
 

Revelion 2021 – SARAJEVO 6 zile Autocar 
Oferta speciala - de la  224 Euro 

Timisoara – Novi Sad – Sarajevo – Mostar – Medjugorje – Belgrad – Drobeta Turnu Severin 
 

 

Ziua 1. BUCURESTI- SIBIU – TIMISOARA (cca. 550 km) 
La ora 06:00 dimineața, plecăm din parcarea Academiei Militare-Carol I (acces dinspre Metrou Eroilor) spre Serbia. Pe traseu ne 

oprim si facem un tur pietonal in centrul vechi al orasului Sibiu- Piata Mare, Muzeul Brukenthal, Biserica romano-catolica Sfanta 

Treime, Catedrala Evanghelica Sfanta Maria, Podul Minciunilor, Turnul Sfatului si ne bucuram de o pauza la Timisoara, pentru 

vizitarea Catedralei Mitropolitane Ortodoxe si a centrului istoric – Palatul Culturii, Muzeul Castelul Huniazilor, Opera, Piata 

Victoriei, Piata Libertatii, Sinagoga din Cetate, Palatul Bruck, Piata Unirii, Catedrala romano-catolica. Seara optional cina cu 

degustari de bere la Fabrica de bere Timisoareana (20 Euro/pers.). Cazare la hotel de 3*. 

 

Ziua 2. TIMISOARA - NOVI SAD – SARAJEVO (cca. 430 km) 
Dupa micul dejun plecam spre Novi Sad, unde facem o plimbare pornind din Piata Libertatii cu Primaria si Catedrala Catolica Sf 

Fecioara Maria si continuam cu Palatul Episcopal, Catedrala Ortodoxa Sf Gheorghe pentru a traversa Parcul Dunavski si a imortaliza 

impresionanta priveliste oferita de Dunare si fortareata Petrovaradin. Strabatem Serbia pentru a ajunge in Bosnia- Hertegovina, unde 

vizitam capitala tarii- Saraevo, candva un oras prosper, care a gazduit Jocurile Olimpice de iarna in 1984. In timpul razboiului care a 

dus la desfiintarea Iugoslaviei, Saraevo a suferit cel mai lung asediu din perioada moderna (mai mult si decat Stalingrad): 1425 de 

zile intre 1992 - 1996. Dupa razboi, orasul a renascut incredibil de rapid, devenind in 2014 Capitala Culturala Europeana. Cazare 

Sarajevo, la hotel de 3*. 
 

Ziua 3. SARAJEVO  
Mic dejun. Descoperim orasul intr-un tur pietonal - Catedrala catolica, Moscheea Gazi Husrev- Bey, cea mai importanta moscheie a 

tarii, construita in sec. XVI, Vechiul Bazar Baščaršija, Primaria, precum si Podul Latin, construit in 1541, cel mai vechi pod din 

oras, locul unde in 1914 Ducele Franz Ferdinand al Austriei a fost asasinat impreuna cu sotia sa. Timp liber in zona veche si in bazar. 

Dupa amiaza optional vizita la Muzeul Tunelului, aflat la 12 km de oras, aici aflam istoria celui mai lung asediu din perioada 

moderna, singura legatura a oamenilor din Sarajevo cu lumea pornea din curtea familiei Kolar si insemna 800 de metri de mers pe 

sub pamant, cocosat, prin noroi si intuneric, strabatand asa numitul „Tunel al Vietii”. Seara cazare la acelasi hotel  de 3*.  Optional 

Cina Festiva de Revelion (65 Euro/pers). La multi ani 2021 !!! 
 

