA ZI (NUMAI LA DUS) 
 

Orasul Locul de intalnire Ora  Orasul Locul de intalnire Ora 
  BUCURESTI ACADEMIA MILITARA 06.00  BACAU Parcarea Stadionului Municipal 10 :30 

BUZAU Mc Donald’s Unirea 07:30  ROMAN Gara 11:15 
FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 08:30  SUCEAVA Hotel Bucovina 13:15 

 
TRASFERURI CONTRA COST DIN TARA 

 

Orasul Locul de intalnire Ora   Tarif /pers. 
  €/sens 

 Orasul Locul de intalnire Ora   Tarif /pers. 
  €/sens 

PLOIESTI Petrom - Metro  6 € /sens  CRAIOVA   Autogara Nord  12 €/sens 
CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92  9 €/sens  BRAILA Parcare CARREFOUR  10 €/sens 
BRASOV Mc Donald’s Cal. Bucuresti  12 €/sens  GALATI Mc Donald’s  10 €/sens 
Constanta Gara  12 €/sens      

 
*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse 
de linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se 
prezinte la locul de imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de 
trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia 
pentru a te informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, 
pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa 
informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de tata plecarii.  
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se 
mentioneaza ca turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau 
similar” in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul 
scris al ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care 
insoteste minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.  
- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 
credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 
- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de 
standardele din Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale 
nemultumiri legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul 
sosirii la hotel, solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 
- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% 
pentru primele 3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 
- Pentru călătorie este necesar paşaport valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

 
Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de 

plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa plecare in cazul unei situatii neprevazute! 
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 
 


