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Revelion la Balcic, unde valurile murmură în limba română 
Cap Kaliakra - Balcic – Nessebar - Ruse 

 

399 € / persoană/ program 
 

P E R I O A D A  

 29.12.2022– 02.01.2023 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 4 nopți de cazare la hotel spa 5* 

în Balcic 

 Mic dejun bogat și cină tematică 

în fiecare zi de ședere 

 Acces la zona de spa și centrul de 

wellness, cu piscină interioară 

încălzită, jacuzzi, saună 

finlandeză, saună cu infraroșu, 

baie de abur, baie turcească, zonă 

de relaxare și centru fitness  

 Petrecere de revelion cu cină 

festivă, pachet de băuturi, 

program muzical și spectacol de 

artificii 

 Vizită ghidată la Castelul Reginei 

Maria, Grădina Botanică și 

Cartierul Românesc din Balcic 

 Alte vizite conform descrierii 

 Transport cu autocar modern, cu 

climatizare 

 Ghid însoțitor pentru întreaga 

perioadă 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Cheltuieli personale 

 Mesele de prânz 

 Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv Castelul Reginei Maria și 

Grădina Botanică) 

 Excursiile opționale 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  

  Nessebar: 29 euro/ persoană  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Balcic a fost ca o piatră prețioasă neșlefuită ce a devenit un adevărat giuvaer 

al Coroanei în timpul domniei Reginei Maria: dintr-un colț sălbatic de natură 

scăldat în albastrul adânc al mării, stațiunea a fost transformată de regină 

într-un adevărat manifesto arhitectural interbelic și loc de întâlnire 

al cremei societății artistice. Odată ajuns aici ai impresia că te plimbi 

printre filele parfumate ale unei nuvele care ai vrea să nu se mai termine: 

castelul reginei cu grădinile sale minunate, degustări de licori fine la 

cramele castelului, relaxarea la cel mai frumos hotel spa din zonă, 

petrecerea de Revelion cu mâncăruri și muzici de soi, excursia la Nessebar 

(sit Unesco), sunt doar câteva din motivele de a începe Anul Nou în Balcic.  

 

 Joi, 29.12: București – Cap Kaliakra - Balcic (aprox. 250 km) 

Plecare din București spre Bulgaria. Pe traseu facem un popas la Cap Kaliakra, un 

loc unic de pe litoralul Mării Negre, faimos pentru peisajul spectaculos. După 

amiază ajungem la destinație! Petrecem următoarele 4 nopți la cel mai frumos 

hotel spa din regiune, cu o vedere minunată către mare. 

 

 Vineri, 30.12: Tur de Balcic 

După un mic dejun copios, ne așteaptă un tur al Balcicului. Facem o plimbare 

prin cartierului românesc, unde remarcăm uşor câteva clădiri care constituie 

mândria locului. Sunt create de o arhitectă româncă, Henrieta Delavrancea-

Gibory, care a modelat imaginea Balcicului în anii ‘30. Vizităm Palatul Reginei 

Maria, reşedinţa sa preferată și grădinile acestuia, unice în Europa Centrală și de 

Est. Încheiem turul festiv, cu o oprire memorabilă la Cramele Castelului. Ca să 

onorăm efortul și pasiunea producătorului de vin, acceptăm cu inima deschisă 

invitația și degustăm cele mai reușite vinuri ale casei, cum se cuvine.  

 

 Sâmbătă, 31.12: Nessebar – Petrecere de Revelion (aprox. 290 km) 

Fie alegi să rămâi la hotel și te bucuri de facilitățile oferite, fie te înscrii la 

excursia care îți va dezvălui minunile orașului Nessebar, supranumit „Perla Mării 

Negre“ și sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. După-amiază, ne tragem sufletul 

și ne pregătim pentru petrecerea de Revelion. Deja suntem prieteni, ne 

cunoaștem și suntem pregătiți pentru o seară magică. Opțional, dar indicat este 

dansul. Garantate sunt gusturile de neuitat, distracția și voia-bună. La mulți ani!  

