Descoperă bucurie,
cu fiecare călătorie!

2020
ediția 2
un produs

EȘTI PE MÂINI BUNE!
Realizăm călătorii reușite de peste 13 ani! Am străbătut Europa în lung și-n lat, am oferit
zâmbete și am legat noi prietenii. Ne-am dezvoltat alături de voi, cu ajutorul vostru, datorită
cerințelor voastre. Anul trecut peste 18.000 de turiști au fost împreună cu noi în mai mult
de 90 destinatii. Poți fi sigur că ești pe mâini bune!

zeci de mii de călătorii…
Peste 140 000 de turiști care ne-au ales
Peste 1000 de agenții partenere
Peste 2450 de curse anual
11 Autocare noi, în flota Hello Holidays

2007

Începutul călătoriei noastre. Doi
angajați și vacanțe cu mult soare
în Grecia. Nu degeaba tărâmurile
grecești sunt destinațiile noastre
preferate.

2009

Anul în care ne-am cumpărat
primul autocar! O nouă etapă a
evoluției Hello Holidays, de care
ne amintim și astăzi cu drag și
emoție. Un pas care ne-a ajutat
să punem bazele unei flote de
autocare.

2010

2013

Este anul cunoașterii. Am
organizat infotrip-uri în Grecia și
Turcia, formând o echipă de ghizi
profesionistă, care să reprezinte
pasiunea Hello Holidays pentru
vacanțe.

2014

Introducem trei destinații
inedite: Insula Evia, Tolo şi
Sivota. Ne remarcăm din nou pe
piața turismului și în fața marilor
iubitori ai Greciei. Începe o nouă
etapă de extindere a imaginii
Hello Holidays peste hotare.

Bun venit, Thassos! Bun venit,
Sarti! De acum, avem oferte de
vacanțe în două destinații de
suflet. Și cele mai bune unități
de cazare. Organizăm vacanțe
frumoase și umplem tot mai
multe autocare. Mulțumim ție,
pentru încrederea oferită!

2011

Start mini-circuitelor cu sejur!
Am reușit să introducem pe piață
un concept inedit, care să îmbine
vacanța de relaxare la plajă cu
vizitarea obiectivelor turistice
ale destinației în care te afli. Un
concept care s-a dovedit a fi de
succes, regăsit astăzi la multe
agenții din țară.

De peste 12 ani, împreună

2008

Lefkada și Parga intră în portofoliul nostru cu destinații. Este anul
în care am dat startul sejururilor
în aceste zone atât de îndrăgite
ale Greciei, asigurându-ți vacanțe
cu peisaje noi, la fel sau poate și
mai frumoase.

2012

Și mai multe autocare! Da, este
anul unei dezvoltări rapide.
Numărul turiștilor crește. Suntem singura agenție touroperatoare de curse charter în Lefkada
și Parga, motiv pentru care
cumpărăm mai multe autocare.

Spune Hello Vacanțelor Tale!

2015

„O zi cât o vacanță!” Lansăm
un proiect de suflet, un concept
unic, pe care îl regăsești și astăzi
la noi! Te ducem să petreci o zi
cât o vacanță pe meleagurile
României și ale Bulgariei. Să
evadezi pentru o zi din cotidian,
să descoperi frumusețile neaoșe
și bulgărești.

2018

Investiție de 700.000 € în două
autocare de lux, marca Setra,
fabricate în Germania. Oferim
astfel transport la nivel mondial
și mult mai multe zâmbete. Un
an plin, cu multe proiecte noi,
de succes, printre care și noile
destinații din Grecia, îmbrățișate
de mulți.

SPUNE HELLO
VACANȚELOR TALE!

Începem cu o petrecere. 10 ani
cu vacanțe de nota 10! Am lansat
concursuri cu premii, am colindat
țara-n lung şi lat pentru a ne
vizita partenerii. Am început din
pasiune, cu doi angajați. După 10
ani, tot din pasiune continuăm.
Cei drept, în număr mai mare!

Spunem „Bun Venit” noului
nostru sediu din Știrbei Vodă!
Cumpărăm autocare și microbuze
noi, asigurând infrastructura
pentru noile noastre circuite.
Printre destinațiile dragi nouă se
numără Olanda, Italia de Nord și
Capitalele Balcanice.

2019

Lansăm circuitele! Peste 20.000
de turiști ne spun acum „Hello”,
dintre care 8000 din noile
circuite. Peste 200 de plecări
cu avionul sau autocarul, în doar
câteva luni de la lansarea noului
produs Hello Holidays. Oferim
calitate și facem față chiar și
celor mai pretențioși turiști.

2017

2016

2020

V-am pregătit o noua serie
de surprize. Tolo, pitoreasca
destinație a Greciei, revine în
oferta de anul acesta. Îți oferim
pachete noi cu avionul în Corfu
și Zakynthos, Antalya sau Marmaris. Plecăm cu autocarul spre
Bulgaria și avem noi hoteluri din
Romania. Prețurile? Bineînțeles,
le păstrăm în continuare mici.
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Kazanlak, festivalul rozelor
Plevna si Ruse
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Acest catalog nu reprezintă contract cu turistul. Tarifele sunt valabile la data tiparirii catalogului si pot aparea modificari ulterioare.
Clasificarea unitatilor de cazare nu se bazeaza pe criterii unice de partajare, fiecare țară practicând un sistem propriu de clasificare, în baza legislației proprii.
Agentia nu se face raspunzatoare de eventualele incorectitudini ale datelor, greseli de tipar sau erori aparute in prezentul catalog.
Va rugam sa tineti cont intotdeauna de informatiile primite in agentie. Va multumim pentru intelegere!

SPUNE

VACAN

HELLO
ȚELOR
TALE!
Hai să facem cunoștință! În 2020, îți oferim mai
mult decât oricând. Noi destinații, noi experiențe,
noi motive de bucurie. Intră pe helloholidays.ro dă
like & share și descoperă experiențe live direct din
destinațiile noastre. Poți afla cele mai noi reduceri
sau bonusuri pentru viitoarele tale vacanțe.

ARGEȘ

Istorie și legendă

Legende captivante, sculpturi în stâncă și senzații unice de libertate, la granița dintre
inginerie și design al naturii. Imaginează-te în fața Mănăstirii unde Meșterul Manole
și-a zidit soția, la baza stâncii sculptate în perioada lui Neagoe Basarab și pe barajul
grandios al Lacului Vidraru. Da, deschidem poarta spre un tărâm neaoș de poveste
încă din zori.

La 06.30, facem cunoștință cu însoțitorul de
grup, în parcarea Academiei Militare Romane, iar
la ora 07:00 pornim pe traseul București-Curtea
de Argeș-Barajul Vidraru. Trăim o zi cât o vacanță
în Argeș, lăsându-ne pradă relaxării și bucuriei de
explorare.

din arhipelagul grecesc, în perioada otomană,
când aceste materiale erau interzise. Fascinați
de ansamblul elementelor naturale și istorice, ne
îndreptăm spre o altă bijuterie a țării: Mănăstirea
Corbii de Piatră, o construcție unică în stâncă...
literalmente în fanta unui munte imens.

Prima noastră oprire va fi la Curtea de Argeș,
unde vizităm singura mănăstire din România care
se remarcă mai mult prin legende decât prin
istorie. Iar legenda femeii însărcinate, prinse în
interiorul zidurilor, și moartea maestrului Manole
care a încercat să zboare cu aripi de lemn de pe
acoperișul construcției este probabil una dintre
cele mai cunoscute.

O biserică rupestră unică în România prin
cele 2 altare ortodoxe pe un singur naos, realizate
în cea mai pură tradiție bizantină a secolului al
XIV-lea. Știai că ea se înrudește tipologic cu grupul
de biserici rupestre din Cappadocia? Îi admirăm
fiecare părticică și ne îndreptăm apoi spre Barajul
Vidraru, cel mai înalt din România și unul dintre
cele mai înalte din Europa, aflat pe locul 8 în
Europa și pe locul al 20-lea în lume. Ești în una
dintre cele mai frumoase și sălbatice zone din
Munții Carpați! Așa că profităm la maximum de
timpul liber pentru masa de prânz și de o plimbare
pe lac, oferindu-ne o experiență uimitoare în
natură, de împărtășit cu cei dragi. Revenim apoi
spre casă, urmând ruta Vidraru - Curtea de Argeș
- București, unde vom ajunge seara, în funcție de
trafic.

