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PIEȚE DE CRĂCIUN, REVELION, SKI… SPUNE HELLO VACANȚELOR TALE!

e PELERINAJE
e PIEȚE DE CRĂCIUN
e REVELION
e VACANȚE LA SKI

12

		
ani de prietenie!
			
Îţi mulţumim pentru asta

Încă puțin și ne facem buletinul! Da, au trecut 12 ani de când ne cunoaștem,
de când călătorim împreună prin destinațiile de poveste ale Europei. Am
decoperit destinații frumoase, am străbătut străzi pietruite, ne-am bucurat
de peisaje spectaculoase și ne-am relaxat pe plaje, savurând mâncăruri
locale. Am spus Hello multor destinații frumoase și ne-am împărtășit bucuria
descoperirii lor. Pentru că, de-a lungul timpului, am format o frumoasă
familie, în care fiecare creează o poveste prin experiențele sale. Am pășit cu
sufletul în fiecare vacanță în Grecia, străbătând tărâmurile elene în lung și în
lat, am creat pelerinaje în destinații spirituale și am realizat circuite culturale
care să-ți încânte privirile. Am compus o gamă completă de vacanțe, menită
să-ți redea frumusețea Europei în cel mai plăcut mod. Astăzi, te întâmpinăm
cu noi programe spre o lume învăluită în nea, arome de vin fiert si
scortisoara și lumini colorate. Te invităm să petrecem împreună frumoasele
Sărbători de Iarnă, simțind puterea credinței în pelerinaje, colindând Piețe
de Crăciun populare în Europa și aventurându-ne spre o escapadă la schi. Îți
aducem astfel plusul de magie al cadrului festiv, într-un ambient de poveste.
Descoperă, în paginile ce urmează, programele noastre de iarnă.

Cu drag, echipa Hello Holidays
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Acest catalog nu reprezintă contract cu turistul. Tarifele sunt valabile la data tiparirii catalogului și pot aparea modificari ulterioare.
Angenția nu se face raspunzatoare de eventualele incorectitudini ale datelor, greseli de tipar sau erori aparute în prezentul catalog.
Va rugam sa tineti cont intotdeauna de informatiile primite în angenție. Va multumim pentru intelegere!

Discount

DEALS
Încălzim iarna cu oferte fierbinți. Credem că meriți să primești cea mai
bună ofertă atunci când alegi să-ți rezervi vacanța la noi. Tocmai de
aceea, ne gândim la nevoile tale. Am creat prețuri speciale și campanii
de reduceri pentru fiecare dintre programele noastre, oferind discount
Early Booking, reduceri de client fidel, pachete cu „avantaj client” și
posibilitatea de a achita în rate. Îți oferim cea mai bună opțiune, pentru
că toți merităm o vacanță fără griji.

REZERVĂ ACUM ȘI ECONOMISEȘTE
Alege din timp și beneficiezi de cel mai bun discount

EARLY BOOKING

5% REDUCERE

pentru achitarea unui avans de minim 50 euro la înscriere și
diferența de până la 50% din prețul excursiei pana pe 15.10.2019.
Plata integrală cu 30 zile înainte de data plecării în excursie.
Exceptie fac pelerinajele unde nu se aplica reducerile Early Booking.

CLIENT FIDEL

Pentru că tu esti cel mai important pentru noi!

5% REDUCERE

pentru turiștii care au mai achiziționat programe turistice de la Hello Holidays,
atât direct, cât și prin intermediul agențiilor partenere ale acesteia.

MAI MULȚI PRIETENI, MAI PUȚINI BANI
Pornește în vacanță cu familia sau cu prietenii și cheltuielile tale scad.

10% REDUCERE

maximă pentru grupuri, după cum urmează:
la 6 persoane = 3% REDUCERE
la 8 persoane = 4% REDUCERE
la 10 persoane plătitoare, a 11-a GRATUIT

BONUS AUTOCAR
Confort la prețuri mai mici

ULTIMA BANCHETA
5% REDUCERE

pentru ultima banchetă din autocar
(în limita locurilor disponibile)

1. Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare și aceeasi rezervare.
2. Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel.
3. Reducerile de mai sus nu sunt valabile pentru pelerinajele “Israel - Tara Sfanta”, la care se aplica doar reducerile de grup.
4. Reducerile pentru programele de revelion „circuit su sejur” se vor aplica conform ofertei detaliate
5. Reducerile Early Booking pentru programele de ski se vor aplica conform detaliilor menționate în tabele

zeci de mii de călătorii…
Peste 100 000 de turiști care ne-au ales
Peste 1000 de agenții partenere

Investim

pentru
tine

Suntem pe val și ne păstrăm aici! Pentru
că ne plac vacanțele și bucuria din ochii
fiecărui turist la îmbarcare. Sejururile și
circuitele bine organizate, respectul față
de tine și autocarele noi, ne-au adus o
creștere semnificativă a numărului de
călători. Și o vor face în continuare.
Pentru că știm să creăm circuite bune!
Pentru că suntem originali. Investim
timp, resurse și suntem atenți la fiecare
detaliu, organizându-ți vacanța ca pe
a noastră. Iar rezultatul se vede prin
numărul mare de circuite reușite și
încrederea a peste 100.000 de turiști
fideli, obținută datorită echipei bine
consolidate.
Autocare de 700.000 €
Am investit în confortul transportului
Hello Holidays, în semn de mulțumire
că ne-ai ales. Am îmbunătățit serviciile
prin calitate, investind 700.000 € în
autocare noi, care să-ți ofere circuitul
pe care l-ai visat. Iar în 2020, promitem
să ne dezvoltăm pe și mai multe planuri.
Pregătim noi proiecte de suflet, care
să îmbogățească portofoliul Hello
Holidays. Împreună, ducem vacanțele la
un alt nivel.
Călătorim de 12 ani cu tine,
pentru tine!

Peste 2000 de curse anual
Autocare noi, de ultimă generație

Spune Hello Vacanțelor Tale!

2007

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

2009

2008

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!

2010

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.

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
2011

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, asigurânduți 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.

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.

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.

„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.

Începem cu o petrecere. Împlinim 10 ani cu vacanțe de nota 10! Am
lansat concursuri cu premii pentru turiștii fideli și nu numai, am colindat
țara-n lung şi lat pentru a ne vizita partenerii și am organizat două infotrip-uri marca Hello Holidays (sun & fun), în Grecia şi Turcia. Am început
călătoria din pasiune, cu doi angajați. După 10 ani, tot din pasiune continuăm. Cei drept, în număr mai mare! Promitem dezvoltare, promitem și
mai multe vacanțe în și mai multe destinații.

2019

Investiție de 700.000 € în doua
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.

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.

2016

2015

2017

2014

2018

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

2020

Ne pregătim deja de dezvoltare.
Finalul lui 2019 ne prinde în
infotrip-uri. Ne informăm, ne
consultăm și alegem cele mai
bune opțiuni de cazare în Grecia și
Turcia. Tarifele pentru vara 2020
oferă cel mai bun raport calitatepreț de pe piață.

HELLO

EXTRA SMILE
Cu noi, experiența vacanței
începe de la îmbarcare.
Ne-am mărit flota de autocare! Am investit 700.000 € în doua autocare de
lux marca Setra, singurele modele a căror producție mai are loc în Germania.
Pentru tine! Pentru că știm că vacanța nu înseamnă doar cazare, ci că experiența începe de la îmbarcare. Astfel, am pus siguranța și confortul pe primul
loc, oferindu-ți o calitate superioară privind designul și confortul pe șase
roți! Autocarele tranzitează astăzi rute internaționale, în programe unde se
călătorește adesea noaptea și este nevoie de mai mult confort. Vor parcurge
trasee spre Grecia, Turcia și circuite prin Europa și în România. Bucură-te de
un transport de calitate și fii fără griji! Tarifele rămân în continuare low cost.

Siguranța e prioritatea noastră
Calitatea ne definește
		Tarifele ne recomandă

Autocare impecabile,
servicii de calitate
De anul acesta, Flota Hello Holidays Transport include două modele noi, de lux:
Setra 516 HD și Setra 519 HD, realizate în fabrica din Neu-Ulm, din Germania. Am
optat pentru autocare noi gândindu-ne, în primul rând, la siguranța ta. Astfel, flota modernă de autocare, echipa noastră de asistență și șoferii cu atestat pentru transport persoane
oferă servicii complete 24/24, 7 zile pe săptămână și garanția unei călătorii fără griji. Sociabili și
bine pregătiți, șoferii Hello Holidays Transport cunosc fiecare traseu în detaliu, putând să-ți ofere
orice informație ai nevoie, chiar și despre destinație. Au călătorit în toată lumea, știu ce să-ți recomande
la nevoie și cunosc traseele ca-n palmă. Le-au străbătut de mii de ori. De aceea, fii convins că vor a lege
întotdeauna ruta cea mai potrivită pentru a-ți asigura o călătorie rapidă, în siguranță și cu peisaje frumoase, cu
care să-ți începi plăcut vacanța.

Ce îți oferim
Îți oferim certitudinea că se poate, chiar și la
prețuri mici. Îți oferim șoferi calificați, care știu să
fie oameni, știu că înțeleagă eventualele probleme/
cereri din partea ta. Îți oferim transport de calitate
internațională. Și, peste toate, îți oferim respect,
profesionalism și cele mai bune servicii de transport, când vine vorba de calitate-preț:

- Închirieri autocare pentru transport persoane pe rute interne și internaționale, pentru vacanțele tale sau
pentru diferite evenimente: team building-uri, tururi de oraș, circuite, excursii școlare sau orice alte deplasări
necesare ție.
- Șoferi cu certificare internațională în transportul de persoane.
- Calitate superioară, în acord cu normele internaționale. Folosim mijloace de transport moderne și bine întreținute:
autocare dotate cu aer condiționat, cala de bagaje, stație + microfon, instalație audio-video și scaune rabatabile.
- Permanenta reînoire a flotei. Doar așa îți asigurăm cele mai moderne servicii.

De ce noi?

Fiecare detaliu contează

Pentru că suntem profesioniști și pentru că vrem
să iubești călătoria Hello! Și muncim pentru asta!
Ne plac vacanțele și le organizăm ca pe ale noastre,
împărtășind fiecare experiență nouă cu turiștii
noștri. Ne considerăm cea mai sociabilă agenție de
turism din România, având convingerea că turismul
nu este doar un business, este un stil de viață. Este
o călătorie care îți schimbă percepția asupra vieții
cu fiecare popas. De aceea ne dezvoltăm, investim
constant pentru înnoirea autocarelor și întreținerea acestora la standarde europene.
Așadar, spune Hello vacanțele tale, bucurându-te
de noua noastră flotă de autocare!

