CETATI Transilvane si Biserici FORTIFICATE Sasesti 3 zile
Reducere* pana la 15% - de la 387 lei
Curtea de Arges -Vidraru -Balea Lac -Abatia Cisterciana Carta -Sibiu -Biertan -Sighisoara -Viscri -Brasov Prejmer -Rasnov -Castelele Bran si Peles
Ziua 1. BUCURESTI -CURTEA DE ARGES -VIDRARU -BALEA LAC -CARTA -SIBIU (cca.335 km)
Plecare din Bucuresti, la ora 6.00 dimineata, din parcarea de la Academia Militara (Universitatea de Aparare Carol I - acces dinspre statia
de Metrou Eroilor) pe traseul Curtea de Arges -Vidraru -Balea Lac -Sibiu. Prima vizita o alocam Manastirea Curtea de Arges (sec. XVI),
ctitorie a lui Neagoe Basarab, ce se impune prin arhitectura sa deosebita, adapostind in interior mormintele familiei regale a Romaniei.
Urmam Transfagarasanul, una din cele mai spectaculase sosele din lume, cu o altitudine maxima de 2045 m si cel mai lung tunel rutier
din Romania (887 m). Ne deplasam apoi la Barajul Vidraru (construit in 1965), intr-o zona de o frumusete uimitoare. Dupa o pauza pentru
fotografii ne indreptam spre Balea Lac (46.508 m²/ 11.35 m adancime) unul din cele mai mari si mai frumoase lacuri glaciare din tara.
Continuam spre Carta, unde vizitam Abatia Cisterciana (monument istoric), infiintata in sec. al XIII-lea si avand un rol major in
introducerea stilului gotic la noi in tara. Desfiintata de Marei Corvin in sec. al XV-lea, vechea abatie mai pastreaza o capela ce apartine
comunitatii evanghelice sasesti. Urmeaza Sibiu, fosta Capitala Culturala in 2007, unul din cele mai frumoase orase din Romania, pentru
un tur pietonal: Piata Mare cu Turnul Sfatului, simbolul orasului, Palatul Brukenthal (sec. XVIII) care gazduieste Muzeul Brukenthal cu
o valoroasa colectie de picturi, Catedrala Evanghelica (sec. XIV), una dintre cele mai vechi si mai impresionante constructii gotice din
Transilvania, Catedrala Sf. Treime, Casa Haller, care pastreaza multe elemente din cladirea originala renascentista din sec. XV-XVI (ca:
blazonul, arcadele de la intrare si decoratiunile), Casa Lutsch, despre care se crede ca a fost construita in sec. al XV-lea de regele
Sigismund (cu scopul de a-i gazdui pe regi, voievozi si inalti demnitari) si care poarta numele unuia dintre proprietarii sai din sec. XVI,
Primaria in stil art-nouveau, Podul Minciunilor (sec XIX). Seara cazare la o pitoreasca pensiune din zona Sibiel.
Ziua 2. SIBIU -BIERTAN -SIGHISOARA -VISCRI -BRASOV (cca. 235 km)
Mic dejun. Plecare spre Biertan, unde se afla una dintre cele mai bine fortificate cetati taranesti din Transilvania, inclusa in Patrimoniul
Mondial UNESCO. Vizitam biserica cetatii, construita in sec. al XVI-lea, in stil gotic tarziu, care mai pastreaza si astazi altarul impozant
cu cele 28 de scene religioase pictate si amvonul. Ca o curiozitate, aici a functionat 300 de ani o “inchisoare” in care familiile ce
intentionau sa divorteze erau inchise avand la dispozitie un singur pat, un scaun si doar o lingura, sotii fiind nevoiti sa imparta totul pana
cand renuntau la divort. Continuam traseul spre Sighisoara (obiectiv UNESCO), singura cetate medievala locuita din Europa de Est,
construita pe doua “etaje”, unite prin Scara acoperita. Sus se afla Biserica din Deal si Vechea Scoala, iar la baza, zidurile si restul cladirilor.
Zidul a fost construit in sec. XIV, cu o inaltime intre 4 si 14 metri, prevazut din loc in loc cu turnuri de aparare ce apartin diferitelor bresle
mestesugaresti. Din cele 14 turnuri construite initial, azi se mai pastreaza doar 9, cel mai important, devenit si simbolul Sighisoarei, fiind
Turnul cu Ceas avand in componenta sa 7 figurine ce reprezinta zilele saptamanii. Ne vom plimba pe stradutele pitoresti incarcate de
istorie, descoperind si casa in care s-a nascut faimosul Dracula. Pornim spre Viscri, unde obosit, Printul Charles al Marii Britanii si-a
cumparat o casa in acest sat uitat de vreme. Admiram casele vechi de sute de ani, cu obloane la ferestre si ne vom lasa impresionati de
privelistea unica pe care ne-o ofera biserica fotificata saseasca, inclusa in UNESCO. Continuam traseul spre Brasov cu celebra Biserica
Neagra construita in stil gotic din Piata Sfatului, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Romania si Biserica Sf. Nicolae
(construita in sec. XV, pe locul vechiului asezamant de sec. XIII si extinsa in sec XVIII), care este considerata “Catedrala Romanilor din
Tara Barsei” si locul unde a functionat Prima Scoala Romaneasca (sec. XVI). In cladirea de sec. XVIII din curtea bisercii se afla Muzeul
“Prima Scoala Romaneasca”. Seara, cazare in zona Brasov.
Ziua 3. PREJMER -Cetatea RASNOV -Castelul BRAN -Castelul PELES -BUCURESTI (cca. 225 km)
Mic dejun. Pornim spre Prejmer unde admiram Biserica Fortificata, excelent conservata, construita de Cavalerii Teutoni in 1211 in stil
gotic, inclusa si ea in Patrimoniul UNESCO. Urmatoarea oprire o vom face la Rasnov, orasel medieval construit in jurul Cetatii Rasnov
(sec. XIV), unul dintre cele mai bine pastrate ansambluri fortificate din Transilvania (aflata pana de curand intr-un amplu proces de
restaurare). Ne indreptam, apoi, spre Castelul Bran, situat in trecatoarea Rucar-Bran, construit initial drept cetate de aparare si de vama,
care a fost transformat in 1920 in resedinta regala, iar astazi adaposteste in cele patru etaje colectii de mobilier, costume, arme si armuri.
Castelul a devenit celebru prin legenda lui Dracula, desi domnitorul valah Vlad Tepes nu a avut prea multe legaturi cu aceasta
fortificatie. Ultima oprire o facem in Sinaia, pentru a vizita Castelul Peles, fosta resedinta de vara a regilor Romaniei, construit incepand
cu sfarsitul sec. XIX, cu elemente exterioare inspirate din neorenasterea germana si mobilier din lemn de stejar si nuc, lemn de teck si
alte esente rare. Edificiul a fost o inovatie a vremii, fiind primul castel din Europa electrificat, cu incalzire centrala, lift interior, aspirator
si plafon din sticla mobil. Sosire la Bucuresti (Academia Militara) in jurul orei 20.00, in functie de trafic si conditiile meteo.
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PRETUL INCLUDE :