Descoperim mai mult pășind în interiorul
acesteia, unde se află și mormintele celor mai mari
regi ai României, printre care și cel al regelui Carol
I, fondatorul Castelului Sinaia. Apoi, îi admirăm
detaliile. Considerată drept una dintre minunile
arhitecturale ale acestei țări, mănăstirea este un
monument ctitorit de Neagoe Basarab, construit
din calcar de Albeşti şi marmură adusă tocmai
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Sezonul 2020

de la

109lei

PLECARI 2020

11.04, 16.05, 09.08, 27.09

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Manastirea Curtea de Arges, Manastirea
Corbii de Piatra, Lacul Vidraru

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali/ tarife informative;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale
(primele 3 randuri de banchete) – 20 Lei/
pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

129 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

109 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

109 Lei/pers

CONACELE POTLOGI, FLORICA ȘI GOLEȘTI

Domeniile de poveste

O escapadă de-o zi aparte, spre un ansamblu brâncovenesc, piperat cu podgorii și
domenii boierești ce-ți prezintă parcă o altă lume. Dar nu, suntem tot în România,
explorându-i, de data aceasta, Conacele Potlogi, Florica și Golești.
Facem cunoștință cu însoțitorul de grup
și camarazii de drum la ora 06.30, în Parcarea
Academiei Militare Romane, iar la ora 07:00
pornim pe traseul București - Potlogi - Ștefănești
- Golești. Ne așteaptă o zi frumoasă, în care
împletim poveștile de demult cu poveștile din
copilărie.
Iar prima noastră oprire va fi la Curtea
domnească de la Potlogi, o emblemă a stilului
brâncovenesc, un fenomen artistic de sinteză
între elemente autohtone și cele de influență
orientală și occidentală. Te aștepți la ceva grandios
și chiar este! Construită în 1690 de Constantin
Brâncoveanu, Curtea domnească de la Potlogi este
un complex monumental, monument istoric, care
se întinde pe 23.000 mp și găzduiește un palat ale
cărui interioare și detalii arhitecturale te conduc
în lumi de poveste. Obiectele de mobilier sunt
realizate după descrieri cât mai fidele din cărți,
iar cuferele de călătorie ale lui Brâncoveanu sunt
pentru mulți piesele de rezistență. Nici macheta
palatului, sigiliile inelele și hainele de pe vremuri
nu se lasă mai prejos, iar grădina te surprinde prin
spațiul larg, bine amenajat și ornat pe alocuri cu
pietricele colorate. Complexul a fost construit
pentru Constantin, fiul cel mare al domnitorului, și
are alături biserica înălțată tot de voievod, în 1683.
După plimbarea în curtea domnească, ne
continuăm traseul, facem o pauză pentru masa
de prânz, apoi ne îndreptăm spre Ștefănești,
unde vizităm Domeniul Florica. Așteaptă-te
la o întindere vastă, înconjurată de podgorii și
amenajată cu un conac, fermă, capelă, cramă, gară

și chiar cu un observator astronomic. Toată gândită
și realizată de Ion și Ionel Brătianu, tată și fiu, cei
doi transformând o casă cochetă într-o boierească
reședință, căreia i-au trecut pragul multe nume
din istoria noastră. Este un remarcabil exemplu
de domeniu boieresc, unul din cele mai frumoase
din România, locuința fiind atestată documentar
în 1829.
Plimbarea și fotografiile sunt urmate de
drumul către Domeniul Golești, Muzeul Golesti
sau Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golești.
Este una dintre destinațiile pline de istorie, al cărui
conac din secolul XVII a fost construit de Stroe
Leurdeanu și reprezintă singura construcție laica
medievală fortificată din țară. Înconjurat de ziduri
înalte de cărămidă, în scop de apărare, conacul a
aparținut familiei Golescu, care a ridicat Palatul
Regal din Capitală și a reformat învățământul
din Țara Românească. Și, fără îndoială, este o
destinație în care te poți plimba o zi întreagă fără
să te plictisești, în jurul căreia regăsindu-se grădini
și numeroase obiective care îți amintesc de istoria
țării. De aici pornim spre casă, urmând ruta Pitești
- București, unde vom ajunge seara, în funcție de
trafic.

de la

99lei

PLECARI 2020
05.04, 31.05, 18.10

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Curtea domnească de la Potlogi, Domeniul
Florica de la Stefanesti, Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii Golesti

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi local;
• Tarife informative: Ansamblul Brâncovenesc
de la Potlogi – 10 Lei/pers; Conacul Florica
– 10 Lei/pers; Muzeul Golesti - 15 Lei/pers;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar – 20 lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

109 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

99 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

99 Lei/pers

Sezonul 2020
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COMORI VÂLCENE

Un stejar și o legendă
Fă-te comod și nu-ți uita aparatul de fotografiat. Te așteaptă o călătorie în timp,
printre comori vâlcene presărate cu artă brâncovenească și o mănăstire sculptată din
lemnul unui singur stejar.
O călătorie mult așteptată, căreia îi dăm
startul la ora 07:00, din parcarea Academiei
Militare Romane, Universitatea Națională de
Apărare Carol I. Pornim cu dor de socializare și
cunoaștere pe traseul București - Rotărăști Râmnicu Vâlcea - Horezu, iar prima oprire va fi la
Complexul Muzeal Nicolae Bălcescu din Rotărăști,
pentru primii noștri pași în istorie.

stil de arhitectură brâncovenesc, patrimoniu
UNESCO protejat parcă de poalele Carpaților.
Știai că numele ei provine de la huhurezii cu
pene colorate, păsările nocturne specifice zonei?
Potrivit legendei, cântecul huhurezilor i-a însoțit
pe meșterii constructori care, de teama turcilor,
erau nevoiți să lucreze la ridicarea mănăstirii doar
noaptea.

Ne întoarcem în negura timpului, pășind
în viețile unuia dintre reprezentanții de marcă
ai generației pașoptiste și a familiei sale, redate
prin expozițiile de pictură și cele 11 încăperi ale
conacului în care acestea sunt găzduite. Construit
în stil brâncovenesc cu influențe gotice și
renașcentiste, conacul și al său parc ne ilustrează
stilul vieții simple de odinioară, iar expoziția
dedicată familiei, reprezentată de înaintași și
urmași, alături de expoziția dedicată lui Nicolae
Bălcescu, ne conduc pașii spre fiecare creație și
etapă de inspirație a scriitorului român.

Astfel, datorită lor și nu numai, lăcașul este
astăzi o realizare remarcabilă a artei brâncovenești,
care se distinge prin originalitate și prin măiestria
liniilor și culorilor. Admiră frunzele de pe fațadele
exterioare și tablourile ce ornează pereții interiori.
Toate exprimă cu mândrie stilul brâncovenesc.

Trecem de la istorie la credința redată prin
arta culorii și a stilului brâncovenesc. Da, ajungem
la Mănăstirea Horezu, un mare exemplu de

Apoi bucură-te de timp liber pentru masa de
prânz. Urmează o destinație de suflet, într-un ținut
la margine de pădure seculară cu stejari. Vizităm
așezământul monarhal Mănăstirea Dintr-un Lemn,
din comuna Frâncești, ce poartă hramul Nașterii
Maicii Domnului. Se spune că frumoasa mănăstire
ar fi luat ființă în primele decenii ale secolului
al XVI-lea, după ce un cioban a visat stejarul
în care s-a găsit Icoana Maicii Domnului. Din
lemnul acestuia, s-a construit o bisericuță ridicată
în cinstea Icoanei Maicii Domnului, denumită
reprezentativ „Dintr-un lemn”. Alături de ea se
află astăzi și o biserică din piatră, care găzduiește
celebra icoană făcătoare de minuni.
Ne închinăm ei și, cu liniște în suflete, ne
întoarcem spre casă, urmând ruta Râmnicu Valcea
- Pitești - București. Vom ajunge seara, în funcție
de trafic.

«08»

Sezonul 2020

de la

109lei

PLECARI 2020
22.03, 04.10, 07.11

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu,
Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Dintr-un lemn

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Muzeul Memorial Nicolae
Balcescu: 10 Lei/pers;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale: 20
Lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

129 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

109 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

109 Lei/pers

DELTA DUNĂRII

Cu șalupa printre nuferi
Basmele prind viață astăzi, oferindu-ne cele mai frumoase peisaje neaoșe. Așteaptăte la experiențe memorabile, printre nuferi plutitori și canale încadrate în stuf, apoi de
o experiență culinară aparte, care să-ți redea unicitatea unei zile în frumoasa Deltă a
Dunării.
La 05:30 dimineața te așteptăm cu nerăbdare
în parcarea Academiei Militare, Universitatea de
Apărare Carol I. Însoțitorul de grup ne va prezenta,
iar la ora 06:00 începem jurnalul călătoriei
noastre, urmând traseul București - Tulcea Murighiol.
Imediat ce ajungem în Murighiol, una dintre
cele mai populare destinații din Delta Dunării, a
cărei peisaje îți umple sufletul de culoare și veselie,
ne îmbarcăm pe șalupele rapide. Astfel, alternăm
relaxarea cu stropul de adrenalină necesar care
să-ți pipereze un pic circuitul. Pentru că da, va fi o
zi memorabilă.
Croaziera pe șalupă va fi de neuitat. Este
momentul în care facem cunoștință cu cele mai
frumoase lacuri și cele mai pitorești canale dintre
brațele Sulina și Sfântul Gheorghe. În explorarea
noastră, parcurgem sate pescărești tradiționale,
admirăm peisaje deosebite, ce îmbină liniștea
apei cu ușoara mișcare a stufului protector, apoi
analizăm contrastul izbitor dintre pensiunile
moderne, cherhanalele și casele vechi cu stuf,
unde pescarii și oamenii Deltei își petrec cea mai

mare parte a timpului. Ești în cea mai frumoasă
zonă a României, inclusă în Patrimoniul Mondial
Unesco și recunoscută la nivel mondial pentru
unicitatea faunei sale. Nu te sfii să scoți aparatul
de fotografiat. Vei sta constant cu el în mână,
încercând să prinzi fiecare moment, fiecare
atingere a naturii. Am făcut-o și noi, de „n”
ori. Croaziera în paradisul florilor și al păsărilor
durează aproximativ trei ore, fiecare bărcuță
având un însoțitor specializat pe floră și fauna,
care va completa peisajele uimitoare cu povești și
informații prețioase. Așa că, savurează momentele
și relaxează-te în compania camarazilor de drum.
Experiența este deosebită, iar amintirile le vei
păstra ani la rând.
După plimbarea cu șalupele, revenim la
Murighiol unde ne vom bucura, opțional, de un
prânz pescăresc tradițional, într-un restaurant
autentic dobrogean. Ce mai, ne cufundăm întru
totul în atmosfera zonei, pauza fiind urmată de
timp liber pentru relaxare. Așa că nu te grăbi.
Bucură-te de peisaj, de atmosfera liniștită pe care
o păstrăm în drum spre casă.
Pe traseu, însă, ne oprim să vizităm Centrul
Muzeal Ecoturistic “Delta Dunării” din Tulcea, cu
dioramele și acvariile uriașe. Este unul dintre cele
mai moderne acvarii din Europa, aici putând fi
admirate specii foarte rare din Deltă și foarte mulți
pești de apa dulce și apă sărată. Pornim apoi spre
București, unde ajungem în cursul serii, în funcție
de trafic.