Operăm o gamă largă de autocare clasificate 3*, cu o
capacitate între 49 și 65 de locuri, din cea mai bună
selecție de producători din Europa, oferind cele mai
înalte standarde de siguranță și confort. Ele sunt dotate cu climatronic, încălzire, scaune rabatabile, instalație audio-video (microfon, DVD, radio CD, LCD).
Flota Hello Holidays este menținută de o echipă de
service calificată, condusă de un manager specialist
din România. În ceea ce privește siguranța, toate
vehiculele respectă un program riguros de întreținere
preventivă internă. Toate scaunele sunt prevăzute cu
centuri de siguranță, toate vehiculele sunt testate de
două ori pe an pentru standardele de emisie și toate
vehiculele sunt echipate cu sistem de urmărire GPS
pentru a monitoriza mișcările vehiculului. Filozofia
noastră: fiecare detaliu contează!

TRANSFERURI
DIN T, ARÃ

Tarifele de mai jos sunt de persoană
și sunt valabile pentru transport pe
un singur sens.
Orele de îmbarcare se comunică
odată cu transmiterea informării de
plecare și pot suferi modificări (timpi
de așteptare), în funcție de condițiile
de trafic și legăturile de transfer, atât
la plecare cât și la întoarcere.
Turiștii sunt rugați să se prezinte la
locul de întâlnire cu cel puțin 30 de
minute înainte de ora stabilită.

Botosani
Suceava

În funcție de mărimea grupului,
transferurile din țară se efectuează
cu autoturism, microbuz, minibus
sau cu ajutorul firmelor ce
efectuează curse de linie!

Iasi

Oradea
Piatra
Neamt

Cluj Napoca
Târgu Mures

Budapesta
Arad
Alba Iulia

Timișoara

Deva

Focșani

Sibiu

Orașele reprezintă puncte de
îmbarcare/debarcare! Traseele
pot suferi modificări în funcție de
numărul de participanți existenți pe
ruta respectivă!

Brașov
Galați
Buzău

Rm.Vâlcea

Belgrad

Craiova

Slatina

Brăila

Ploiești

Pitești

București

La cerere, efectuam transferuri
din diferite orașe ale tarii catre
București, inlesnindu-va astfel
calatoria. În functie de marimea
grupului, un autoturism, microbuz
sau autocar va asteapta gata de
drum Ia unul din punctele de
transfer alese.

Constanța

Giurgiu

TRANSFERURI CONTRA-COST DIN ȚARĂ

PUNCTE DE ÎMBARCARE GRATUITE
Orașul
București
Pitesti *
Rm. Valcea*
Sibiu*
Sebes*
Deva*
Timisoara
Arad*

Locul de intalnire
Academia Militara Carol I (acces metrou Eroilor)
Petrom, iesire Pitesti Est (Podul Viilor)
Petrom, iesire Pasarela Nord
Benzinaria Mol, Calea Surii Mari
Rompetrol, iesire Lancram
Mc Donald`s Gara
Benzinaria Gazprom Dumbravita
Benzinaria Gazprom, Calea Timisorii

Ora
06.00
07.00
08.30
11.00
11.30
14.00
15.30
16.30

Excepție fac circuitele care ies din țară pe la Drobeta Turnu Severin (având prima cazare la
Belgrad), circuitele care tranzitează Bulgaria și circuitele spre Ucraina și Moldova.
Pentru programele de revelion „circuit cu sejur”, putei afla mai multe informații în agenții

Orașul
Ploiesti
Campina
Brasov
Constanta
Craiova
Buzau
Braila
Galati
Focsani
Bacau - Bv.
P. Neamt - Bc - Bv
Iasi - Bc - Bv
Suceava - Bc - Bv
Botosani - Bc- Bv

Locul de intalnire
Petrom - Metro
Casa Bucur- popas Km 92
Petrom Calea București
Gara CFR
PETROM langa Autogara Bacriz
Mc Donald’s Unirea
Parcare PENNY Sos. Buzaului
Mc Donald’s
Benzinaria Lukoil Centru
Parcare Stadion Municipal
Parcare Hotel Central
Autogara Codreanu
Parcare Hotel Bucovina
Rompetrol - Cal. Nationala

Ora
3.45 -7.00
2.30 -7.30
1.00 -9.00
02.00
1.15 -6.00
03.00
01.30
1.00
2.00
6.00
4.30
3.00
3.00
2.00

Tarif/pers
6 € /sens
9 €/sens
12 €/sens
12 €/sens
12 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
12 €/sens
18 €/sens
8+18 €/sens
5+18 €/sens
12+18 €/sens
12+18 €/sens

CLASIFICAREA CIRCUITELOR
Ca un suflet pereche, există un
circuit pentru fiecare dintre noi
Se spune că există un suflet pereche pentru fiecare dintre noi!
Asemenea lui, există și circuite care să ne definească. Noi l-am creat
pentru tine! În stil propriu, fiind atenți la detalii și gândindu-ne la
trăirile și afinitățile tale când ne-a pășit pragul. Aruncă o privire.
Sigur vei găsi unul și pentru tine.

DESTINS

AMPLU

COMPACT

INTENS

Distanta medie parcursa zilnic
este de 50-390 km
Programe disponibile atat în
varianta de autocar, cat și de
avion, ce va ofera posibilitatea de
a alterna momentele de relaxare
și odihna, cu cele de vizitare
a obiectivelor turistice de pe
traseu, distanta medie parcursa
zilnic fiind mica:
intre 50-390 km.

Distanta medie parcursa zilnic
este de 90- 470 km.
Programe disponibile atat de
în varianta de autocar, cat și
de avion, care se disting prin
diversitatea obiectivelor turistice
vizitate, amplificate prin excursii
opționale, printr-o durata mare
a programelor (de până la 16-19
zile) și prin trasee zilnice avand
distante medii cuprinse intre
90- 470 km.

Distanta medie parcursa zilnic
este de 160- 500 km.
Tip de circuit recomandat
turistilor avizi de cunoastere,
caracterizat prin bogatia
obiectivelor turistice vizitate,
amplificate prin excursii
opționale, durata mai restransa a
programului (de cca 9 - 16 zile),
distanta medie parcursa zilnic
fiind destul de mare: intre
160- 500 km.

Distanta medie parcursa zilnic
este de 310- 675 km.
Tip de circuit recomandat cu
precadere oamenilor energici,
care cuprinde un program bogat
și condensat de vizite, durata
redusa (intre 4-10 zile) și trasee
zilnice avand distante medii
cuprinse intre 310- 675 km.

Notă: Obiectivele marcate cu caracter înclinat (italic) se vizitează doar la exterior

SPUNE HELLO VACANT, ELOR TALE!
Hai să creăm povești împreună, să descoperim destinații și să dezvoltăm circuite pe gustul
fiecăruia dintre noi. Fii parte din dezvoltarea noastră, împărtășindu-ne cu sinceritate
impresiile și traseele pe care ți-ai dori să le străbați. Descoperă poveștile noastre pe blogul
Hello Holidays, www.spunehellovacantelortale.ro, apoi scrie-ne mesaje, trimite-ne poze
și află detalii despre circuitele favorite pe pagina noastră de Facebook @helloholidays.ro.
Credem că experiențele frumoase și comunicarea ne apropie.

PELERINAJE
Vacanțe
pentru suflet
Se spune că pelerinajul este o călătorie
a trupului, într-o destinație spirituală.
O călătorie menită să satisfacă nevoia
sufletului nostru de pace, liniște și forță.
Uneori, pentru a ne păstra sănătatea și a
ne reîmprospăta sufletele, avem nevoie de
perioade mai lungi de liniște decât le putem
găsi în Liturghie sau în rugăciunea zilnică.
Iar un pelerinaj sfânt este unul dintre cele
mai puternice moduri prin care putem ieși
din zgomot, reînnoindu-ne capacitatea de a
auzi vocea lui Dumnezeu. Ai putea spune „Ei
bine, asta este o vacanță”. Însă, adevăratul
pelerin, care ne-a însoțit de-a lungul anilor,
știe că nu călătorim într-un loc sfânt de
dragul atracțiilor istorice și culturale. Prin
pelerinaj ne regăsim pe noi înșine.

CĂLĂTORI ÎN LOCURI SFINTE
Călătorim cu un singur scop în minte: să
ne întărim credința. Există haruri spirituale
dobândite doar prin pelerinaje, intrând în
contact cu locurile sfinte. Locuri în care Duhul
Sfânt a lucrat atât de puternic prin credința
oamenilor, deschizând parcă o poartă către
Dumnezeu. Am devenit astfel pelerini în
Grecia, tărâmul ortodoxiei, și în Macedonia,
țara cu un peisaj religios variat, unde nu există
oraș fără biserică. Pentru creștinii ortodocși
din întreaga lume, mănăstirile din Grecia și
Macedonia sunt locuri de pelerinaje majore și
sunt ideale pentru călătoriile religioase. Sunt
speciale, autentice și atemporale. Aproape
întotdeauna construite în locații frumoase,
adesea pe locurile templelor și sanctuarelor
antice, mănăstirile simbolizează încercarea
umană de a transcende pământul. Te invităm
să le descoperim împreună, în programe gândite pentru mângâierea sufletului.
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SUGESTII
Hello Holidays
MĂNĂSTIREA KATO XENIA
Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, la care vin să se
închine mii de bolnavi și cupluri care își doresc copii.
Ridicată prin voia Domnului, Kato Xenia găzduiește
Brâul Maicii Domnului, adus de la Sfântul Munte Athos
în secolul al XVI-lea, care învinge bolile și aduce prunci.
MĂNĂSTIREA SFÂNTULUI PATAPIE
Mănăstirea Sfântului Patapie stă cocoțată la aproape
1.000 m altitudine în munții Geraneia, deasupra peșterii în care au fost găsite Sfintele lui Moaște tămăduitoare și făcătoare de minuni. Mănăstirea găzduiește astăzi
și Moaștele Sfintei Ipomoni, capul mamei împăratului

Constantin Paleologul și o parte din Moaștele Sfântului
Nikon cel Nou, iar peștera, a cărei intrare se află imediat lângă biserica, este împodobită cu fresce bizantine
deosebit de frumoase, din secolul al XIII-lea.
COMPLEXUL MONAHAL METEORA
După Muntele Athos, Meteora este al doilea cel mai
mare centru monahal din frumoasa Grecia. Este unul
dintre cele mai mari și mai importante complexe de
mănăstiri ortodoxe din țară și se află într-o zonă aparte,
cu stânci așezate parcă în forma de turnuri și încununate de mănăstirile considerate adevărate „tezaure” de
artă bizantină.