 

 Duminică, 1.01: Răsfăț la spa  

După o noapte albă, servim un mic dejun târziu. Și pentru că în programul de 

vacanţă la Balcic trebuie să includem relaxarea, ce ați spune de o zi de răsfăț la 

centrul spa al hotelului? Sună într-adevăr a desfătare. Seara ne așteaptă cu o cină 

tematică pentru a continua atmosfera festivă a începutului de an. 

 

 Luni, 2.01: Balcik – Ruse – București (aprox. 310 km) 

Sosește timpul să luăm micul dejun și să ne pregătim de întoarcerea spre casă. 

Dar încă nu am epuizat toate secretele acestei călătorii. În drum spre casă ne 

oprim în Ruse, pentru a descoperi cu surprindere unul dintre cele mai elegante 

orașe din Bulgaria, cu o impresionantă arhitectură belle époque. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 80 euro 

 Reducere a 3-a persoană: hotelul 

nu dispune de camere triple 

 Copil 0-2.99 ani: gratuit 

 Copil 3-11.99 ani: plătește doar 

90 euro (în cameră cu 2 adulți, 

fără pat suplimentar) 

 Supliment vedere la mare: 10 

euro/ cameră/ noapte 

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage 

România. 

 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  

 București 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

 Plecările pe acest program se fac 

din București, dimineața la 8.00, 

de la Terminalul MementoBUS, 

situat în spatele Autogării IDM, 

vis-à-vis de Magazinul IDM și Gara 

Basarab (acces dinspre Șos. 

Orhideelor/ Pod Basarab). 

 Turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puțin jumătate 

de oră mai devreme față de orele 

de plecare menționate. 

 Obiectivele turistice își rezervă 

dreptul de a modifica programul 

de vizitare cu ocazia sărbătorilor 

legale. 

 Grupul minim pentru a se 

organiza acest program este de 

40 de persoane. 

 Excursia opțională se organizează 

pentru un minim de 30 de 

persoane și se achită la ghid, în 

lei, la cursul BNR din ziua 

respectivă + 2%.  

 Intrările la obiectivele turistice se 

achită în moneda națională 

bulgară (leva). 

 

 

 Localizare 

Situat într-o zonă frumoasă a orașului Balcic, pe coasta Mării Negre, hotelul 

Lighthouse Golf Resort & Spa face parte dintr-un complex de golf proiectat de 

celebrul jucător Ian Woosnam. Hotelul oferă vedere la mare și la unul dintre cele 

mai frumoase peisaje din regiune. 

  

 Facilitățile hotelului 

Oaspeții se pot bucura de gama completă de facilități oferite de complex, având 

posibilitatea să combine răsfățul la centrul spa de 3000 m² cu o lecţie sau o 

partidă de golf. Sunt disponibile de asemenea facilități sportive și de agrement, 

printre care 2 terenuri de tenis și 1 teren de fotbal. În plus, pe propietate există 3 

restaurante, un bar cu pian și un bar pe plajă, astfel încât toate dorințele culinare 

pot satisfacute, fără a pune măcar piciorul în afara resortului. Utilizarea 

facilităților de spa, inclusiv o saună finlandeză, o baie turcească, o cadă cu 

hidromasaj și centru de fitness, este gratuită pentru oaspeți, precum și piscinele 

interioare și exterioare.  

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele sunt luxoase, cu vedere la mare sau la terenul de golf. Toate au dotări 

moderne, aer condiţionat şi balcon, TV cu ecran plat, telefon, acces Wi-Fi gratuit, 

minibar, room service și serviciu de trezire. Băile includ duș sau cadă și oferă 

articole de toaletă, uscător de păr, halate de baie și papuci.  

 

  

 

Lighthouse Golf & Spa Hotel 5* 
www.lighthousegolfresort.com 

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

http://www.lighthousegolfresort.com/