de la

189lei

PLECARI 2020
28.06, 23.08, 20.09

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Te invităm să descoperi una dintre cele 7
zone UNESCO din România și singura deltă
din lume care a primit titlul de „Rezervație a
biosferei” – Delta Dunării

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Croaziera pe lacuri si canale (aprox.3 ore);
• Insotitor local specializat pe flora si fauna
pentru fiecare salupa;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Centrul Muzeal
Ecoturistic “Delta Dunarii”–15 Lei/pers;
• Masa de pranz - la un restaurant in Murighiol
(aprox. 50 Lei/pers-meniu complet);
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar – 20 lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.
Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

199 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

189 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

189 Lei/pers

Sezonul 2020
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SALINA OCNELE MARI

Spectacol în adâncuri
O zi deosebită, în locuri aparte. Este ceea ce îți oferim astăzi, plus o porție dublă
de voie bună.
Te așteptăm la autocar, la ora 6:30, în parcarea
Academiei Militare Române, Universitatea
Națională de Apărare Carol I. Autocarul e pe
poziții, ghidul așteaptă fiecare pasager și... gata. La
ora 07:00 pornim la drum pe traseul București Costești - Ocnele Mari și Bujoreni, gata de veselie
și de relaxare. Dacă ai citit programul, știi deja la ce
să te aștepți.
Prima oprire: Mănăstirea Bistrița, ctitorie a
boierilor Craiovești, ridicată la 1490. Știi că ești
în locul în care a fost instalată prima tiparniță din
Țara Românească și o legătorie de cărți bisericești?
Da, pentru câteva minute ne întoarcem în
timp, imaginându-ne primii pași spre industria
revoluționară a tiparului. Nu o spunem în van,
ci pentru că tot aici, în 1508, s-a tipărit prima
carte din Țara Românească: Liturghierul slavon al
călugărului Macarie. De asemenea, la 1573, s-a
redactat primul act bisericesc, Zapisul lui Eftimie,
în limba română. Iar dacă istoria nepalpabilă nu te
încântă foarte tare, atunci află că poți admira aici
policandrul cu ouă de struţ, fabricat la Viena, şi un
clopot de 800 kg, ambele dăruite de Constantin
Brâncoveanu.
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Istoria ne poartă apoi pașii spre o atracție
naturală de pe vremea dacilor. Plecăm spre
Costești și ne îndreptăm cu nerăbdare spre Ocnele
Mari, unde vom vizita renumita salină, apoi ne
vom relaxa la masa de prânz. Greu te poți abține
să nu explorezi tot aici. Ai teren de fotbal, teren
de baschet, biserică, „centru de evenimente”,
magazin, galerie de artă, iar suprafața este în jur de
10 000 metri. Salina Ocnele Mari reprezintă cea
mai importantă zonă de extragere a zăcămintelor
de sare din județul Vâlcea. Exploatarea sării de la
Ocnele Mari a început încă de pe vremea dacilor
și continuă până în zilele noastre, iar de-a lungul
timpului aici au fost deschise numeroase puțuri.
Cât despre turism, autoritățile i-au simțit rapid
potențialul. Astfel că, pe lângă zonele unde încă se
fac exploatări de sare, la o adâncime de 225 m față
de nivelul mării, există zona turistică cu un farmec
aparte. Da, există numeroase lucruri de văzut și de
făcut în interiorul salinei.
Este locul din care cu greu vrei să pleci,
dar explorarea noastră continuă spre Râmnicu
Vâlcea – Bujoreni, unde vizităm Muzeul Satului.
Universul spiritual unic te învăluie încă de la
intrarea în satul tradițional vâlcean. În fața
ochilor ni se dezvăluie parcă imaginea nealterată
a tradițiilor regionale. Admirăm gospodăriile care
pun în valoare preocupările locale, meșteșugurile,
tehnicile populare și construcțiile. Este o bucurie a
sufletului să te regăsești în acest mediu rar întâlnit
în zilele noastre. Așa că păstrăm cu încăpățânare
sentimentul frumos pe care ni-l oferă locul și
pornim spre casă, unde vom ajunge seara, în
funcție de trafic.

de la

99lei

PLECARI 2020
07.03, 10.05, 31.10

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Salina Ocnele Mari - Muzeul Satului Valcean Manastirea Bistrita

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Salina – 22 Lei/pers;
Muzeul Satului – 10 Lei/pers;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar – 20 Lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

109 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

99 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

99 Lei/pers

EQUESTRIA, BELLU ȘI DOMENIILE FRANCO-ROMÂNE

Aventură și arome Bourgogne

Începem ziua cu aventură și o încheiem în stil franțuzesc, în savoarea unui vin bun.
Dacă ți-am trezit interesul, ai grijă să-ți pregătești încălțămintea comodă înainte de a
pleca de acasă.
Ne întâlnim la ora 07:30 în Parcarea
Academiei Militare Române, Universitatea
Națională de Apărare Carol I. Vei face cunoștință
cu însoțitorul de grup, iar la ora 08:00 pornim
motorul și urmăm traseul București – Tâncăbești
/ Equestria – Urlați. În prima noastră oprire,
admirăm și ne bucurăm de unele dintre cele mai
nobile animale pe care omul a avut șansa să le
domesticească, caii. Vizităm Centrul de echitație
Equestria, un loc dedicat iubitorilor de cai, în care
ne relaxăm și răsfățăm cu opțiunile centrului. Poți
hrăni animalele din baza hipică sau poți opta pentru
o ședință de echitație contra cost, în care să simți
adrenalina și energia emanată de aceste frumoase
animale.
Timpul petrecut aici ne unește dorința
de relaxare, așa că ne îndreptăm către Urlați,
unde vizităm Conacul Bellu, un monument de
arhitectură ascuns printre dealurile cu vii din
Prahova. Puține indicatoare te îndrumă spre acest
loc superb al României, unde simți atmosfera
simplă și totodată plăcută a vremurilor de demult.
Iar, ajuns în fața conacului, privirea îți este
captivată de detaliile arhitecturale remarcabile.
Conacul a fost construit în stil arhitectonic vechi
românesc, la jumătatea secolului al XIX-lea, și
a aparținut familiei baronului Alexandru Bellu.
Întreg complexul de clădiri aflat la Urlați a fost
donat Academiei Române, în anul 1926. Astfel că
astăzi ne putem bucura de frumusețea lui în orice
moment al anului. Mai cu seamă că muzeul său
adăpostește un un patrimoniu mixt de artă plastică
și decorativă, obiecte etnografice, icoane și arme
din secolul al XVIII-lea. Bineînțeles că nu putem

părăsi locul fără a admira colecțiile de tablouri
și valoroase litografii realizate de Carol Popp de
Szathmáry în jumătatea secolului al XIX-lea. Cum
să nu fii impresionat? Ești înconjurat de istorie și
de artă plină de semnificații, despre care schimbăm
păreri în timpul liber dedicat mesei de prânz.
Urmează Domeniile Franco-Române,
unde simțim aroma fină a vinurilor de calitate.
Savurează fiecare moment. Te regăsești pe un
domeniu care se întinde pe 45 de hectare, a cărui
frumusețe frapantă este doar bonusul unei afaceri
recunoscută la nivel național și internațional.
Înființate în anul 2000, la inițiativa lui Denis
Thomas, proprietar şi vinificator în Bourgogne,
cu ajutorul unei echipe de specialiști români și
francezi, Domeniile Franco-Ramâne, se află în
centrul regiunii Dealu Mare, unde climatul este
foarte asemănător cu cel din regiunea franceză
Bourgogne. Vei admira terenuri în pantă și terase,
vei păși în crama de vinificație și vei degusta din
vinurile de cea mai buna calitate produse aici.
Pornim apoi veseli spre casă, urmând traseul Urlați
– București, unde vom ajunge seara, în funcție de
trafic.

de la

99lei

PLECARI 2020
21.03,17.05,13.09

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Centrul de echitatie, Conacul Bellu, Domeniile
Franco-Romane