EXCURSII OPȚIONALE
PENINSULA PELOPONEZ
Putem descoperi împreună lumea
naturală și istorică a Peloponezului,
pășind în mănăstiri făcătoare de minuni și situri UNESCO impresionante.
Admirăm măreția pereților stâncoși
din calcar ai canalului Istmul Corint,
de 90 m înălțime, cu un unghi aproape vertical, de 80°, care a scurtat
drumul în jurul Peloponezului cu
700 kilometri, și simțim importanța
naturii.
PLIMBARE CU BĂRCILE PE LACUL
OHRID, ÎN ZONA KANEO
După vizita Bisericii Sfântul Ioan
Teologul, una din cele mai frumoase
din Macedonia, plimbarea cu bărcile
încununează experiențele pelerinajului la Sf. Spiridon și Ohrid, oferindu-ți
o atmosfera liniștită și spirituală.
EXCURSIE LA METEORA
Te invităm să descoperi veritabile
muzee bizantine, situate „între cer
și pământ”, în varful unor stânci gigantice, în forma de turnuri, unice în
Europa. Trecerea prin orașele Larissa,
Kalambaka și Valea Tembi, precum și
vizitarea unei mănăstiri îți va aduce
bogăție spirituală și culturală.

CELE MAI CUNOSCUTE MĂNĂSTIRI
Mănăstirile, bisericile, lăcașurile sacre și pelerinajele ne redau povestea
devotamentului îndelungat și persistent pentru creștinismul ortodox din
Grecia și Macedonia. De-a lungul secolelor, aceste pământuri au fost
îmbogățite cu puterea și prezența creștinismului, construindu-se mănăstiri, biserici și capele de mare importanță religioasă și arhitecturală, a
căror credință o vom simți de-a lungul programelor noastre. Vom păși în
celebrele mănăstiri ale Sfântului Nectarie, Sfânta Mina și Sfântului Efrem
cel Nou. Ne închinăm icoanelor sfinte din Mănăstirea Sfântului Patapie
al Macedoniei, vizităm Mănăstirile Sfinților Ioan Rusu, David cel Bătrân și
Kato Xenia. Lista lungă a locurilor sfinte cu care vom face cunoștință include și Bisericile Sfinților Gheorghe, Dimitrie și Spiridon din Salonic, alături
de alte lăcașuri cu o puternică valoare religioasă. Descoperă programele
noastre și alătură-te grupurilor dedicate pelerinajelor Hello Holidays.
pag.
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Grecia - Pelerinaj la Sf. Nectarie
TOP ATRACȚII: Salonic - Sf. Paraschieva - Meteora - Insula Eghina - Mănăstirile Sf. Nectarie, Sf. Mina și Sf.

Efrem cel Nou - Atena - Corint - Mănăstirea Sf. Patapie - Micene - Nafplio - Mănăstirile Sf. Ioan Rusu - Sf.
David cel Bătrân și Kato Xenia - Biserica Sf. Dimitrie
de la

237€

06 ZILE

Tip circuit: INTENS

PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internationale
• 5 cazări cu mic dejun în
hoteluri de 3* (ca excepție 2*)
• Ghid însoțitor sau preot
(teolog) pe traseu
• Vizite la Salonic, Sf.
Paraschiva, Meteora, Insula
Eghina - Mănăstirile Sf.
Nectarie, Sf. Mina și Sf. Efrem
cel Nou, Atena - Mănăstirile
Sf. Ioan Rusu- Sf. David cel
Batran, Kato Xenia - Biserica
Sf. Dimitrie
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare medicală + storno
• Excursii opționale și intrări la
obiectivele turistice (inclusiv
pentru excursii opționale)
• Servicii de ghizi locali
• Ferry dus-întors Insula
Eghina + Insula Evia - Glyfa
(16 € / pers.)
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Reşiţa

Rimnicu-Vilcea
Tirgu Jiu

Piteşti Tirgoviste

Slobozia
CălăraşiConstanta
Drobeta Turnu-SeverinBucuresti
Silistra
Craiova Slatina
Giurgiu
Dobrich
ROMANIA
Alexandria
Ruse Razgrad
Varna
Shumen
VidinMontana Pleven
Turgovishte
Vralsa
Veliko
Complexul Monahal Meteora
Lovech
Gabrovo
Sliven Burgas
Tarnovo
Yambol
Sofia
Stara Zagora
Pernik
Plovdiv Khaskovo
Pazardzhik
Kyustendil BULGARIA
Blagoevgrad
M. RilaSmolyan
Kŭrdzhali
Komotini

Serres
Salonic
Ouranopolis

Kasani

PUNCTE FORTE

Paralia

Meteora
Meteora

• Participarea la procesiunea Corfu
cu Racla cu Sfintele Moaște ale
Sfântului Nectarie

Larisa

Ioannina
GRECIA
Parga
Termopile
Delphi

Patra
Micene
Olympia
Nauplion

Atena
Eghina
Epidaur

Acropolis, Atena

NAFPLIO

METEORA

CARTIERUL ZEILOR

CASTELELE GRECIEI

Prima capitală a Greciei moderne

Alege un suvenir din Zindros

Plaka

Fortăreața Palamidi

Unul dintre cele mai frumoase orașe
din zona Argolis și unul dintre cele
mai romantice din Grecia, Nafplio a
fost prima capitală a statului grecesc
nou. Potrivit mitologiei, orașul a fost
fondat de Nauplios, fiul lui Poseidon.
Astăzi, castelele medievale, fântânile
otomane și clădirile venețiene, alături
de mâncărurile grecești și barurile
pline de viață, fascinează călătorii prin
atmosfera lor unică.

Meteora este al doilea cel mai mare
centru monahal din frumoasa Grecia.
Este unul dintre cele mai mari și
cele mai importante complexe de
mănăstiri ortodoxe din țară și se
află într-o zonă aparte, cu stânci
așezate parcă în forma de turnuri și
încununate de mănăstirile considerate
adevărate „tezaure” de artă bizantină.

Nu exagerăm când spunem că Plaka,
cel mai vechi cartier din Atena,
cunoscut și sub numele de „Cartierul
Zeilor”, este unul dintre cele mai
frumoase cartiere de pe Pământ.
Știai că strada sa principală este
considerată cea mai veche și activă
stradă din lume? Atât de veche, încât
printre cei care au străbătut-o se
numără Alexandru cel Mare, Socrate,
Platon și Pericles.

O adevărată capodoperă
arhitecturală, acest fort a fost
construit în timpul ocupației
venețiene. Știai că cele opt bastioane
ale sale, conectate printr-un zid,
au primit nume grecești antice,
precum Leonidas, Miltiades, Achile,
Themistocles, pentru a pune accent
pe puterea castelului? Întreabă ghidul
numele fiecăruia.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

5

2

5

2

11

cazări

mese

transport

țări vizitate

bonus time

croaziere

lăcașe de cult

5 cazări în
hoteluri de 3*

5 mic dejun
incluse

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

În acest circuit se
vor vizita Grecia
și Bulgaria

Participarea
la procesiunea
Sfântului Nectarie

Traversarea catre
Insulele Eghina
si Evia

7 mănăstire

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - SALONIC KATERINI (CCA. 750 KM)

Ne întâlnim în zori, în parcarea Academiei
Militare-Carol I, acces dinspre stația de
metrou Eroilor. La ora 06:00, pornim în
unul dintre cele mai frumoase pelerinaje din
Grecia. Ne îndreptăm spre Salonic, al doilea
oraș ca marime! Un oraș fermecător, cu
unul dintre cele mai mari porturi din sudestul Europei, un apus demn de telenovele
și clădiri magnifice precum Rotonda și
Turnul Alb. Oraș pe care ar fi păcat să
nu-l explorăm. Astfel, ne îndreptăm
spre atracțiile sale, admirând „Arcul lui
Galerius”, poate cea mai distinctivă și mai
interesantă structură romană din Salonic,
construită în anii 297-299 d.Hr. Decorat
cu basoreliefuri ce înfățișau imagini din
lupta împotriva perșilor, el reprezintă o
fostă poartă de intrare spre Via Egnatia,
drumul istoric ce legă Răsăritul cu Apusul.
Alături de el, stă mândră „Rotonda lui
Galerius”, construită în 306 d.Hr., după
victoria asupra perșilor, și transformată
ulterior în Biserica Sfântul Gheorghe, cea
mai veche biserică din Salonic. Cum să
nu vrei să o descoperi? Împreună, Arcul
lui Galerius (kamara) și Rotonda au fost
elementele fundamentale ale complexului
palațial. Deși mulți arheologi cred că
acest complex a funcționat ca templu
roman, el ar fi fost gândit ca mausoleu,
iar dimensiunile structurii principale
sunt destul de impresionante. Așa că
pregătește-ți aparatul foto, pentru că vei
vrea să te fotografiezi atât lângă ele, cât și
alături de Turnul Alb (sau Turnul Însângerat),
la care ajungem ulterior. Ridicat în secolul
XV de cavaleri francezi, în scurta perioada
de ocupație venețiană, Turnul Alb a avut
numeroase întrebuințări, fiind folosit de-a
lungul vremii de la garnizoana și închisoare,
până la centru de comunicații, depozit sau
laborator meteo. Și cum alături de află
frumoasa Statuie a regelui Macedoniei,
Alexandru cel Mare, ia în calcul o serie
întreagă de fotografii, pe care să le admiri în
drum spre cazare. Ne odihnim într-un hotel
din zona Katerini, pregătindu-ne pentru
ziua de mâine, care va fi la fel de plină.

