
 

Nessebar si Castelul Ravadinovo 2 zile Autocar 
Reducere* pana la 15% - de la 67 Euro 

Veliko Tarnovo -Ravadinovo -Nessebar -Varna 
 

Ziua 1. BUCURESTI -VELIKO TARNOVO -CASTELUL RAVADINOVO -SUNNY BEACH (cca. 495 km) 

Plecare din Bucuresti la 6.00, de la Academia Militara Carol I (acces dinspre Metrou Eroilor), spre Veliko Tarnovo. Ajungem in orasul 

care a fost timp de 600 de ani capitala Bulgariei, supranumita “Capitala Tarilor”. Vom vizita cetatea Tsarevets unde zidurile si turnurile 

cetatii, ruinele palatului regal si biserica patriarhala ne vor reaminti de vremurile glorioase cand aici era situat centrul economic, religios 

si cultural al statului medieval bulgar. Drumul nostru continua spre Balcani pe care ii traversam si apoi ne indreptam spre zona de litoral 

a Bulgariei. Ajungem in apropiere de statiunea Sozopol, in localitatea Ravadinovo unde vom vizita castelul supranumit “in dragoste cu 

vantul”. Ne asteapta, acolo, un complex in care actorul principal este Castelul, dar in plimabrea noastra pe vastul domeniu vom vedea 
si lacul cu lebede, crama, piscina, fazani, dar si alte animale din mica gradina zoo. Spre seara, ajungem la cazare in zona Sunny Beach. 

 

Ziua 2. NESSEBAR -VARNA -BUCURESTI (cca. 385 km) 
Mic dejun. Pornim spre Nessebar, centrul istoric al urbei fiind inscris in patrimoniul UNESCO in anul 1983, o adevarata bijuterie, ce 

pastreaza peste veacuri dovezi culturale pretioase, datand din perioada greaca, romana si bizantina. Tur pietonal si timp liber pentru 

masa de pranz sau diverse cumparaturi. Urmeaza oprirea in Varna unde vom vizita Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”. Sosire in 

Bucuresti in jurul orei 22.30, in functie de trafic si formalitati vamale. 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Transp. cu autocar climatizat, clasif. pt. curse internationale 

- 1 noapte de cazare cu mic dejun la hotel 3* 

- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 

- Deplasare pentru vizite la: Veliko Tarnovo, Ravadinovo, 

Nessebar, Varna 

- Asigurare medicala + storno, ghizii locali. 

- Intrarile la obiectivele turistice 

- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 

- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este 

solicitata (se va achita cash de catre turisti) 
 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:   
1. FIRST MINUTE - 10% REDUCERE, valabil pana la 28.02.2021, cu achitarea unui avans de 10% la inscriere, diferenta 

pana la 30% cu pana la 28.02.2021 si rest de plata cu pana la 60 zile inainte de plecare.  

2. 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. 

3. REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT 

4. 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; 

In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de 

retragere/renuntare, se aplica penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus.  

In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila 

executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a 

pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, 

integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul nu poate primi contravaloarea 

in bani a voucherului. 
 

OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):    
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte 

de plecare. In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz 

de retragere/renuntare, se aplica pragurile de penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii 

turistice, respectiv:  

a) 25 Euro/persoana-taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile inainte de 

plecare/intrare). 

b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (in intervalul 

59-30 de zile inainte de plecare/intrare). 

c) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare. 

d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare. 

In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila 

executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a 

pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, 

integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul poate solicita restituirea 

Date de Plecare 2021 
Reducere  

- 15 % 

Reducere  

- 10 % 

Reducere  

- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in cam. 

12.06, 28.08 67 € 71 € 75 € 79 € 25 € 69 € 75 € 



 

contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in cuantum de 25 euro/persoana. Taxa de 

serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta. 
 

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., pentru un grup de 30-34 persoane se va achita un supliment de 10 euro/persoana, iar 
pentru un grup de 25-29 persoane se va achita un supliment de 15 euro/persoana; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program; 

Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
Orasul 

(curse de linie) 

Locul de intalnire 

(transfer chiar si pt. 1 pers.) 

Ora Tarif/pers. 

€/sens 

 Orasul 

(Transf. privat) 

Locul de intalnire 

(transfer pt. minim 2 pers) 

Ora Tarif/pers. 

€/sens 
PLOIESTI Petrom - Metro 4.00 8 € /sens  GALATI McDonald’s 1.00 10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92 4.00 10 €/sens  BUZAU McDonald’s Unirea 3.00 8 €/sens 

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti 1.00 14 €/sens  CONSTANTA GARA CFR 2.00 14 €/sens 

FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 2.00 12 €/sens  BACAU Parcare Stadion Municipal 23.0 15 €/sens 

CRAIOVA PETROM langa Autogara Bacriz 3.30 14 €/sens  Piatra NEAMT Parcare Hotel Central 21.0 18 €/sens 

BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului 1.30 10 €/sens  IASI Autogara Codreanu 21.0 18 €/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.  
- Conform legislatiei Ministerului Turismului din Turcia, obligatoriu se achita 5 euro / pers. pentru inchirierea ghizilor locali. 
- 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 de frontiera 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. Eventua le 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, aer conditionat, 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. 
 

 

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. 

 

 

 
 