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Centru de echitatie
Equestria - 25 Lei/pers, Conacul Bellu
- 8 Lei/pers; Domeniile Franco-Ramanedegustare vinuri – 50 Lei/pers;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar – 20 Lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

109 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

99 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

99 Lei/pers

Sezonul 2020
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SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII

Spectacolul Junilor la Brașov
Te invităm să iei parte la o călătorie în timp. Să descoperi tradiția junilor, să treci
pragul primei Școli Românești și să admiri cea mai mare construcție sacrală din
România.
Este ziua bucuriei, a prieteniei, pe care
ne-o începem la 06:30 dimineața, din parcarea
Academiei Militare Române, Universitatea
Națională Carol I. Însoțitorul de grup ne insuflă
entuziasm, făcându-ne prezența ca-n zile de
școală, și la ora 07:00 pornim la drum pe traseul
București – Sinaia – Brașov. Este prima duminică
după Paștele ortodox, așa că are loc Parada Junilor,
de la care nu putem lipsi. Mii de turiști vin aici
în fiecare an pentru a vedea spectacolul junilor,
realizat după un program gândit și promovat
parcă din suflete de Uniunea Junilor din Șcheii
Brașovului și Brașovul Vechi. Dacă ai mai asistat la
festivitate, vei fi nerăbdător să o mai faci o dată.
Dacă nu, află că, în fiecare an, Junii Brașovecheni
se alătură Junilor din Schei în Piața Unirii din
Șchei, pe la orele 11:00. Este momentul în care
zona se umple de culoare datorită costumelor
tradiționale ale Junilor, a frumuseții cailor și a
unicității tradiției. Pregătește-ți aparatul de filmat
sau de fotografiat pentru a imortaliza parada
călare prin Schei și prin Cetate. O paradă nelipsită
în Duminica lui Toma (prima duminică de după
Paște), cu o mare însemnătate pentru comunitatea
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veche românească, ea reprezentând afirmarea
stăpânirii burgului săsesc de către românii din
Şchei şi Braşovechi. Evenimentul ne va umple de
entuziasm și mândrie națională, sentimente pe care
le întărim în următoarea vizită.
Pentru că, după paradă, vizităm Muzeul
Prima Scoală Românească aflată în interiorul
curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric
Șcheii Brașovului. Știai că, în 1853, aici au avut
loc primele cursuri în limba română? Nu-i de
mirare că actuala clădire datează din anul 1760
și este astăzi monument istoric. O admirăm și ne
bucurăm de istoria ei, apoi facem o pauză pentru
masa de prânz. După amiaza ne așteaptă unul
dintre simbolurile orașului Brașov: Biserica Neagră,
biserica parohială a Bisericii Evanghelice din
România. Cu peste 500 de ani vechime, Biserica
Neagră este cel mai reprezentativ monument
istoric din Brașov, cea mai mare biserică gotică
din Transilvania și, din punct de vedere al unor
istorici, cel mai mare edificiu religios de la Viena la
Istanbul. Mai mult decât atât, în interiorul bisericii
se află una dintre cele mai mari orgi din Europa și,
de asemenea, cea mai mare colecție de covoare
vechi din Asia Mică, ce datează din secolele
XV-XVI. În turnul Bisericii Negre se află cel mai
mare clopot mobil din România, cu o greutate de
aproximativ 6.000 kg. Ne bucurăm apoi de timp
liber pentru cumpărături, apoi, în jurul orei 16:30,
părăsim încântătoarea atmosferă a orașului Brașov
și ne îndreptăm spre București, unde ajungem în
cursul serii, în funcție de trafic.

de la

99lei

PLECARI 2020
26.04

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Parada Junilor, Prima Scoala Romaneasca,
Biserica Neagra

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Biserica Neagra – 10 Lei/
pers; Prima Scoala Romaneasca -10 Lei/pers;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar – 20 Lei/pers;
• Masa de pranz;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

109 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

99 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

99 Lei/pers

MĂRĂȘEȘTI

Pe urmele eroilor neamului
Ai auzit de colecția celor 497 de opinci sau de călătoria în jurul lumii a lui Dumitru
Dan? Ei bine, astăzi începem cu ele. Nu te ducem în jurul lumii, dar ți-am pregătit o
zi de milioane, care să îmbine frumusețea trecutului cu fantezia. Așa că antrenează-ți
imaginația și pornește la drum.
Te așteptăm la 06:30 în parcarea Academiei
Militare Române, Universitatea Națională de
Apărare Carol I, unde însoțitorul de grup va face
prezența și la ora 07:00 va da startul călătoriei
noastre. Mergem pe traseul București – Buzău
– Mărășești – Lepșa, iar prima oprire o vom
face la Buzău. Muzeul Județean ne așteaptă
cu porțile deschise, oferindu-ne imaginea unor
impresionante colecții de arheologie, istorie și
artă, din diferite perioade de timp. Trecem practic
prin etapele vremilor de demult, călătorind prin
frumusețea artei redată în nuanțe de culoare.
Basil Iorgulescu a pus bazele acestui muzeu, iar
colecțiile ilustrate astăzi au fost adunate în timp,
prin numeroase etape de extindere. Aici descoperi
colecția celor 497 de opinci și tot aici îți este
prezentată fabuloasa călătorie în jurul lumii a
lui Dumitru Dan. Muzeul se află în fosta Școală
de Fete din 1977. Construită între 1931 și 1937,
clădirea este inclusă în lista monumentelor istorice,
numărându-se printre cele mai impunătoare
construcții ale orașului.
Admirăm colecțiile sale și ne continuăm apoi
traseul spre Mărășești, unde ne oprim pentru
a vizita Mausoleul, ce ilustrează astăzi Epopeea
marii bătălii a Primului Război Mondial, printr-o
expoziție foto-documentară și colecții de costume
militare, arme și armament din dotarea armatei
române din acea perioadă. Vei admira toate aceste
obiecte care au aparținut Ecaterinei Teodoroiu și
generalului Eremia Grigorescu și ne vom bucura
de atmosfera calmă din împrejurimi. Ridicat chiar

pe câmpul de luptă al marilor bătălii din anul 1917,
Mausoleul este una dintre marile atracții turistice
din Mărășești și ale țării noastre. El a fost inaugurat
la 18 septembrie 1930, în prezența regelui Carol al
II-lea, redându-ți o parte palpitantă a istoriei țării
noastre. Gândește-te o clipă. Te afli fix pe terenul
în care odinioară se duceau lupte aprigi. Simți
adrenalina? Dacă da, ia-ți o pauză și bucură-te de
masa de prânz. Urmează traseul spre Lepșa.
Trecând de la muzeu, la câmpul de luptă,
ajungem la Mănăstirea Lepșa, un locaș de cult
ce a găzduit odinioară călugări. Nu se știe exact
când. Nu există documente care să ne spună
câți monarhi au poposit aici și cum au trăit
ei, în inima zdravănă a munților. Se spune că
Mănăstirea Lepșa ar fi funcționat și ca un centru
de îngrijire al bolnavilor, dar toată istoria ei pare
astăzi în ceață, forțându-se parcă să nu se lase
descoperită. Un lucru, însă, îl știm cu certitudine:
ea a fost întemeiată în anul 1774, când un ucenic
al Sfântului Vasile de la Poiana Mărului ridica un
schit. Și ne este de ajuns. Îi admirăm frumusețea
și ne continuăm traseul, oprindu-ne pentru câteva
minute la Cascada Putnei, un monument al
naturii, parte din Parcul Natural Putna - Vrancea.
Îl vizităm, ne învelim în atmosfera înviorătoare și
pornim spre cază, pe ruta Buzău-București, unde
vom ajunge seara, în funcție de trafic.

de la

139lei

PLECARI 2020
09.05,24.10

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Muzeul Județean Buzău, Mărășești, Mănăstirea
Lepsa, Cascada Putnei

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat ;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Muzeul Judetean Buzau
- 10 Lei/pers; Mausoleul Marasesti - 5 Lei/
pers;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar – 20 Lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

155 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

139 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

139 Lei/pers

Sezonul 2020
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TÂRGOVIȘTE ȘI SINAIA