ZIUA 2. SALONIC - VALEA TEMBI –
METEORA - INSULA EGHINA
(CCA. 580 KM)

Astăzi, după micul dejun, pornim spre Valea
Tempi, unde vizităm celebra biserică din
secolul XIII, săpată în stâncă și închinata
Sfintei Mucenite Paraschevi din Roma,
protectoarea nevăzătorilor. Alături de

biserică se află o mică peșteră cu locul
original de pelerinaj, iar la capătul acesteia,
din stâncă, curge apa care sfințește Agia
Paraskevi și care ajută la vindecarea celor
în suferință. Luăm apă tămăduitoare de la
izvorul sfânt și ne continuam traseul spre
Kalambaka, orașul dintre munți, poarta
de intrare spre Complexul Monastic
Meteora, al doilea cel mai mare centru
monastic ca dimensiune și importanță după
Sfântul Munte Athos din Grecia, aflat
în patrimoniul UNESCO. De la răsărit
până la apus, valea Meteora se schimbă și
se tot schimbă. Istoria sitului este redată
prin cuvinte și peisaje, care îți vor arăta
importanța complexului pentru călugării
săi. Este o vale unică, formată în urmă
cu aproximativ 60 de milioane de ani, în
care credincioșii au construit pe vârfurile
„degetelor” de stâncă 24 de mănăstiri,
schituri, chili și peșteri incredibile. În
călătoria noastră, vom păși în una dintre
cele șase mănăstiri rămase deschise astăzi,
în funcție de programul acestora, și apoi
facem cunoștință cu arta iconografică, în
Casa Zindros din pitorescul sat Kastraki.
Descoperim tehnicile tradiționale de
pictare a icoanelor în stil bizantin, admirând
modul în care artistul își transpune parcă
sufletul în fiecare imagine pe care o
creează. Urmeaza drumul spre Atena
pentru noaptea de cazare.

ZIUA 3. MĂNĂSTIRILE SF. NECTARIE,
SF. MINA ȘI SF. EFREM CEL NOU ATHENA (CCA. 160 KM)

O zi dedicată sufletului. Dis de dimineata
(cu mic dejun la pachet), ne îndreprăm
spre Pireu, cel mai mare oraș-port al
Greciei. Ne așteaptă feribotul care ne
transportă, pe ritmul lin al valurilor, spre
Insula Eghina, renumită pentru culturile
de fistic, măsline, smochine și migdale.
Participăm aici la slujba închinată Sfântului
Nectarie, mare făcător de minuni, și la
procesiunea cu Racla cu Sfintele Moaște
ale Sfântului Nectarie, pe străzile orașului
Aegina. Mănăstirea Sfânta Treime, ctitorie
a Sfântului Nectarie (1846 – 1920) unul
din cei mai venerați și iubiți sfinți ortodocși
greci contemporani, a fost ridicată pe dealul
Xantos, între 1904-1910, pe ruinele unei
foste mănăstiri bizantine vechi. Plini de
încărcătura duhovnicească, ne îndreptăm
spre Mănăstirea de maici Sfântul Mina,
construită în 1956. Admirăm veșminte
brodate, dulciuri și tămâie, toate realizate
manual de măicuțe, alături de capela
închinată Sfântului Onufrie, venerat

4 biserici

ca Sfântul Onuphrius, atât în Biserica
Româno-Catolică, cât și în Bisericile
Catolice de Est, după ce a trăit ca un
pustnic în deșertul Egiptului de Sus în
secolele IV-lea și V. Ospitalitatea și
simplitatea măicuțelor, alături de pacea și
linistea mănăstirii, atrag pelerini de peste
tot din lume. Este o oază de relaxare pentru
cei aflați în căutarea sinelui, care ne va
ajuta să privim lumea dintr-o cu totul altă
perspectivă. Ne bucurăm de calmitatea
și frumoasa simplitate a zonei, luându-ne
totodată la revedere de la Insula Eghina.
Din portul Pireu, pornim spre Nea Makri,
orașul verde, în care pădurea de pini
ajunge până la mare, iar lumina soarelui
și atingerile răcoroase ale brizei mării te
cuceresc pe loc. Ne așteaptă Muntele
Neprihăniților, cu frumoasa biserică Buna
Vestire, care găzduiește Moaștele Sfântului
Efrem cel Nou, călugăr în secolele XIV și
XV, mare făcător de minuni și, totodată,
ocrotitorul celor dependenți de droguri,
al celor cuprinși de depresie și al celor
deznădăjduiți. Ne rugăm câteva momente
pentru cunoscuți și familie, apoi aflăm
istoria acestui loc sfânt. Moaștele au fost
descoperite în 1945, datorită unor viziuni
ale maicii Macaria și ale altor credincioși,
mănăstirea fiind astăzi este una dintre cele
mai vizitate din Grecia. În apropiere, încă
se mai poate vedea copacul în care Sfântul
și-a găsit sfârșitul martirizat și spânzurat
de otomani pentru că nu a vrut să renunțe
la credință. Mănăstirea este zidită din
piatră, în stil grecesc, oferind priveliștea
și atmosfera Greciei de odinioară, pe care
o păstrăm cu noi în drum spre cazarea din
Atena.

ZIUA 4. ATENA - MĂNĂSTIREA SFÂNTUL
PATAPIE - MICENE - NAFPLIO
(CCA. 320 KM)

Astăzi pășim pe străzile uneia dintre cele
mai vechi capitale ale lumii: Atena. După
micul dejun, descoperim orașul locuit de
peste 7000 de ani. Admirăm, într-un
tur panoramic, cele mai emblematice
atractii turistice: Palatul Parlamentului
cu Mormântul soldatului necunoscut, un
cenotaf dedicat soldaților greci uciși în
timpul războiului, sculptat între 1930 și
1932, Piața Syntagma, inima Atenei de
când orașul a devenit capitala statului grec
modern , și clădirea Academiei. Privirile ne
vor fi ademenite și de arhitectura neoclasică
a Bibliotecii Naționale, construită în secolul
al XIX-lea, de Piața Omonia și Stadionul
Olimpic, care a servit ca stadion principal
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Manastirea St Nectarios - Eghina

Manastirea St David - Evia

în timpul Jocurilor Olimpice din 2004.
Iar după ce ne-am delectat privirile cu
minunatele atracții ale Atenei, urmează
plimbarea prin oraș. Te bucuri de timp liber
pentru vizite individuale la muzee, program
de shopping în cartierul artiștilor, Plaka, sau
poți merge împreună cu noi într-o…

●● Excursie Opțională în Peninsula

Peloponez (25 €). Excursia noastră ne
introduce în lumea naturală și istorică a
Peloponezului, la mănăstiri făcătoare de
minuni și situri UNESCO recunoscute
de o lume întreagă. Pornim cu dor de
explorare, iar pe traseu facem o scurtă
oprire și fotografiem Istmul Corint, canalul
ce leagă Marea Egee de Marea Ionică. Este
imposibil să nu te impresioneze! Vei fi uimit
de măreția pereților stâncoși din calcar,
de 90 m înălțime, cu un unghi aproape
vertical de 80°, care a scurtat drumul
în jurul Peloponezului cu 700 km. Ne
îndreptăm apoi spre Mănăstirea Sfântului
Patapie, cocoțată la aproape 1.000 m
altitudine în munții Geraneia, deasupra
peșterii în care au fost găsite Sfintele
lui Moaște tămăduitoare și făcătoare de
minuni. Mănăstirea găzduiește astăzi și
Moaștele Sfintei Ipomoni, capul mamei
Împăratului Constantin Paleologul și o
parte din Moaștele Sfântului Nikon cel
Nou, iar peștera, a cărei intrare se află
imediat lângă biserică, este împodobită
cu fresce bizantine deosebit de frumoase,
din secolul al XIII-lea. Suflul oferit de
imaginea acestor construcții ne insuflă și
mai multă dorință de cunoaștere, pe care o
satisfacem începând călătoria în preistorie,
în Peninsula Peloponez. Prima orire:
Micene, sit al Patrimoniului UNESCO plin
de istorie și frumuseți copleșitoare. Așa că,
așteaptă-te la fascinație. Vizita acestui loc
reprezintă o călătorie în timp, în urmă cu
peste 3.500 de ani. Este locul în care ne
întoarcem în epoca bronzului, în rămășițele
unei acropole cu pereți uriași! Vizitam
contra cost ruinele vechii reședințe regale
fortificate, ce păstrează ziduri de aparăre,
palatul regal cu sala tronului, Poarta
Leilor, cisterna, complexul de morminte și

Data de plecare
07.11.2019

Poarta de Nord. Toate evocă viața Regelui
Agamemnon, care a câștigat Războiul
Troian, și oferă credibilitate poemele lui
Homer, Iliada și Odiseea și Legendelor
Argonauților. De aici, pornim spre Nafplio,
unul dintre cele mai romantice orașe și
prima capitală a Greciei moderne, cu
castele medievale, monumente și statui,
fântâni otomane și clădiri venețiene sau
neoclasice de o frumusețe unică. Vizităm
contra cost Fortăreața Palamidi, ridicată
la începutul secolului al XVIII-lea, cel mai
bine păstrat fort venețian de la Mediterană,
cu ziduri și șapte bastioane, care se înalță
pe un deal, la peste 200 metri altitudine.
Seara, cu tolba plină de amintiri frumoase,
ne întoarcem în Atena pentru cazare.

ZIUA 5. MĂNĂSTIRILE SF. IOAN RUSU SF. DAVID CEL BĂTRAN ȘI KATO
XENIA - KATERINI (CCA 435 KM)

de Almiros, la Mănăstirea Kato Xenia,
ridicată prin voia Domnului, care găzduiește
Brâului Maicii Domnului, cunoscut pentru
puterile vindecătoare. Mănăstirea este un
reper, un loc de speranță și alinare pentru
mii de bolnavi și cupluri care își doresc copii.
Mănăstirea de maici Kato Xenia păstrează
fragmente din Brâul Maicii Domnului aduse
de la Sfântul Munte Athos în secolul al
XVI-lea, în timpul unei epidemii de ciumă.
Nu putem părăsi această mănăstire fără a o
vizită și fără a ne ruga câteva minute pentru
sănătatea noastră, a familiei și a prietenilor.
Păstrăm câteva momente pentru noi,
pentru sufletul nostru, și pornim înapoi la
drum, spre cazarea din zona Katerini.