Ziua 4. SARAJEVO – MOSTAR – MEDUGORJE (cca. 310 km) 
Mic dejun intarziat. Timp liber in Sarajevo sau optional ne indreptam spre Medugorje, mica localitate devenita important loc de 

pelerinaj, in anul 1981 sase tineri au inceput sa povesteasca despre viziunile lor cu Sfanta Fecioara Maria. Continuam cu Mostar, 

oraselul pitoresc renumit prin Podul de piatra cladit in timpul sultanului Soliman Magnificul in sec. XVI, cel mai elocvent exemplu de 

arhitectura islamica in Balcani. Recladit dupa razboiul Bosniac, podul are 28 m lungime si 20 m inaltime, fiind inclus in patrimoniul 

UNESCO. De altfel, insasi denumirea orasului s-ar traduce “pazitorii podului”, localnicii organizand si o competitie anuala de sarituri de pe 

pod in apele turcoaz ale raului Neretva. Seara revenim la Sarajevo, cazare la acelasi hotel de 3*. 

 

Ziua 5. SARAJEVO – BELGRAD (cca. 295 km) 
Mic dejun. Plecam spre Serbia, pentru a ajunge dupa pranz in capitala sarba. Descoperim Belgradul intr-un tur panoramic de autocar 

– Biserica Sfantul Sava, Piata Slavia, Palatul Belgrad, Primaria, Parlamentul, Teatrul National, Muzeul National si 

Universitatea si ne bucuram de o plimbare pietonala in Kalemgdan si recapitulam istoria milenara a Fortaretei Belgrad, situata la 

confluenta raului Sava cu fluviul Dunarea. Continuam cu centrul istoric al urbei pe vestita strada Knez Mihailova cu vizita la Biserica 

Arhangelul Mihail. Spre seara va invitam sa descoperiti  pitorescul cartier Skardalija (supranumit Montmartre-ul belgradean ) intr-un 

program optional si recomandat (35 euro/pers.) . Zona s-a dezvoltat incepand din a doua parte a secolului 19, datorita numerosilor 

artisti ce si-au stabilit aici atelierele de creatie si au transformat-o intr-o atractie boema. Pe stradutele inguste, cu mici galerii cochete, 

expozitii in aer liber si muzicieni ambulanti se afla unele dintre cele mai cunoscute restaurante locale, prilej pentru a degusta din 

deliciile bucatariei sarbesti intr-un program optional. Seara cazare in Belgrad, hotel de 3*. 
 

Ziua 6. BELGRAD – DROBETA TURNU SEVERIN -BUCURESTI (cca. 685 km) 
Mic dejun. Timp liber in oras sau excursie optionala (10 euro/pers) la Muntele Avala - situat la 17 km de oras – aici este locul unde 

se afla turnul de televiziune si Monumentul eroilor din 1912-1918. Inainte de pranz plecam spre tara, pe traseu facem un scurt popas 

pe malul sarbesc al Dunarii si urmand traseul Drobeta Turnu Severin – Craiova – Pitesti ne indreptam spre Bucuresti, unde sosim la 

Academia Militara dupa ora 23.30, in functie de trafic si de durata formalitatilor din frontiera. 

DATE de PLECARE 
Reducere  

- 15 % 

Oferta 

speciala  

Reducere  

- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult in 

cam. 

29.12.2020 212 € 224 € 237 € 249 € 95 € 225 € 225 € 



 

 
 

 

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! 

 

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.  
 

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 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:    
1. OFERTA SPECIALA - 10% REDUCERE pentru achitarea unui avans de 10% la inscriere, 40% pana la 31.07, 

diferenta cu 30 de zile inaintea datei de plecare 

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 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; 
 

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 6 € /sens  GALATI McDonald’s 1.00 10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92 4.00 9 €/sens  BUZAU McDonald’s Unirea 3.00 8 €/sens 

BRASOV PETROM - Calea Bucuresti 1.00 12 €/sens  CONSTANTA GARA CFR 2.00 12 €/sens 

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

CRAIOVA PETROM langa Autogara Bacriz 3.30 12 €/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 (pentru minim 2 pers. care solicita transferul din fiecare oras) 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. 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. 

- 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.  

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 

- Vizitele la: Sibiu, Timisoara, Novi Sad, Sarajevo, 

Belgrad 

- 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) 



 

- 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. 

- Pt. călătorie este necesara cartea de identitate sau paşaportul (in anumite tari doar pasaportul) 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. 
 