Muzică, istorie și portrete regale
Începem ziua cu planuri mărețe, pornind spre două destinații istorice ale României. La
ora 06:30 ne întâlnim cu însoțitorul de grup în parcarea Academiei Militare Române,
Universitatea Națională de Apărare Carol I, iar la 07:00 pornim la drum, pe traseul
București – Târgoviște - Sinaia. Orașul Târgoviște este cel dintâi vizitat, așteptându-ne
cu istorie frumoasă ce amintește de curtea domnească seculară.
Micul oraș a servit drept capitală regală a Țării
Românești din 1418 până în secolul al XVI-lea,
când capitala a fost mutată în București. Din
primul deceniu al secolului al XV-lea, el a fost
reședința principală a voievodului Mihail (14091420), fiul și asociatul la domnie al lui Mircea cel
Bătrân (1386-1418), domnul Țării Românești,
Maior Valachia. Este perioada din care curtea de
pe Valea Ialomiței devine în scurt timp principala
reședință a suveranilor Țării Românești, curtea
păstrându-și funcțiile, cu unele intermitențe, până
în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Ruinele
fostei curți regale rămân atracția principală a
orașului, reușind să atragă prin istoria sa un număr
mare de turiști în fiecare an. Aflăm povestea în
întregime și ne continuăm apoi călătoria spre
Mănăstirea Dealu, unde vom poposi câteva
minute. Se spune că acest minunat așezământ ar
fi fost întemeiat de Mircea cel Bătrân, însă Radu
cel Mare este cel care a ctitorit-o în anul 1500.
O vizităm și totodată ne bucurăm de Biserica
Sfântului Nicolae, unul din cele mai importante
monumente ale evului mediu din Țara Românească.
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Cu fiecare pas, devenim mai mândri de țara
noastră, descoperind istoria sa mai în detaliu și
admirându-i îndeaproape rămășițele ei. Cu dor
de cunoaștere, ne îndreptăm spre Sinaia, unde
profităm de timpul liber pentru masa de prânz.
Savurăm momentele în liniște și, după o scurtă
plimbare, vizităm pe rând mari atracții ale orașului:
Muzeul Orașului Sinaia, Mănăstirea Sinaia, inclusă
în Lista monumentelor istorice din România,
urmând să facem cunoștință cu Casa Memorială a
lui George Enescu, un muzeu memorial ce ne oferă
locul de suflet al compozitorului: în Vila Luminiș,
din Cartierul Cumpătu din Sinaia, o casă realizată
după planuri proprii și cu ajutorul arhitectului
Radu Dudescu. Vorbim despre o locuință cu o
mare valoare sentimentală și profesională pentru
celebrul muzician român, care a locuit aici 20 de
ani, creând multe dintre capodoperele muzicale cu
care ne mândrim astăzi. Vizitele noastre se încheie
cu această bucățică de istorie, îndreptându-ne apoi
spre casă. Vom străbate traseul Sinaia - București,
unde vom ajunge seara, în funcție de trafic.

de la

99lei

PLECARI 2020

14.03, 24.05, 02.08, 01.11

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Curtea Domnească Târgoviște, Mănăstirea
Dealu, Muzeul Orașului Sinaia, Mănăstirea
Sinaia, Casa memorială „George Enescu”

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Ansamblul Monumental
„Curtea Domnească” – 12 Lei/pers, Muzeul
Orasului Sinaia -10 Lei/pers, Muzeul George
Enescu - 10 Lei/pers;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar – 20 Lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

109 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

99 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

99 Lei/pers

TRANSALPINA

Escapadă la înălțime
Astăzi ne închinăm Mănăstirii Horezu și străbatem „Drumul Regelui”, cel mai
înalt drum rutier din România. Te așteaptă o zi împărțită în momente de liniște
duhovnicească și momente fresh, în fața unor peisaje naturale care să-ți taie
răsuflarea. Așa că, încalță-te comod, ia-ți o bluză în rucsac, dacă ești mai friguros din
fire, pentru că te ducem la înălțime.
La 05:30 dimineața, ne întâlnim cu însoțitorul
de grup în parcarea Academiei Militare Române,
Universitatea Națională de Apărare Carol I, iar
la ora 06:00 suntem cu toții în autocar, gata de
drum. Pornim pe traseul București -Râmnicu
Vâlcea, iar prima oprire este la Mănăstirea Horezu,
ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, cea mai
reprezentativă construcție în stilul Brâncovenesc.
Vizităm bijuteria arhitectonică a artei
brâncovenești, care din 1995 a fost inclusa in
Patrimoniul UNESCO. Întregul complex monahal
acoperă peste 3 hectare și include mănăstirea,
biserica Bolniței, ctitorită de doamna Maria,
soția lui Constantin Brâncoveanu, construită
în 1696 și pictată de Preda Nicolae și Ianache.
Biserica mănăstirii are 32 de metri lungime și 14
metri înălțime și poate fi considerată o replică
aproximativă a Mănăstirii Curtea de Argeș. Inițial
o mănăstire de călugări, Horezu a devenit în 1872
mănăstire de călugărițe, vizitată de peste 60 000
de turiști în fiecare an, dar cel mai mare pelerinaj
este în ziua de Paște. În 2005, însuși Prințul
Charles al Marii Britanii a petrecut trei zile întruna dintre chiliile mănăstirii.
O admirăm îndeaproape, apoi ne îndreptăm
spre Transalpina, cel mai înalt drum rutier din
Romania, care ajunge la 2.145 m altitudine.
Un drum spectaculos, care traversează Munții
Parâng și este supranumit “Drumul Regelui”,
întrucât regele Carol al II-lea l-a inaugurat în
1938, după reconstrucția vechiului drum roman,

parcurgându-l împreună cu familia sa. După ce
străbatem unul dintre cele mai fascinante drumuri
din țara noastră și din sud-estul Europei, coborâm
în Transilvania, către Sebeș, și pornim spre Sibiu
- Râmnicu Vâlcea. Pe traseu vizităm Mănăstirea
Cozia, construită în secolul al XIV-lea, ctitorie a
lui Mircea cel Bătrân, care păstrează în pronaos
fragmente din pictura originala. Cunoscută drept
cele mai vechi și complexe monumente istorice
și de artă din România, Mănăstirea Cozia a fost
inițial cunoscută sub numele de Mănăstirea
Nucet, datorită zonei care se dedică creșterii
nucilor. În Marea Biserică, și anume în naos, se
pot vedea picturile originale. Acolo, pe peretele
occidental, sunt picturi care îl prezintă pe Mircea
și pe fiul său Mihail, care poartă ținute cavalerești,
iar în stânga se poate vedea portretul lui Șerban
Cantacuzino. În pronaos se află mormintele
lui Mircea și ale călugăriței Teofana, mama
lui Mihai Viteazul, devenită călugăriță după
moartea fiului ei. Singurele obiecte rămase de
pe vremea domnitorului - două clopote - au fost
împărțite și duse: unul la Episcopia Râmnicului,
iar celălalt la Episcopia Argeșului, doar o mică
bucată din mormântul domnitorului fiind păstrat
în Mănăstirea Cozia. De aici ne îndreptăm spre
București, unde ajunge noaptea, după ora 22, în
funcție de trafic și de condițiile meteo.

de la

159lei

PLECARI 2020
19.07, 30.08

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Manastirea Horezu, Barajul Oasa, Manastirea
Cozia, Transalpina

SERVICII INCLUSE

• Transport cu microbuz clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
microbuz – 20 Lei/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.
• *Programul se va desfasura cu microbuzul, ca
urmare a restrictiilor de circulatie impuse (în
conformitate cu prevederile standardelor în
vigoare)
Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

179 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

159 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

159 Lei/pers

Sezonul 2020
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TRANSFĂGĂRAȘAN

Drumul spre nori
Nimic nu se compară cu liniștea și sentimentul trăit în fața unui peisaj spectaculos,
la înălțime. Iar dacă experiența o condimentezi și cu puțină istorie și vizite la atracții
împodobite cu legende, atunci bucuria unei vacanțe reușite este garantată. Testat!
Așa că, ne întâlnim la 05:30 dimineața cu
însoțitorul de grup, în parcarea Academiei Militare
Române, Universitatea Națională de Apărare Carol
I. Ne cunoaștem, ne îmbarcăm în autocar și, la
ora 06:00, pornim pe traseul Bucureștii – Curtea
de Argeș – Bâlea Lac. Nu irosim niciun minut.
Ziua ne este dedicată unei multitudini de atracții
arhitecturale, istorice și naturale.
Prima noastră oprire va fi la Curtea de Argeș,
al cărui complex de catedrale și mănăstiri este
considerat unul dintre cele mai importante atracții
bisericești ale țării. Biserica a fost construită inițial
de domnitorul valah Neagoe Basarab (r. 1512–21),
cu marmură și dale aduse din Constantinopol.
Mănăstirea este un important mausoleu regal.
Pietrele de mormânt albe ale regelui Carol I
(1839–1914) și ale soției sale Elisabeta (1853–
1916) aflându-se în dreapta, în holul de la intrarea
bisericii. În stânga intrării se află pietrele tombale
ale regelui Ferdinand I (1865–1927) și ale reginei
Marie de origine britanică (1875–1938). Neagoe
Basarab și soția sa sunt de asemenea îngropați
aici. Așa că nu stăm mult pe gânduri. Vizităm cele
două monumente istorice: Biserica Domnească
Sf. Nicolae, ctitorie a lui Basarab I din secolul XIV,
unul dintre cele mai reprezentative monumente
ale arhitecturii românești medievale, și Mănăstirea
Curtea de Argeș, ce se impune prin arhitectura sa
deosebită și care găzduiește mormintele familiei
regale ale României. Ne lăsăm fascinați de istorie și
rămășițele ei, apoi ne reluăm traseul.
Urmăm Transfăgărășanul, o șosea a cărei
altitudine atinge 2045 metri. Este una din cele
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mai spectaculoase șosele din lume și cel mai lung
tunel rutier din Romania, înregistrând nu mai
puțin de 887 metri. Privim peisajul, ne tragem
răsuflarea și ne reluăm traseul, trecând pe lângă
Cetatea Poenari, din secolul al XIV-lea, construită
de Negru Vodă și extinsă de Vlad Țepeș, ajungând
astfel la o altă minune a țării noastre: Barajul
Vidraru, unde facem o pauză pentru fotografii.
Cine nu vrea o astfel de amintire? Construit
în 1965, într-o zonă de o frumusețe uimitoare,
Barajul Vidraru este o atracție majoră a României.
Ne îndreptăm apoi spre Bâlea Lac, ce înregistrează
46.508 mp si 11.35 m adâncime, fiind unul din cele
mai mari și mai frumoase lacuri glaciare din țară.
Trecem pe lângă Cabana Bâlea Cascada și,
dacă avem noroc de vreme bună, putem admira
din autocar cea mai mare cascadă în trepte din
România, Cascada Bâlea, situata între Vârful
Moldoveanu și Vârful Negoiu. Continuam spre
Carta și vizităm Abația Cisterciana, un monument
istoric important ce aparține secolului XIII, având
un rol major în introducerea stilului gotic la noi în
țară. Desființată de Matei Corvin în secolul XV,
vechea abație mai păstrează o capela ce aparține
comunității evanghelice săsești. Pe drumul de
întoarcere vizităm Mănăstirea Cozia, ctitorie a
lui Mircea cel Bătrân, care păstrează în pronaos
fragmente din pictură originală de secolul XIV.
Sosire în București seara, după ora 22:00, în
funcție de trafic și de condițiile meteo.