ZIUA 6. KATERINI - SALONIC BUCUREȘTI (CCA. 750 KM)

Bună dimineața. Micul dejun te așteaptă!
La fel și Insula Evia, a cărei frumuseți le
descoperim astăzi. După micul dejun,
părăsim Atena îndreptându-ne spre
înverzita Evia, a două insula că mărime
după Creta, legată de partea continentală
printr-un pod suspendat pe cabluri. Ne
așteaptă orașul Prokopi, cu a sa Mănăstire
ce păstrează Moaștele Sfântului Ioan
Rusul, născut în 1690, în Ucraina, fost
soldat căzut prizonier și vândut sclav
otomanilor. Moaștele Sfântului Ioan
Rusul sunt acoperite cu o mască din aur
făcătoare de minuni și sunt vizitate anual
de milioane de credincioși. Ne închinăm
moaștelor și ne îndreptăm apoi spre
Mănăstirea Cuviosului David, veche de
500 de ani și construită pe motivele unei
biserici antice distruse de turci. Ea poartă
hramul Schimbarea la față a Mântuitorului
și păstrează cu bucurie Sfintele Moaște,
cadelnița și epitrafirul Sfântului. Pornim
apoi spre Grecia continentală și traversam
marea cu feribotul spre Glyfa, un oraș port
important și o poartă de acces către insula
Evia, pentru un număr mare de călători din
regiunea Greciei de Nord. Ne îndreptăm
apoi spre Salonic, oprindu-ne în apropiere

Ultima zi a pelerinajului nostru. Am ajuns
să ne cunoaștem, să împărtășim păreri și să
ne bucurăm împreună de noile experiențe.
Iar astăzi o vom face din nou, cu bucurie.
După micul dejun, pornim spre Salonic,
unde poposim câteva momente la Biserica
Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir,
construită în secolul al IV-lea d.Hr., chiar
pe locul întemnițării și îngropării martirului,
fost soldat român care și-a păstrat credință
creștină chiar și în timpul persecuțiilor
din vremea lui Dioclețian. Ne închinăm
moaștelor patronul ocrotitor al orașului și
ne lăsăm facinați de detaliile arhitecturale
ale clădirii, care îi ilustrează istoria. Biserica
are șase mozaicuri rare din secolele V
și VII, care au supraviețuit perioadei
iconoclaste și care sunt printre cele mai
frumoase din Grecia. Nu-i de mirare că
se află pe lista Patrimoniului UNESCO.
Cu liniștea sufletească insuflată de acest
frumos lăcăș de cult, pornim spre casă.
Ajungem în București în cursul serii, în
funcție de trafic și de formalitățile vamale,
unde ne luăm la revedere, cu speranța că ne
vom întâlni cu ocazia unui nou pelerinaj.

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

237 €

251 €

265 €

279 €

95 €

255 €

269 €
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Pelerinaj la Sf. Spiridon și Ohrid
TOP ATRACȚII: Skopje - Ohrid, Ierusalimul Balcanilor - Meteora - Insula Corfu - Biserica Sf. Spiridon -

Mănăstirea Paleokastritsa - Salonic - Biserica Sf. Dimitrie

de la

166€

05 ZILE

Tip circuit: INTENS

PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internationale
• 4 cazări cu mic dejun în
hoteluri de 3* (ca excepție 2*)
• Ghid însoțitor sau preot
(teolog) pe traseu
• Vizite la Skopje, Ohrid,
Meteora, Insula CorfuBiserica. Sf. Spiridon - SalonicBiserica Sf. Dimitrie
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

Biserica St John, Lacul OrhidTirgu Jiu

• Asigurare medicală + storno
• Excursii opționale și Intrări la
obiectivele turistice (inclusiv
pentru excursii opționale) și
servicii de ghizi locali
• Ferry Boat dus-întors Insula
Corfu autocar + pasageri (20
€ / pers.)
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Tirgoviste

Bucuresti

Călăraşi

Drobeta Turnu-Severin
Slatina
ROMANIA

Craiova

Alexandria Giurgiu
Ruse

Razgrad

Vidin
Plevna
Montana

Turgovishte

Veliko Tarnovo
Vralsa
Lovech

Sofia

Pernik

Gabrovo

Sliven

BULGARIA

Yambol

Stara Zagora
Plovdiv

Kyustendil
Pazardzhik

PUNCTE FORTE

Khaskovo

Blagoevgrad
Smolyan

Skopje

MACEDONIA

Kŭrdzhali

• Participarea la procesiunea
Racla Sfantului Spiridon
• Vizite la Skopje, Ohrid,
Meteora
• Insula Corfu - Biserica
Sfantul Spiridon
• Salonic - Biserica Sfantul
Dimitrie

Komotini

Salonic

Kasani

GRECIA
Corfu

Ioannina

Larisa

Meteora

Sf Spiridon, Insula Corfu

SKOPE-YEY

MĂNUȘA DE AUR

KERKYRA

CULOARE ȘI POVESTE

Al doilea Grand Baazar

Fortăreața Samoil
Cândva unul dintre cele mai
impregnabile fortărețe din Balcani,
cu ziduri de 3 km lungime și 16 m
înălțime, Samoil sparge orizontul
orașului cu măreția sa. Astăzi, 18
turnuri și patru porți rămân încă din
structura inițială. Știai că în zona
Porții Superioare s-au descoperit
masca funerară de aur și mănușa de
aur, din perioada secolului al VI-lea și
începutul secolului al V-lea î.Hr.

Relaxează-te la o terasă din centrul
vechi al orașului

Orașul Ohrid

Cunoscut sub numele de Capitala
kitsch-ului, din pricina statuilor din
Skopje este casa celui de-al doilea
mare bazar din Balcani, după. Da,
primul loc pe podium aparține
Istanbulului. Old Bazaar este unul
dintre principalele obiective turistice
ale lui Skopje. Însă, înainte de a îl
vizita, trebuie să te asiguri că este ziua
potrivită. Nici nu-ți imaginezi cât de
pustie este zona în zilele de duminică.
PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR

APR

MAI

IUN

Kerkyra este capitală insulei Corfu.
Un oraș care se mândrește cu atracții
precum Vechea Fortăreața din secolul
al VI-lea, extinsă și consolidată
de venețieni în secolul al XV-lea,
Esplanada, locul de relaxare străjuit
de terase și cafenele, și Biserica din
secolul al XVI-lea închinată Sfântului
Spiridon, patronul spiritual al insulei
Corfu.
IUL

AUG

SEP

OCT

Construit la malul unuia dintre cele
mai vechi lacuri de apă dulce din
lume, orașul Ohrid este îmbibat
de istorie, pe care Lacul Ohrid, cu
venerabila vârstă de 4 milioane de
ani, o completează. Culoarea albastră
clară a acestui la este cu siguranță
neobișnuită, fiind rezultatul multor
izvoare subterane, ea îmbogățind
frumusețea orașului străvechi,
oferindu-i culoare și poveste.

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri
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4

3

4

1

8

cazări

mese

transport

țări vizitate

bonus time

croaziere

lăcașe de cult

4 cazări în
hoteluri de 3*

4 mic dejun
incluse

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Bulgaria,
Macedonia
și Grecia

Participarea la
procesiunea Racla
Sfântului Spiridon

Traversarea către
Insula Corfu

1 mănăstire

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - SOFIA - SKOPJE
(CCA. 630 KM)

Ne lăsăm cuprinși de entuziasm încă din
zori. Ne așteaptă 5 zile de poveste, într-un
pelerinaj de suflet. Ne întâlnim în parcarea
Academiei Militare-Carol I, acces dinspre
stația de metrou Eroilor, de unde plecăm la
06:00 dimineața spre Skopje. Traversăm
Bulgaria, îndreptându-ne spre frumoasa
Macedonia, celebra țară din sud-estul
Europei, cunoscută în istorie drept una
dintre marile imperii ale lumii. Este locul
în care te simți compleșit de însemnătatea
rămășițelor istorice. O țară cu un trecut
atât de bogat, dar atât de nouă în ochii lumii
moderne, încât îți dorești să o explorezi
îndeaproape. Alegem astfel să îi descoperim
centrul, capitala și cel mai mare oraș al său:
Skopje care, după cutremurul din 1963,
a trecut printr-o amplă reconstrucție de
piețe, poduri, fântâni arteziene, teatre,
muzee, colegii și clădiri guvernamentale.
Pornim într-un tur pietonal, în cadrul
căruia trecem pe lângă Casa Maicii Tereza,
un monument retro-futuristic unic în
Macedonia de Nord, cu amintiri legate de
faimoasa călugăriță catolică din Calcutta,
admirăm Parlamentul, cu ale sale cupole,
Monumentul Eroilor, are comemorează
martirii uciși în al Doilea Război Mondial,
Poarta Macedonia de 21 metri întălțime
și arhitectura din Piața Macedonia, unde
vei vedea cel puțin 8 monumente diferite
în decurs de câteva minute, printre care
o fântână arteziană și Statuia ecvestră a
lui Alexandru cel Mare. Urmează Podul
de Piatră construit în sec al XV-lea și
considerat simbolul Skopje, Orașul Vechi
cu bazar, hammam, caravanserai și moschei,
clădirea Filarmonicii și eleganta clădire a
Operei. Ne îndreptăm spre Podul Artelor și
Podul Ochiului, ambele decorate cu statui
ale personajelor reprezentative în artă și
muzică, și ne răsfățăm apoi cu timp liber
în Skopje. Relaxați, ne îndreptăm spre
cazarea din oraș.

aici funcționa și o Universitate condusă
de Sfinții Clement și Naum de Ohrid.
În secolul al XI-lea, Ohrid a fost capitala
Imperiului Țarului Samuil. Orașul, împreună
cu Lacul Ohrid, a fost inclus în Patrimoniul
Mondial UNESCO încă din 1980. Aici,
bisericile medievale, mănăstirile și ruinele
în aer liber stau alături de case tradiționale
cu acoperișuri de gresie roșie, iar zidurile
masive ale Cetății din vârful dealului domină
orizontul orașului. Iar dacă orașul în sine
este o bijuterie istorică, Lacul Ohrid este o
minune naturală. Împărțit între Macedonia
și Albania și aflat pe lista zonelor protejate
a Patrimoniului Mondial UNESCO, Lacul
Orhid este unul din cele mai adânci și mai
vechi lacuri ce conservă un ecosistem
acvatic unic în lume, având peste 200 de
specii endemice. Îl admirăm și apoi începem
turul pietonal din Piața Orhid, de la de
la Statuia Sfântului Clement de Ohrid.
Ne îndreptăm spre Biserica Sfânta Sofia,
înălțată în timpul Primului Tarat Bulgar, în
secolele VII-XI, și transformată în moschee,
acoperindu-i-se frescele cu tencuială. În
anii 50-60, refacerea acestora a scos la
iveală imagini foarte valoroase ale picturilor
în stil bizantin, din secolele XI-XIII, care
pot fi admirate și astăzi. De aici, urcăm
spre Teatrul Antic, construit în secolul
al II-lea î.Hr. și ajungem în apropiere de
Fortăreața Samuil, una din cele mai mari
fortificații din Macedonia, a cărui cetate
încununează orașul. Cândva una dintre cele
mai impregnabile fortărețe din Balcani, cu
ziduri de 3 kilometri lungime și 16 metri
înălțime, astăzi doar 18 turnuri și patru
porți ilustrează părți din structura inițială.
Datorită locației sale, cu vedere spre oraș și
lac, aici vei descoperi locul perfect pentru a
te bucura de întreaga panoramă a orașului
Ohrid și a împrejurimilor sale. Impresionați
de frumusețea peisajului, ne îndreptăm spre