NU SUNT INCLUSE IN PRET :

- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru transport touristic
- 2 cazari cu mic dejun la pensiune 3* in zonele Brasov si Sibiu
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
- Deplasare pt. vizite la: Curtea de Arges, Vidraru, Balea Lac, Abatia Carta
Sibiu, Biertan, Sighisoara, Viscri, Brasov, Prejmer, Rasnov, Bran, Peles

- Supliment 5% pentru locuri preferentiale in
autocar (primele 3 banchete)
- Intrarile la obiectivele turistice
- Taxa de oras pt. fiecare cazare unde aceasta
este solicitata (se achita cash de catre turisti)

Acest program a fost efectuat de 4 ori in anii precedenti. Cazari utilizate in 2020: zona Brasov –
Hotel Decebal 3*, zona Sibiel -Pensiunea Muntean 3*, Pensiunea Flori 3*, Pensiunea Anca 3*

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:
1.
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.
2.
REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT
3.
REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din fiecare microbuz (in limita locurilor disponibile)
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel;

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 25 pers.

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar;
In cazul unui grup mai mic de 25 pers., pentru un grup de 20-24 persoane se va achita un supliment de 65 lei /pers., iar
pentru un grup de 15-19 persoane se va achita un supliment de 125 lei /pers.;
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, respectand vizitarea tuturor obiectivelor din program
Pentru explicatiile in obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA
Orasul

Locul de intalnire

PLOIESTI
BRAILA
FOCSANI

Petrom - Metro
Parcare PENNY Sos. Buzaului
Benzinaria LUKOIL Centru

Tarif/pers.
€/sens
4.00 6 € /sens
Ora

1.30
2.00

10 €/sens
12 €/sens

Orasul

Locul de intalnire

Ora

Tarif/pers.
€/sens

BUZAU
GALATI

McDonald’s Unirea
McDonald’s

3.00
1.00

8 €/sens
10 €/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 (minim 2 pers.) cu autoturism, 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. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se
vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.
- 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.
- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala conform standardelor din Romania. 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 necesara cartea de identitate.

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