de la

159lei

PLECARI 2020
26.07, 06.09

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Barajul Vidraru, Balea Lac, Abatia Carta

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Masa de pranz;
• Supliment pentru locuri preferentiale
(primele 3 randuri de banchete) – 20 Lei/
pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

179 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

159 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

159 Lei/pers

VISCRI ȘI SIGHIȘOARA

Împletituri și vibrații medievale
Tărâmuri neaoșe de poveste, în nuanțe istorice, religioase și fanteziste. Astăzi, trecem
de la biserici fortificate, la cetăți impunătoare și la locul de naștere a unei legende
întunecate: Casa Vlad Dracul.
Însă, cum totul are un început, ne întâlnim
cu toții la 05:30, în parcarea Academiei Militare
Romane, Universitatea Națională de Apărare Carol
I, facem cunoștință cu însoțitorul de grup și, la
ora 06:00, pornim la drum, pe traseul București
- Brașov -Viscri - Sighișoara. Prima vizită o vom
face în Viscri, comuna săsească din județul Brașov,
a cărei bijuterie este, fără doar și poate, Mănăstirea
Viscri, una dintre cele mai spectaculoase biserici
fortificate săsești și totodată una din cele șase
înscrise în patrimoniul mondial UNESCO.
Mergem pe mâna Prințului Charles, care a ajutat la
renovarea bisericii și a câtorva case din localitate,
redându-le din strălucirea de odinioară, și ne
bucurăm de tradițiile și culorile zonei. Spunem
asta întrucât aici se găsesc Șosete din lână naturala
din Viscri, croșetate de femeile satului, în cadrul
unui proiect local, dezvoltat de-a lungul anilor. 125
de femei din sat tricotează aproximativ 10.000
de perechi de perechi de ciorapi, mănuși, căciuli,
pulovere sau papuci de pâslă, exportate anual în
Germania. Profită de moment și cumpără tricot
românesc pentru tine și, de ce nu, pentru cei dragi.
Sunt unice în țară.

Pornim apoi cu bucurie spre Sighișoara, unde
poposim câteva momente pentru masa de prânz,
în urma căreia vom vizita Turnul cu Ceas, clădirea
simbol a Sighișoarei ce găzduiește astăzi Muzeul de
Istorie, Biserica Mănăstirii, un monument istoric,
Casa lui Vlad Dracul, în care se presupune ca s-a
născut Vlad Țepeș, numit Dracula, până la vârsta
de 4 ani, și în interiorul căreia se află un bar și un
restaurant. Vom vizita și Casa cu Cerb, una dintre
cele mai vechi clădiri din oraș, denumită după
pictura murală reprezentând un cerb în mărime
naturală, Casa Venețiană, cu uși ogivale și ferestre
duble, încheiate în arc trilobat, Strada Școlii Scara Școlarilor, construita în anul 1654 pentru
școala situată lângă biserica din deal, la inițiativa
primarului Johann Both, pentru a ușura accesul
elevilor în timpul iernilor grele, Biserica RomanoCatolică, Biserica din Deal, o frumoasă biserică
evanghelică, construită în numeroase etape între
1345-1525 și închinată Sfântului Nicolae, și
Turnurile Cetății, cu povești aparte, care îți redau
istoria acestui frumos oraș prin simpla lor prezență,
turnul cu ceas fiind cel mai impunător monument
al Cetății, ridicat în secolul XIV și vizibil din
aproape orice colţ al orașului mureșean. Se spune
că ceasul din turn nu rămâne în urmă niciodată,
acesta fiind un punct de reper pentru locuitori
Sighișoarei. Plimbarea noastră se încheie aici, cu
timp liber pentru cumpărături. Pornim apoi spre
București, unde vom ajunge seara, în funcție de
trafic.

de la

139lei

PLECARI 2020

01.03,04.04,14.06,17.10

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Biserica Fortificata Viscri, Casa Printului
Charles, Sighisoara – Scara acoperita, Casa
cu Cerb

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Cetatea Viscri - 5 Lei/
pers;
• Supliment pentru locuri preferentiale
(primele 3 randuri de banchete) – 20 Lei/
pers;
• Masa de pranz;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

155 Lei/pers

Tarif seniori 55+/studenti

139 Lei/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

139 Lei/pers

Sezonul 2020
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BALCHIK ȘI CAP KALIAKRA

Acasă la Regina Maria
Culori, statui, cetăți medievale și o istorie ilustrată în fiecare dintre ele. Imediat ce
soarele ni se arată, în zori, începem să facem cunoștință, pas cu pas, cu priveliști
impresionante, o istorie interesantă, mic muzeu arheologic frumos și numeroase
alte atracții unice în Europa. Bucură-te. Vei avea parte de o experiență memorabilă
explorând uimitoarea coastă a Mării Negre.
Ne spunem „bună dimineața” la 05:30,
în parcarea Academiei Militare Române,
Universitatea Națională de Apărare Carol I,
unde însoțitorul de grup va face onorurile. Ne
îmbarcăm în autocar și, la ora 06:00, pornim la
drum, pe traseul București – Constanța - Vama
Veche – Balcic. Prima oprire va fi la frumoasa
coastă a Capului Kaliakra, plină de intrigă și istorie.
Imaginează-te stând în fața unui promontoriu
spectaculos al Mării Negre, unde apele mării
de un albastru ireal se întrepătrund cu stâncile
roșiatice. Este un peisaj de o frumusețe rară, în
împrejurimile căruia te ademenesc rămășițele unei
istorii tumultuoase, un muzeu în aer liber, în care
poți vedea ruinele așezărilor. Poți vedea fundațiile
clădirilor și băilor romane, zidurile și poarta. La Cap
Kaliakra, se ridică și o capelă mică. Este închinată
Sfântului Nicolae. Le vizităm pe toate, luându-le
la rând: vestigiile vechii cetăți medievale, o cetate
care a servit multor civilizații, printre care traci,
romani, bizantini și bulgari, micul muzeu arheologic
și capela închinată Sfântului Nicolae.
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La final, ne îndreptăm spre Balcic, admirând
de-a lungul traseului de 30 de minute peisajul
frumos al mării împletite cu arhitectura orașului.
Balcic este al treilea port ca mărime din Bulgaria
și totodată un orășel mic și romantic, așezat pe
coasta Mării Negre. Cu o personalitate destul de
impunătoare, orașul combină romantismul străzilor
abrupte cu frumusețea marii. Are 2600 de ani
vechime și este locuit încă din secolul al V-lea î.Hr
de ionieni. Redenumit mai târziu Dionysopolis,
după zeul vinului și al sărbătorilor, Balcic își
păstrează și astăzi autenticitatea multiculturală,
în ciuda numărului mare de turiști care îi pășesc
în fiecare an pragul. Este o așezare care îți intră la
suflet prin poveștile ei și detaliile reprezentative
acestora. Încercăm să aflăm cât mai multe, să-l
cunoaștem în amănunt, apoi ne îndreptăm spre
Castelul Reginei Maria și Gradina Botanică.
Construit din dorința Reginei Maria a României,
în timpul ocupației romane a Cadrilaterului,
castelul și grădina sa reprezintă unul dintre cele
mai frumoase domenii din acele vremuri. este
un complex uimitor, ce cuprinde numeroase vile
rezidențiale, o capelă construită cu pietre aduse din
Creta, o gradină botanica unica in Europa Centrala
si de Est, îndeosebi datorită colecției de cactuși
și un palat atractiv nu doar prin structura însăși,
ci și prin celebrul parc – o imitație a labirintului
mionic. Ne bucurăm aici de timp liber pentru
vizitarea împrejurimilor și pentru pauza de prânz.
Revenim apoi spre casă, pe traseul Balcic - Ruse –
București, unde vom ajunge seara.

de la

29€

PLECARI 2020

28.03,02.05,21.06,27.09

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Castelul Reginei Maria, Gradina Botanica, Cap
Kaliakra