ZIUA 2. SKOPJE - OHRID, IERUSALIMUL
BALCANILOR- KALAMBAKA
(CCA. 450 KM)

Odihniți, savurăm micul dejun de la hotel și
pornim spre Ierusalimul Balcanilor - Ohrid,
obiectiv UNESCO, al cărui peisaj este
dominat de monumente istorice și case cu
arhitectură clasică. Este așezarea celebră
datorită celor 365 de biserici construite în
secolul al XVIII-lea, câte una pentru fiecare
zi a anului, gândită ca reședință episcopală
la sfârșit de secol IX. În acea perioadă,
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Complexul Monahal Meteora

7 biserici

Biserica Sfântul Clement și Pantelimon
din secolul al IX-lea. Ajungem la Biserica
Sfântul Ioan Teologul, una din cele mai
frumoase biserici din țară, unde ne lăsăm
impresionați de imaginea unei clădiri a
secolului XIII decorată cu ceramică și piatră
sculptată. Fă-i câteva poze pentru a le arăta
pietenilor. Este unică. De aici,

●● opțional și contra cost, facem o scurtă

plimbare cu bărcile pe lac, pentru a intra în
atmosfera calmă și plăcută a zonei,
apoi ne întoarcem în Piața Orhid, unde
ne relaxăm bucurându-ne de timp liber.
Urmează drumul spre Grecia, cu cazare în
Kalambaka.

ZIUA 3. COMPLEXUL MONASTIC
METEORA - INSULA CORFU KERKIRA (CCA. 200 KM)

După micul dejun, urcăm spre Complexul
Monastic Meteora, al doilea cel mai
mare centru monastic că dimensiune și
importanță după Sfântul Munte Athos din
Grecia, aflat în patrimoniul UNESCO.
De la răsărit până la apus, valea Meteora
se schimbă și se tot schimbă. Istoria sitului
este redată în cuvinte și peisaje care te
vor ajuta să înțelegi importanța ei pentru
călugări. Este o vale unică, formată în urmă
cu aproximativ 60 de milioane de ani, în
care monarhii au construit, în secolele
IX-XI, pe vârfurile „degetelor” de stâncă,
24 de mănăstiri, schituri, chili și peșteri
incredibile. În călătoria noastră, vom păși
în una dintre cele șase mănăstiri rămase
deschise astăzi, în funcție de programul
acestora, și apoi facem cunoștință cu
arta, în Casa Zindros din pitorescul
sat Kastraki. Descoperim tehnicile
tradiționale de pictare a icoanelor în stil
bizantin, admirând modul în care artistul
își transpune parcă sufletul în fiecare
imagine pe care o creează. Cu o imensă

încărcătură duhovnicească, ne îndreptăm
spre Igoumenitsa, unul dintre cele mai mari
porturi de pasageri din Grecia, unde ne
îmbarcăm pe feribotul spre Insula Corfu.
Ne așteaptă Kerkira, capitala insulei, cu
a sa Esplanadă, o fostă piață construită
în perioada venețiană, ce păstrează
Monumentul Unificării, Rotonda Maitalnd
sau Peristilul din Maitland, un monument
neoclasic aflat la capătul Pieței Spianad,
și nu în ultimul rând, Liston, pasajul arcuit
ale cărui arcade elegante au fost construite
între 1807 și 1814 de francezi, având ca
inspirație celebrul rue de Rivoli din Paris.
În apropiere, se înaltă armonios Vechea
Fortareață, construită în secolele VIII-IX, și
Biserica Sfântul Gheorghe asemănătoare
unui templu doric, ce aparține secolului
XIX, fiind construită în stilul neoclassic.
Insula Corfu este recunoscută pentru
numărul mare și frumusețea bisericilor
sale. Insula găzduiește aproximativ 800
de biserici și mănăstiri, însă cel mai sfânt
lăcaș este Biserica Sfântul Spiridon, care
găzduiește moaștele Sfântului, patronul și
apărătorul orașului și al insulei. Prăznuit la
12 decembrie, moaștele sale sunt păstrate
cu sfințenie într-o racla de argint aurit,
realizat în Veneția. Pereții bisericii sunt
decorați cu icoane care înfățișează imagini
din viața Sfântului Spiridon, iar Clopotnița
realizată în stil venețian, cu ceas și cu
acoperișul roșu, reprezintă un simbol al
orașului. În anul 325, Sfântul Spiridon
a participat la Primul Sinod Ecumenic
de la Niceea, unde, ținând în mână o
cărămidă, a exemplificat unitatea Sfintei
Treimi, spunând că aceasta este formată
din trei elemente esențiale: foc, pământ
și apă. Discursul său a rămas în istorie
prin minunea evenimentelor. În timpul
exemplificării sale, partea de sus a cărămizii
a luat foc, iar din partea de jos a început
să curgă apă. Fiind cunoscut și ca „sfântul
călător”, în fiecare an, la praznicul său,
Sfântului Spiridon i se înlocuiesc papucii
de mătase cu unii noi, pe motiv că tălpile
acestora se uzează în călătoriile sale sfinte.
În biserica acestuia, descoperim povestea
vieții sale și ne îndreptăm apoi spre cazare.
Este seară și suntem așteptați la un hotel
de pe insula Corfu.

ZIUA 4. PROCESIUNEA SF. SPIRIDON IGOUMENITSA - SALONIC
(CCA. 360 KM)
Dimineața Corfu ne bucură cu aerul
proaspăt mediteranean, urmat de
micul dejun de la hotel. Odihniți, astăzi
participăm la procesiunea cu Racla a
Sfântului Spiridon, ținută în picioare. În
sunetul fanfarelor, se trece printre miile
de credincioși greci, oficialități, ierarhi și
pelerini veniți din toată lumea, cu toții
așteptând Binecuvântarea Sfântului

Data de plecare
09.12.2019

Biserica Sf Dimitrie, Salonic

Spiridon și ajutor în rugăciunile făcute.
Trăim momente frumoase, alături de mii
de credincioși, deschizându-ne sufletele
spre speranță și vindecare. La finalul
procesiunii, ne îndreptăm spre port, unde
ne îmbarcăm pe feribot. După o plimbare
relaxantă, în dansul valurilor, revenim în
portul Igoumenitsa, de unde ne continuăm
călătoria spre Salonic, al doilea oraș ca
mărime și ca importanță din Grecia.
Un oraș fermecător, cu unul dintre cele
mai mari porturi din sud-estul Europei
și clădiri magnifice precum Rotonda și
Turnul Alb, pe care îl și explorăm. Astfel,
ne îndreptăm spre atracțiile sale, admirând
prima oară „Arcul lui Galerius”, poate cea
mai distinctivă și mai interesantă structură
romană din Salonic, construită în anii
297-299 d.Hr. Decorat cu basoreliefuri
ce înfățișau imagini din lupta împotriva
perșilor, el reprezintă o fostă poartă de
intrare spre VIA Egnatia, drumul istoric ce
legă Răsăritul cu Apusul. Alături de el, stă
mândră „Rotonda lui Galerius”, construită
în 306 d.Hr., dupa victoria asupra perșilor,
și transformata ulterior în Biserica Sfântul
Gheorghe de astăzi, cea mai veche biserică
din Salonic. Cum să nu vrei să o descoperi?
Împreună, Arcul lui Galerius (kamara) și
Rotunda au fost elementele fundamentale
ale complexului palațial. Deși mulți
arheologi cred că ele au făcut parte dintrun templu roman, acestea ar fi fost gândite
ca mausoleu, iar dimensiunile structurii
principale sunt destul de impresionante.
Așa că pregătește-ți aparatul foto, pentru
că vei vrea să te fotografiezi atât lângă
ele, cât și alături de Turnul Alb sau Turnul
Însângerat, la care ajungem ulterior. Ridicat
în secolul XV de cavaleri francezi, în scurta
perioada de ocupație venețiană, Turnul
Alb a avut numeroase întrebuințări, fiind
folosit de-a lungul vremii, de la garnizoană

și închisoare, până la centru de comunicații,
depozit sau laborator meteo. Și cum
alături de află frumoasa Statuie a regelui
Macedoniei, Alexandru cel Mare, ia în
considerare o sesiune de fotografii, pe care
să le admiri în drum spre cazare. Noaptea
aceasta ne-o vom petrece într-un hotel din
Salonic.

ZIUA 5. SALONIC- BISERICA SF.
DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR BUCUREȘTI (CCA. 680 KM)
Astăzi, după micul dejun, ne luăm la
revedere de la Salonic. Nu înainte însă
de a ne închina la moaștele Sfântului
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, fost soldat
român care și-a păstrat credință creștină
chiar și în timpul persecuțiilor din vremea
lui Dioclețian. Construită în secolul al
IV-lea d.Hr., chiar pe locul întemnițării
martirului și îngroparii sfântului, Biserica
Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir se află
pe lista Patrimoniului UNESCO și are șase
mozaicuri rare din secolele V și VII, care
au supraviețuit perioadei iconoclaste, fiind
considerate printre cele mai frumoase din
Grecia. Va fi o oprire frumoasă, în care ne
vom încărca cu bucurie, admirând detaliile
ei arhitecturale și simțind încărcătura
emoțională oferită de-a lungul vremii
credincioșilor. Urmează un drum odihnitor
spre casă. Ajungem în București în cursul
serii, în funcție de trafic și de formalitățile
vamale, unde ne luăm la revedere cu
speranța că ne vom revedea pentru noi
experiențe culturale, în care să legăm noi și
noi prietenii.

