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Descriere ROMANIA 2021 - Excursie 1 zi Pe urmele regilor, Toate Locatiile,
Romania
Ziua 1
BUCURESTI - SINAIA BRAN BRASOV - BUCURESTI Intalnire la ora 08:30 cu ghidul in piata Victoriei/Bucuresti. Imbarcare
in mijlocul de transport. Ne indreptam spre Carpatii Meridionali, traversand initial zeci de kilometri prin Campia
Romana, dupa care vom urca prin muntii impaduriti catre orasul Sinaia. Acum un secol si jumatate domnitorul
Romaniei - Carol I - a decis sa ridice o resedinta de vara in inima muntilor, la o altitudine de 900 m deasupra nivelului
marii, cunoscuta sub numele de Castelul Peles. In exterior castelul este decorat in stil neorenascentist in combinatie cu
stilul Fachwerk, in timp ce interiorul o sa va impresioneze prin varietatea de stiluri decorative si idei ingenioase de
design, cu basoreliefuri sculptate in lemn de nuc sau tisa, vitralii frumoase si o colectie valoroasa de arme, tablouri si
mobilier. Dupa un scurt transfer pe un traseu montan impresionant, vom ajunge la castelul Bran. Construit pe un deal
stancos in secolul al XIV-lea la granita Transilvaniei si tarii Romanesti, astazi a castigat faima ca si castelul lui Dracula,
gratie romanului celebrului scriitor irlandez Bram Stoker. Timp liber la dispozitie pentru pranz si suveniruri. La finalul
programului turistic vom avea un tur pietonal al orasului Brasov. Fondat in anul 1238 la poalele muntelul Tampa, astazi
este una dintre cele mai vizitate destinatii turistice din tara. In timpul excursiei o sa aflati de pe ce pozitii Biserica
Neagra se afla pe primul loc in Romania, ce eveniment major a determinat-o pe Apollonia Hirscher sa construiasca
Casa Negustorilor sau ce soarta aveau orasenii, invinuiti de vrajitorie. Timp liber. Seara tarziu intoarcere la Bucuresti,
piata Victoriei. SERVICII INCLUSE: Mijloc de transport pe tot traseul turistic (minibus sau autocar depinde de numarul
turistilor in grup); Ghid autorizat de limba romana (care va indeplini si rolul de insotitor de grup); NU SUNT INCLUSE:
mesele de pranz si cina; biletele de intrare in obiectivele turistice (castel Peles si Bran); taxele foto la obiectivele
turistice, acolo unde este cazul; asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a
pachetului de servicii turistice; transferuri private din provincie la / de la locul inceperii excursiei GRUP MINIM: 12
persoane Supliment grup 8 11 persoane: 20 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 8 participanti pretul se
recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acest program daca nu se vor
inscrie minim 8 participanti pana cu doua saptamani inainte de plecare. CONDITII FINANCIARE: TERMENE DE PLATA:
50% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii; 50% din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile
inaintea plecarii. Procentul aferent primei plati se va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine
cu mai putin de 20 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de
plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 30% din pretul
pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 15 zile inaintea plecarii; 50% din pretul pachetului
turistic daca renuntarea se face in intervalul 14 zile - 5 zile inaintea plecarii; 100% din pretul pachetului turistic daca
renuntarea se face intr-un interval mai mic de 5 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la
program. IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile
financiare cauzate de anulare, inclusiv in cazul infectarii cu SARS-COV2, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va
recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza
anularea calatoriei. OBSERVATII: agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a
obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere
la organele competente; acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa; nominalizarea ghiduluiinsotitor de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia vor fi furnizate cel tarziu cu o saptamana inaintea

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:33)

plecarii in calatorie; asezarea in mijlocul de transport se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua;
prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.

Probabil este cea mai populara excursie de o zi atat printre cetatenii romani, cat si cei straini, pe parcursul careia o sa
vizitati 2 castele minunate, in care zeci de ani si-au petrecut timpul regii Romaniei, cat si magnificul oras Brasov sau
Kronstadt, care din germana se traduce oras regal.
In cel mai splendid castel al tarii Peles o sa admirati minunata decoratie interioara in lemn a Salonului de Onoare,
bogata colectie de arme medievale, mobila veche, picturi si goblenuri. In castelul Bran, atat de iubit de catre Regina
Maria, o sa aflati de ce acesta mai este cunoscut si ca cel al lui Dracula, iar in orasul Brasov o sa descoperiti cele mai
interesante cladiri istorice, in timp ce ghidul o sa va impartaseasca din cunostintele sale despre istoria acestei urbe si
multe alte istorioare fabuloase.

SERVICII INCLUSE:
Mijloc de transport pe tot traseul turistic (minibus sau autocar depinde de numarul turistilor in grup);
Ghid autorizat de limba romana (care va indeplini si rolul de insotitor de grup);

NU SUNT INCLUSE:
mesele de pranz si cina;
biletele de intrare in obiectivele turistice (castel Peles si Bran);
taxele foto la obiectivele turistice, acolo unde este cazul;
asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
transferuri private din provincie la / de la locul inceperii excursiei
GRUP MINIM: 12 persoane
Supliment grup 8 11 persoane: 20 EURO/ persoana. Pentru un numar mai mic de 8 participanti pretul se recalculeaza
sau circuitul se reprogrameaza.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 8 participanti pana cu doua
saptamani inainte de plecare.
CONDITII FINANCIARE:
TERMENE DE PLATA:
50% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;
50% din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii.
Procentul aferent primei plati se va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de
20 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral.
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
30% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 15 zile inaintea plecarii;
50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 14 zile - 5 zile inaintea plecarii;
100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 5 zile calendaristice inainte de
data plecarii sau pentru neprezentarea la program.
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare
cauzate de anulare, inclusiv in cazul infectarii cu SARS-COV2, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va
recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza
anularea calatoriei.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:33)

OBSERVATII:
agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in
care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa;
nominalizarea ghidului-insotitor de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia vor fi furnizate cel tarziu cu o
saptamana inaintea plecarii in calatorie;
asezarea in mijlocul de transport se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua;
prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.
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