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru curse
internationale;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea medicala (recomandata);
• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Castelul si Gradina
Botanica Balchik – 14 Leva/adl. (copil 0-7
ani gratuit), Cap Kaliakra – 3 Leva/pers;
• Supliment pentru locuri preferentiale
(primele 3 randuri de banchete) – 5 Euro/
pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.
Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

35 Euro/pers

Tarif seniori 55+/studenti

29 Euro/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

29 euro/pers

ETAR ȘI VELIKO TARNOVO

Istorie în nuanțe de galben
Îmbracă-te comod pentru plimbări lungi pe ulițe pavate cu piatră și nu numai.
Programul de astăzi te duce în explorare. La pas și cu autocarul în cele mai
spectaculoase zone ale Bulgariei. Astfel că zorii ne prind pe drum.
Tocmai de aceea, ne dăm întâlnire la ora
06:30 în parcarea Academiei Militare, facem
cunoștință cu însoțitorul de grup, stăm câteva
minute de socializare și, la 07:00, pornim la drum.
O luăm pe traseul București – Giurgiu – Ruse –
Etar – Mănăstirea Dryanovo – Pestera Bacho Kiro
- Veliko Tarnovo, de-a lungul căruia avem atracții
fascinante.
Prima oprire va fi la cel mai mare muzeu
etnografic din Bulgaria: Muzeul Etnografic „Etar”
din regiunea Gabrovo. Așezat mândru într-o
vale împădurită, la poalele munților Balcani și pe
malul râului Sivek, muzeul te invită la plimbări
lungi pe ulițele pavate cu piatră. Este locul în
care poți să descoperi tradițiile și obiceiurile
zonei prin intermediul meșterilor locali. Iar dacă
ești mai îndrăzneț din fire, poți chiar să te implici
în activitățile meșteșugărești, să admiri și să
fotografiezi frumoasele case tradiționale, vopsite
în nuanțe de galben, portocaliu și albastru. Toate
exprimă și induc veselie, pe care o păstrăm în
continuarea traseului.
Luăm drumul spre Mănăstirea Dryanovo,
al cărui punct de maxim interes îl reprezintă
un candelabru imens auriu și roșu. De două ori
arsă și prădată în perioada dominației otomane,
mănăstirea a fost restaurată abia în anul 1845, iar
astăzi poartă hramul Arhanghelului Mihail. Altarul
ei reprezintă unul dintre cele 100 de obiective
turistice naționale din Bulgaria, fiind un mare
punct de atracție. Și, odată ajuns aici, nu putem
rata peștera Bacho Kiro, aflată la doar 300 de
metri depărtare. Cu galeriile sale luminate discret

dar impresionant, peștera este de fapt un labirint
complicat, la o altitudine de 335 metri. Chiar la
intrarea peșterii vei vedea o cascadă mică și veți
face cu siguranță câteva fotografii cu frumosul râu
Andaka, ale cărui ape pătrund de milenii în stânca
muntelui.
Părăsim apoi zona Gabrovo, îndreptândune către Veliko Tarnovo, capitala medievală a
Bulgariei, cu o ambianță romantică și meșteșuguri
vechi. O zonă cu peisaje deosebite și cu cel mai
glorios trecut istoric din Bulgaria, la doar 160 km
de București. Unul dintre cele mai vechi orașe ale
Bulgariei, Veliko Târnovo are ca punct magnifica
cetate Tsarevets, cetatea celui de-al doilea
imperiu bulgar. Orașul vechi se afla pe trei dealuri:
Tsarevets, Trapezița și Sveta Gora, iar fostele
reședințe ale țarilor și ale patriarhilor Taratului
vlaho-bulgar se află pe dealul Tsarevets. După
vizita la Cetatea Tsaravets, ne bucurăm de timp
liber pentru masă și cumpărături, apoi pornim spre
casă. Urmăm traseul Ruse – Giurgiu – București,
unde ajungem seara, în funcție de trafic și de
formalitățile vamale.

de la

23€

PLECARI 2020

15.03, 29.03,25.04,30.05,16.08,11.10

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Muzeul etnografic Etar – Mănăstirea
Dryanovo – Peștera Bacho Kiro - Veliko
Tarnovo

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru curse
internationale;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea medicala (recomandata);
• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Muzeul Etnografic Etar
– 6 Leva/pers, Manastirea Dryanovo – 2
Leva/pers, Pestera Bacho Kiro - 4 Leva/pers,
Cetatea Tsarevets - 6 Leva/pers;
• Supliment pentru locuri preferentiale
(primele 3 randuri de banchete) – 5 Euro/
pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.
Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

29 Euro/pers

Tarif seniori 55+/studenti

23 Euro/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

23 Euro/pers
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KAZANLAK

O zi la Festivalul Rozelor
Culoare, parfum și porturi tradiționale. Bulgaria are o lungă istorie de recoltare a
trandafirilor ... iar Festivalul anual de trandafiri este o sărbătoare colorată și parfumată
a acestei tradiții vechi!
Este una dintre sărbătorile emblematice
bulgărești, dedicat frumuseții și florilor, primăverii
și aromei trandafirului bulgăresc. În aceste zile
festive, Valea Trandafirului este plină de frumusețe,
vibrații pozitive, dansuri, cântece și aromă de
trandafir. Așa că pornim și noi spre ea! Ne întâlnim
la 05:30 dimineața în parcarea Academiei Militare
Române, Universitatea Națională de Apărare Carol
I, facem cunoștință cu însoțitorul de grup, ne
îmbarcăm în autocar și gata! La ora 06:00 plecăm
spre Bulgaria, urmând traseul București – Giurgiu
– Ruse - Veliko Tarnovo - Kazanlak.
Și pe măsură ce parcurgem kilometri,
entuziasmul crește. Pentru că da! Valea
Trandafirilor este maiestuoasă! Este locul de
origine al rafinatului ulei de trandafir bulgăresc,
cunoscut și sub numele de „attar de trandafiri”.
Un centru de renume mondial pentru producția
de ulei de trandafir și sursa pentru producerea
celor mai renumite parfumuri din lume. Se mai
numește aur lichid al Bulgariei. Te miră? N-ar
trebui. Sigur ai testat și tu cel puțin unul în timpul
vacanței tale în Bulgaria. Iar dacă parfumul nu este
chiar o pasiune a ta, atunci sigur te-ai bucurat cel
puțin o dată de crema de corp, săpunul sau uleiul
din trandafir bulgăresc. Iar acum ai șansa să te
afli chiar printre ei, simțindu-le aroma originală,
înainte de producție. Iar lunile mai și iunie sunt
cele mai active din Valea Trandafirilor. Este
perioada în care câmpurile de trandafiri înfloresc
și întreaga vale este învăluită în parfumul lor. Este
o experiență unică și rară să petreci măcar o zi la
Kazanlak, pentru a respira, pentru a te cufunda în
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parfumul acestor flori, predominant în parfumul
trandafirului cu ulei - Rosa Damascena, devenit
simbolul Bulgariei. El a fost adus în țară din India
prin Persia, Siria și Turcia, iar astăzi este cultivat
pe câmpurile de trandafiri Karlovo, Kazanlak,
Strelcha, Pavel Banya. Culesul trandafirilor
durează aproximativ o lună - din 20 mai până în 20
iunie, și are loc în fiecare dimineață, între orele 5 și
9-10. Perioada depinde, însă, de condițiile meteo.
Parfumați de mireasma trandafirilor, pornim apoi
în explorare.
Vom vizita Muzeul Trandafirului din oraș,
care are o colecție bogată de obiecte, imagini și
documente ce dezvăluie istoria oleaginoaselor
bulgare - creșterea trandafirilor. Exponatele sunt
amplasate în 14 nișe, fiecare cu particularitatea
proprie, ilustrând tradiția în creșterea trandafirilor
și instrumente folosite pentru amenajarea
grădinilor de trandafiri, containere pentru
depozitarea uleiului de trandafir și a apei de
trandafiri. În mijlocul spațiului muzeului sunt
distilerii primitive și autentice de trandafiri, unde
adesea are loc producția de apă de trandafir. Zona
este spectaculoasă! Motiv pentru care ne bucurăm
de timp liber pentru masa de prânz, dar și pentru
a admira împrejurimile, apoi revenim spre casă, pe
ruta Kazanlak - Veliko Tarnovo – Ruse – Giurgiu –
București. Ajungem în Capitală seara, în funcție de
trafic și de formalitățile vamale.

de la

29€

PLECARI 2020
07.06

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Parada trandafirilor, Muzeul Rozelor, Valea
trandafirilor

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru curse
internationale;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea medicala (recomandata);
• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Muzeul Trandafirului - 6
Leva/pers;
• Supliment pentru locuri preferentiale
(primele 3 randuri de banchete) – 5 Euro/
pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