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

166 €

175 €

185 €

195 €

75 €

179 €

185 €
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PIETE DE

CRÃCIUN
2019

În jurul
Europei
De la aroma prăjiturilor cu rom, la felicitările
cu pupici și de la zâmbetele copiilor, până
la fericirea despachetării darurilor, toate
însumează perioada Sărbătorilor de Iarnă.
Perioada preferată a anului, în care simți
doar bucurie, căldură și binecuvântare pură.
Perioada în care realizezi importanța familiei. Ai înțeles! 2019 se apropie de sfârșit,
iar festivitățile sunt după colț. Și, când vine
vorba de sărbători grandioase, planurile
sunt cele care fac diferența. Schimbă un pic
tradiția, lasă pregătirile istovitoare de acasă
și descoperă cele mai frumoase destinații
în care să-ți petreci Sarbatorile de Iarnă în
Europa, alături de familie.

CREEAZĂ-ȚI
PROPRIA POVESTE
Odată cu căderea primilor fulgi de zăpadă,
gustul de scorțișoară și al turtei dulci, miile de
luminițe colorate și agitația din cadrul celor
mai bune piețe de Crăciun creează un spectacol grandios în toată Europa. Găsești luminițe
și atmosferă de Crăciun peste tot. Însă, când
călătorești, vrei mai mult. Și poți obține asta.
Imaginează-te făcând turul a celor mai spectaculoase piețe de Crăciun din Europa, trăind
atmosfera de sărbătoare a celor mai populare
orașe și degustând mâncărurile ei. Știai că
Globul de zăpadă a fost inventat accidental
în Viena? Îl poți lua ca suvenir din vacanță.
Dar că Piața de Crăciun din Praga, într-un
sondaj al USA Today, a fost votată drept cea
mai frumoasă destinație de Crăciun din lume?
Creează-ți propria poveste în vacanțe magice
alături de noi. Crede-ne, știm ce contează!
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SUGESTII
Hello Holidays
TÂRGUL DE CRĂCIUN DRESDA. Luminițele,
parfumul vinului fiert și colindele se răspândesc printre
zecile de căsuțe din lemn. Dresda are cel mai mare număr de târguri de Crăciun din partea de est a țării și se
mândrește cu unul dintre cele mai vechi din Germania.
Târgul din Dresda este unul dintre cele mai tradiționale,
multe dintre obiceiuri provenind din industrii locale
precum mineritul, prelucrarea lemnului și olăritul.
TÂRGUL DE CRĂCIUN VIENA. Romantism,
savoare și culoare. Trei cuvinte care descriu perfect
ambientul Vienei de Crăciun. Iar al său târg încununează toate acestea, oferindu-ți un spectacol de neuitat.
Unul dintre cele mai cunoscute Târguri de Crăciun este
tradiționalul „Magia Adventului”, care transformă Piața
Primăriei într-un ținut de basm strălucitor.

TÂRGUL DE CRĂCIUN PRAGA. De Crăciun, întreaga Cehia îmbracă straie de sărbătoare, însă târgurile
din Praga reprezintă ingredientul cheie al magiei festive.
Ele colorează orașul, aducând localnicii și turiștii într-o
„Țară a Minunilor”, cu cabane din lemn decorate puternic. Vei găsi suveniruri frumoase, cu care să-ți ornezi
casa sau pe care să le faci cadou.
TÂRGUL DE CRĂCIUN CRACOVIA reprezintă
o tradiție începută înainte de cel de-al doilea război
mondial și reluată după căderea comunismului. El încă
redă vizitatorilor farmecul unic, local, care îl diferențiază
de toate celelalte. Jumătate din Rynek Główny, piața
principală a Cracoviei, este amenajată cu cabane de
lemn, pline cu suveniruri și mâncăruri tradiționale pe
care îți recomandăm să le încerci.

EXCURSII OPȚIONALE
ZEMUN, BELGRAD
Este una dintre municipalitățile cele
mai importante, istoric vorbind.
Locuitorii săi o consideră chiar un
oraș separat, datorită diferențelor
majore. Ajuns în Zemun, trebuie să
admiri Turnul Gardos, care se ridică
pe malul drept al Dunării, apoi să te
răsfeți luând cina într-un restaurant
din zona cheiului. Peisajele merită
din plin.
CESKY KRUMLOV
Cetatea medievală cehă situată la
o înălțime care domină meandrele
Vltavei, important nod comercial în
secolele XIV-XVII. Este unul dintre
cele mai importante monumente din
Europa Centrală din punct de vedere
architectural și al tradiției culturale,
în cadrul căruia vei pierde noțiunea
timpului și a spațiului.
OŚWIĘCIM, CRACOVIA.
Pentru că ne apropiem de zilele
sfinte ale Crăciunului, te invităm
pentru un moment de reculegere la
Auschwitz II-Birkenau, comemorând
astfel sufletele nevinovate pierite
aici. Vizităm cel mai mare lagăr de
concentrare și exterminare construit
de naziști în cel de-al doilea razboi
mondial:, cu “Rampă Morții”- locul
unde se cobora din trenuri. Un lagăr
înființat de în 1940, a cărui tragedie
este comparată cu Holocaustul. Un
loc cu o puternică încărcătură emoțională, dar a cărei istorie trebuie
redată și povestită din gerenație în
generație.

ADU-ȚI MAGIA LA PICIOARE
Privește pătura de nea și pășește cu încredere spre lumea magică a piețelor
de Crăciun. Nu te opri la una sau la două. Dă frâu dorinței de cunoaștere și
umple-ți sufletul cu entuziasm. Descoperă și crează tradiții, oferindu-ți ție
și familiei tale momente unice și amintiri neprețuite an de an. Fă o tradiție
din circuite. Din a explora noi destinații în fiecare an, bucurându-vă de
momentele voastre unice, împreună. Iar anul acesta, tradițiile te poartă în
lumi diferite, cu peisaje diferite. Aventurează-te într-un circuit de suflet, pe
al nostru tărâm, vizitând Maramureș și Bucovina. Îndreaptă-ți privirea spre
Cracovia, unde împletești bucuria magiei de Crăciun și nostalgia trecutului,
numărând pașii grei spre Auschwitz, pentru câteva minute de comemorare.
Simte magia iernii în orașul alb Belgrad, înconjoară-te de un cocktail de
arome în Praga și Dresda sau petrece pe ritm vienez, într-o lume a basmelor
într-un circuit al Piețelor de Crăciun în Viena, Bratislava și Budapesta.
Iarna aceasta, adu-ți magia la picioare, călătorind prin toată Europa.
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Circuit la Belgrad
TOP ATRACȚII: Timișoara - Belgrad - Zona Zemun - Muntele Avala - Casa cu Flori - Skadarlija - Sibiu

de la

131€

04 ZILE

Tip circuit: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
trafic international
• 3 cazări cu mic dejun în hotel
3* (și ca excepție 2*)
• Ghid însoțitor pe traseu
• Vizitele la: Timișoara,
Belgrad, Sibiu
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel (medicală +
storno)
• Excursiile și vizitele opționale
conform programului
• Intrările la obiectivele
turistice (inclusiv pentru
excursii opționale)
• Serviciile de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)
Belgrad - Saint Sava Temple

PUNCTE FORTE

Stiniu Gheorghe

Alba Iulia
Arad
Deva

• Cina Festivă cu spectacol în
Skadarlija
• Vizită la Belgrad
• Vizitele la: Timișoara,
Belgrad, Sibiu

Focşani

Braşov
Sibiu

Timisoara

Buzău
Ploieşti

Râmnicu-Vilcea

Reşiţa

ROMANIA

Novi Sad

Piteşti
Piteşti
Tirgoviste

Tirgu Jiu

Bucuresti

Drobeta Turnu-Severin

Belgrad

Craiova

Skadarlija

Slobozia
Călăraşi

Slatina
Alexandria Giurgiu

SERBIA
Skadarlija, Serbia

ORAȘUL DIN ORAȘ

MISTER ȘI LEGENDE

FUN, FUN, FUN

CASA CU FLORI

Zona Zemun

Muntele Avala

Skadarlija

La mormântul lui Tito

Odinioară cunoscut drept „Orașul
negustorilor de conserve”, Zemun
este o atracție aparte. Aleile înguste
și casele joase, sprijinite una de
cealaltă, cu garduri înalte, încât să nu
poți vedea în grădini, reprezintă una
dintre caracteristicile a orașului. Piața
Magistratski este plină de cafenele
și restaurante. Comparând-o însa cu
Piața Republicii centrale din Belgrad,
Magistratski este parcă din altă lume.

Știai că mineralul Avalit a fost
denumit după Muntele Avala, pe care
a fost găsit pentru prima dată?
Avala este una dintre destinațiile
preferate de picnic ale localnicilor
belgradeni. Mai mult, pe drumul care
duce spre vârful muntelui se află
un monument al „eroilor de război
sovietici” care au murit acolo după un
accident aviatic din 1964.

Aflată în centrul orașului, Skadarlija
este renumită pentru mâncarea
excelentă. Există mai multe
restaurante naționale diferite, iar
experiența culinară este unică.
Excursia aici poate fi considerată un
real moment de relaxare, iar dacă
îți place să afli cât mai multe despre
orașele pe care le vizitezi, cu siguranță
vei fi la locul potrivit. Stai la masa și
admiri arhitectura.

Pentru a înțelege istoria Belgradului,
unul dintre principalele obiective
turistice pe care ar trebui să le
explorezi este Mausoleul liderului
Josip Broz Tito, cunoscut sub numele
de Casa cu Flori. Este una dintre cele
mai frumoase locații din Belgrad.
În partea opusă a intrării principale,
vei găsi o terasă care oferă vederi
spectaculoase asupra orașului Belgrad.
Poposește câteva minute aici.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR

APR
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MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

3

ZIUA

1

6

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

3 nopți de cazare
în hoteluri de 3*

3 mic dejun inclus,
3 cine opțional

Serbia

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Plimbare pe malul Dunarii
la Zemun

Sava și Dunărea, distrus și reconstruit de-a
lungul a 16 secole. Urmăm căile istoriei,
îndreptându-ne spre centrul urbei, pe
vestita stradă Knez Mihailova, unul dintre
cele mai vechi și mai valoroase repere ale
orașului, unde vizităm Biserica Arhangelul
Mihail.