35 Euro/pers

Tarif seniori 55+/studenti

29 Euro/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

29 Euro/pers

PLEVNA ȘI RUSE

La pas printre minuni naturale
De la suprafață în subteran și viceversa! De la război la independență și de la
tradiționalism la minuni naturale. Este Bulgaria simplă, care îmbină civilizația cu natura
în varianta ei cea mai pură. Este ziua noastră, de la cap la coadă, în care vei trece de la
curiozitate, la uimire și fascinație.
Începem însă cu entuziasmul din momentul
întâlnirii. La ora 05:30, însoțitorul de grup te
așteaptă la îmbarcare, în parcarea Academiei
Militare, Universitatea Națională de Apărare Carol
I, iar la 06:00 pornim motorul și începem traseul
București – Giurgiu – Ruse – Plevna – Krushuna.
Avem întâlnire cu Bulgaria, mai exact cu orașul
Plevna, la care ajungem în aproximativ două
ore de la intrarea în țară. Este al treilea oraș ca
mărime din Bulgaria de Nord, după Varna și Ruse,
a cărei istorie te fascinează. Aici a avut loc cea mai
importantă bătălie din cadrul Războiului ruso-turc
din 1877-1878. S-a dus lupta pentru eliberarea țării
de sub jugul turcesc și pentru independența de stat
a României.
Asediul Plevnei, de către armatele rusești și
romane, a durat cinci luni, iar capitularea cetății,
sub sabia colonelului Mihail Cerchez, în data de
28 noiembrie 1877, este asociata cu victoria și
câștigarea independentei de stat a României.
Ne oprim în Plevna pentru a vizita Muzeul
“Panorama”, construit n 1977, cu ocazia aniversarii
a 100 de ani de la eliberarea Plevnei, singurul
monument care ilustrează marea bătălie. Avem
apoi timp liber, pentru masa de prânz în centrul
orașului, după care ne contiuăm drumul spre
Peștera Devetashka, o peșteră carstică pitorească
foarte bine luminată, al cărui drum este acoperit de
o verdeață luxuriantă, în special primăvara și vara.
Se spune ca peștera ar fi fost locuită de oameni
încă din Paleolitic, acum 70.000 de ani. Adevărat
sau nu, nici nu mai contează. Spectaculozitatea

ei este nemărginită, iar frumusețea sa îți rămâne
întipărită în minte mult timp după întoarcerea
acasă. De aici, călătoria noastră continuă spre
zona satului Krushuna, unde ne bucurăm de timp
liber pentru a vizita faimoasele cascade din Parcul
Natural Maarata. Totul în jurul cascadelor este
acoperit de mușchi. Panta devine mai abruptă în
amonte, râul formează terase și fântâni, iar apa
este rapidă și sălbatică, prăbușindu-se în spumă
înainte de a se repezi mai departe. Este un real
spectacol al naturii.
Revigorați după plimbarea în natură, pornim
spre Ruse, al cincilea oraș ca mărime din Bulgaria,
fondat de imparatul roman Vespasian, in perioada
anilor 69-79, sub denumirea de Sexaginta Prista
(„Portul celor saizeci de nave”). Ne oprim să
vizitam Catedrala ortodoxă „Sfânta Treime”,
construită în anul 1632, despre care se presupune
că este o catacombă din secolul al V-lea sau o
biserică medievală, inclusă mai târziu în biserica de
astăzi. Urmează timp liber pentru cumpărături, iar
în cursul după amiezii pornim spre casă. Urmăm
traseul Ruse – Giurgiu – București, unde sosim
seara, în funcție de trafic și de formalitățile vamale.

de la

23€

PLECARI 2020

08.03, 23.05, 05.07, 10.10, 08.11

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Muzeul Panorama Plevna - Peștera Devetaska
– Krushuna - Ruse

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru curse
internationale;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea medicala (recomandata);
• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Muzeul Panorama ~ 6
Leva/pers, Parcul Natural Maarata - 3 Leva/
pers, Pestera Devetashka - 3 Leva/ pers;
• Supliment pentru locuri preferentiale
(primele 3 randuri de banchete) – 5 Euro/
pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.
Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

29 Euro/pers

Tarif seniori 55+/studenti

23 Euro/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

23 Euro/pers
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VARNA & PARCUL ISTORIC

Grandoare și atracții străvechi
Plaje întinse și priveliști antice. O combinație între oraș port, baza navală și stațiune de
litoral, Varna este o atracție în orice anotimp. Vine la pachet cu istorie, dar adoptă și
modernul, și cu un parc enorm, mărginit de o plajă lungă, pe care să te poți adăposti.
Însă, nu astăzi. Ne așteaptă multe atracții, printre care și cel mai mare parc istoric din
lume, din apropierea orașului. Gata de drum?
Fă-ți bagajele. Ne întâlnim în zori. La
ora 06:30, însoțitorul de grup te așteaptă la
îmbarcare, în parcarea Academiei Militare,
Universitatea Națională de Apărare Carol I.
La ora 07:00 pornim la drum, urmând traseul
București - Giurgiu – Ruse – Varna. Ajunși pe
tărâm bulgăresc, ținem drumul spre Varna, cu o
oprire la Vetrino, o localitate la doar 33 km de
Varna, dar care îți va tăia răsuflarea. Nu atât ea,
cât cel mai mare Parc-Muzeu Istoric din lume
construit și inaugurat anul acesta. Așteaptă-te la
spectaculozitate. Admirăm clădiri reconstituite la
scară naturală, opere de artă, filme documentare și
istorice, reconstituiri istorice ale unor evenimente,
manufacturarea de obiecte din materiale specifice,
expoziții și restaurări în timp real ale obiectelor de
muzeu. Parcul istoric oferă vizitatorilor bulgari și
străini o călătorie interactivă de până la 10 000 de
ani în timp, în cele cinci epoci ale civilizației umane.
La fața locului îți este prezentată dezvoltarea
civilizației, care a avut loc în țările noastre din
timpurile preistorice și neolitice, prin istoria
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glorioasă a tracilor și a Romei, până în ziua de azi
a Primului și celui de-al doilea Regat Bulgar. De
asemenea, sunt oferite locuri tradiționale pentru
relaxare și mâncare, cu atmosferă autentică și
rețete din timpuri antice, preparate cu produse
naturale bulgare. Așa că vom face o binemeritată
pauză pentru masa de prânz.
Relaxați, pornim apoi spre Varna, cel mai
mare oraș de pe litoralul bulgăresc și al treilea
oraș ca mărime din Bulgaria, după Sofia si Plovdiv.
Vizităm catedrala din centru orașului, ce poartă
hramul „Adormirea Maicii Domnului” și este una
dintre cele mai faimoase clădiri din oraș. Templu
de rugăciune pentru localnici și, în același timp,
obiectiv turistic, catedrala a devenit un simbol al
orașului Varna. Priveliștea dinspre clopotniță spre
oraș este splendidă, însă trebuie să depășești cele
133 de scări... așa că unii dintre noi se vor rezuma la
admirarea arhitecturii ei. Urmează o plimbare prin
parcul Primorski, care se întinde pe 100 de hectare
de păduri și grădini și despre care se spune că este
cel mai mare de acest fel din Europa. Vara, aici
întâlnești numeroase femei care tricotează dantelă
și, pe lângă verdeață și priveliști, parcul găzduiește
acvariul orașului, parcul zoo și planetarul. Este un
loc natural frumos, în care ne vom putea răsfăța
cu o binevenită cafea bulgărească. De ce nu? O
pauză înaintea întoarcerii spre casă. Părăsim de aici
Bulgaria, urmând traseul Varna - Ruse – Giurgiu
– București, unde vom ajunge seara, în funcție de
trafic și de formalitățile vamale.

de la

23€

PLECARI 2020
12.04, 12.07, 25.10

………………………………………………………
TOP ATRACȚII

Parcul Istoric, Catedrala din Varna, Parcul
Primorski

SERVICII INCLUSE

• Transport cu autocar clasificat pentru curse
internationale;
• Vizitele mentionate in program (nu includ
biletele de intrare);
• Insotitor de grup din partea agentiei.

SERVICII NEINCLUSE

• Asigurarea medicala (recomandata);
• Intrarile la obiectivele turistice si eventualele
servicii de ghizi locali;
• Tarife informative: Muzeul Istoric~30 Leva/
pers;
• Supliment pentru locuri preferentiale în
autocar– 5 Euro/pers;
• Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Condiţii de plata/anulare - sezon 2020
» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de
plecare; conditii standard de anulare – conform contract de
comercializare a serviciilor turistice.
» Plata 100% la inscriere in cazul ofertelor speciale/early
booking/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in
caz de anulare.
Tarif Standard

29 Euro/pers

Tarif seniori 55+/studenti

23 Euro/pers

Tarif Early booking
pana la 31.12.2019

23 Euro/pers

Siguranța e prioritatea noastră • Calitatea ne definește
			Tarifele ne recomandă
www.HelloHolidaysTransport.ro

2o2o
SEJURURI2020
PLAJA, MARE, SOARE, DISTRACTIE. SPUNE HELLO VACANTELOR TALE!

CIRCUITE2020
VINO ÎN CELE MAI ATRACTIVE CIRCUITE. SPUNE HELLO VACANȚELOR

TALE!

EDIȚIA
02

Vacanța ta
începe aici!
EDIȚIA
NR 02

TURCIA2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

Grecia2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

Bulgaria2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

ROMÂNIA2020
PLAJĂ, MARE, SOARE, DISTRACȚIE… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

Pța. Romană nr. 9, sc. E, et. 1, ap. 2, Sector 1 - București
Tel: +4 031.131.00.00; email: solicitari@helloholidays.ro

www.helloholidays.ro
www.helloholidaystransport.ro
www.spunehellovacantelortale.ro