PROGRAM

ZIUA 1. BUCURESȚI - TIMIȘOARA BELGRAD (CCA. 685 KM)

Bună dimineața! Astăzi, zorii ne prind pe
drum! La ora 06:00, pornim motorul
și plecăm din parcarea de la Academia
Militară, Universitatea de Apărare Carol
I - acces dinspre stația de Metrou Eroilor,
spre Belgrad, centrul culturii balcanice,
locul în care lumile se întâlnesc, istoria
antică contopindu-se cu epoca medievală
și epoca contemporană. Urmăm traseul
Sibiu - Deva - Timișoara, unde facem
o scurtă oprire de o oră, pentru a vizita
centrul orașului sau „Mica Vienă” cum îi
spun mulți. Începând cu Palatul Culturii și
până la Catedrala Mitropolitană, centrul
Timișoarei este ornat cu numeroase palate
și clădiri ce ilustrează gloria și arhitectura
de odinioară. Vom admira un amestec de
istorie și actualitate, în care vom întâlni
stilul baroc-vienez, precum și stilurile neobizantin și Art Nouveau. Ne reluăm apoi
drumul spre Belgrad, unde ne vom caza și
vom putea lua…

●● … seara, putem surprinde atmosfera

ZIUA 4. BELGRAD - SIBIU - BUCUREȘTI
(CCA. 685 KM)

Noaptea de cazare ne-o vom petrece în
minunatul Belgrad.

ZIUA 3. BELGRAD - MUNTELE AVALA CASA CU FLORI - SKADARLIJA

Bună dimineața! Te așteaptă micul dejun la
hotel și timp liber în Belgrad sau…

●● … o excursie opțională (10 €) la Avala,

muntele conic voalat în mister și legende,
aflat la 17 kilometri de oraș, care găzduiește
turnul de televiziune și Monumentul eroilor
din 1912-1918. Pădurea de pini cu 8 izvoare
de apă dulce este acum o bogăție naturală
protejată și un loc ideal de picnic pentru
localnici și excursioniști. Astfel că vizita
aici este ca o gură de aer proaspăt, inhalată
după o incursiune frumoasă în istorie,
alternându-ți astfel experiențele circuitului
în Belgrad.

ZIUA 2. BELGRAD - ZONA ZEMUN

Suntem în Blegrad! Un oraș pe care îl
vom descoperi după micul dejun, într-un
tur panoramic cu autocarul. Admirăm
Biserica Sfântul Sava, una dintre cele mai
mari clădiri ortodoxe de est și una dintre
cele mai mari clădiri bisericești din lume,
Piața Slavia, Palatul Belgrad, minunea albă
a Serbiei ce găzduiește numeroase opere
de artă, Teatrul Național, întruchiparea
celei mai bune culturi și tradiții sârbe,
clădirea Universității și Muzeul Național,
cel mai mare și mai vechi din Belgrad.
Noua expoziție permanentă a muzeului
este răspândită pe trei niveluri, iar unul
dintre punctele de rezistență este colecția
Lepenski Vir, ale cărei artefacte din epocă
mezolitică și neolitică provin din situl
arheologic Lepenski Vir din estul Parcului
Național Djerdap din Serbia. O bijuterie
arhitecturală, ce merită o fotografie
panoramică din autocar. Explorarea
noastră continuă cu o plimbare pietonală
în Kalemgdan, pentru a simți și atmosfera
belgradiană și a recapitula istoria milenară
a Fortăreței Belgrad, simbolul capitalei
Serbiei, construit pe o creastă albă
deasupra confluenței a două râuri mari:

05.12.2019

O seară frumoasă, urmată de noaptea de
cazare în romanticul Belgrad.

belgradiană într-un tur prietonal opțional
în zona Zemun, la Turnul Gardos, care
se ridică pe malul drept al Dunării,
răsfățându-ne apoi cu cina (25 €) într-un
restaurant din zona cheiului.

●● … opțional, cina la hotel (15 €).

Data de plecare

dintre cele mai cunoscute restaurante
locale, unde poți degusta, într-un program
opțional, deliciile bucătăriei sârbești.

O escapadă, urmată de o după amiază la
Casa Florilor, odinioară locul de odihnă
a Mareșalului Tito, construit pe terenul
Muzeului de Istorie al Iugoslaviei. Numele
provine de la numeroasele flori așezate la
mormântul lui Tito, înainte ca mausoleul
să fie închis publicului. Astăzi, rocile albe
marchează locul unde erau odinioară depuse
florile, iar muzeul afișează cadourile primite
de Tito în timpul președinției sale. Casa
Florilor îți oferă o experiență interesantă și,
totodată, relaxantă. Astfel că…

●● …seara este momentul să piperăm

un pic lucrurile, organizând un program
opțional (30 €) în Skadarlija, sau
Montmartre-ul belgradean, cu cină inclusă.
Boemul cartier, ce păstrează spiritul
vechiului Belgrad, s-a dezvoltat din a doua
parte a secolului IX datorită numeroșilor
artiști care și-au dat frâu imaginației aici,
creându-și propriiile ateliere. Astfel că
străduțele înguste te vor întâmpina cu
mici galerii cochete, expoziții în aer liber și
muzică în surdină. Tot aici se află și unele

Cu o ușoară nostalgie, spunem astăzi la
revedere Belgradului. După micul dejun
de la hotel, autocarul ne duce spre casă,
oprindu-se însă pentru câteva ultime vizite
în Sibiu. Vizităm centrul orașului într-un
tur pietonal, admirând Piața Mare cu
Turnul Sfatului, simbolul Sibiului, Palatul
Brukenthal care aparține secolului XVIII și
care găzduiește Muzeul Brukenthal, primul
muzeu deschis în Europa Centrală și de
Est ce păstrează o valoroasă colecție de
pictură. Pașii ne îndreaptă spre Catedrala
Evanghelică a secolului XIV, una dintre cele
mai vechi și mai impresionante construcții
gotice din Transilvania, Catedrala Sfânta
Treime, Casa Haller a cărei frumusețe te
va face să te oprești pentru câteva minute.
Construită în stil gotic și renascentist,
Haller îți acaparează privirea cu multe
elemente din clădirea originală a secolelor
XV și XVI, printre ele aflându-se blazonul,
arcadele de la intrare și decorațiunile.
Urmează frumusețea Casei Lutsch, despre
care se spune că a fost construită de regele
Sigismund, în secolul al XV-lea, având
ca scop găzduirea regilor, voievozilor și a
înalților demnitari. Ea poartă astăzi numele
unuia dintre proprietarii săi din secolele XVI
și XVII și deține tablouri de epocă din care
îți poți intui cu aproximație aspectul original
al fațadei casei. Unul dintre tablouri,
semnat de Franz Neuhauser, ilustrează
această clădire cu un turn-locuinţă
construit în stil gotic. Înaintăm spre clădirea
Primăriei, care afișează o arhitectură în
stil art-nouveau, apoi ajungem la Podul
Minciunilor, micul pod pietonal din fier
forjat, primul construit în secolul al XIXlea fără piloni de sprijin. Turul pietonal se
încheie aici. Urmează întoarcerea spre
casă, cu oprire la Academia Militară din
București. Ajungem după ora 20:30, în
funcție de trafic și de durata formalităților
de frontieră.

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

131 €

139 €

147 €

155 €

55 €

139 €

145 €
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Circuit Nessebar - Balchik
TOP ATRACȚII: Varna - Constantin și Elena - Nessebar - Balcic - Cap Kaliakra

de la

67€

03 ZILE

Tip circuit: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internaţionale
• 2 cazări cu mic dejun în hotel
3*
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizitele la Varna, Balchik,
Cap Kaliakra
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel (medicală +
storno)
• Excursii opționale și intrări la
obiectivele turistice (inclusiv
pentru excursii opționale)
• Servicii de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Balchik - Castelul Reginei Maria

Miercurea-Ciuc

PUNCTE FORTE

Stiniu Gheorghe
Focşani
Braşov

• Relaxare la Centrul Spa al
hotelului
• Vizită la Nessebar - una
dintre cele mai vechi așezări ale
Europei
• Vizitele la Varna, Balchik,
Cap Kaliakra

Galaţi

Brăila

Sibiu
Piteşti

Ploieşti
Tirgoviste

Slobozia
Călăraşi
Silistra

Bucuresti

Drobeta Turnu-Severin
Slatina
Alexandria
Vralsa

Tulcea

ROMANIA
Buzău

Giurgiu
Ruse

Dobrich
Balcic

Razgrad

Turgovishte

Lovech

Obzor

Veliko
Gabrovo
Tarnovo
Sliven

BULGARIA

Yambol
Stara Zagora

Cap Kaliakra

Varna

Shumen

Plevna

Nessebar

Constanta

Nessebar
Burgas

BĂILE ROMANE

PERLA MĂRII NEGRE

BALCHIK

CUIBUL SINGURATIC

Mozaicuri și blocuri de piatră

Nessebar

Orașul mic, cu istorie „mare”

Cu inima la Castel

Băile romane din Varna au existat
până la sfârșitul secolului III. Situl are
o suprafață de 7000 mp și a fost una
dintre cele mai impresionante clădiri
din estul Imperiului Roman. Zidurile
sale sunt ridicate pe straturi de pietre
și cărămizi, iar scările interioare și
arcadele ușilor sunt realizate din
blocuri de piatră uriașe și decorate
cu mozaicuri splendide, ale căror
fragmente sunt vizibile și astăzi.

Un oraș istoric bulgăresc, la malul
mării. Știai că cele mai vizibile
rămășițe ale istoriei Nessebar sunt
bisericile răspândite în Orașul Vechi,
majoritatea din secolele XII și XIV,
o perioadă de construcție religioasă
intensă? Conform legendelor,
Nessebar avea 40 de biserici. Doar
23 au fost, însă, descoperite. Și toate
sunt spectaculoase.

Balchik oferă mult mai multe atracții
decât plajă și priveliști spre mare.
Pentru un oraș mic, el găzduiește
muzee foarte interesante. Știai că
orașul este casa unuia dintre cele
mai vechi Muzee de Istorie din țară?
Alături de el se remarcă și Muzeul
Etnografic, cu ținute tradiționale
bulgărești și lucrări de artizanat,
demne de admirat.

Castelul din Balcic a fost una dintre
reședințele reginei Maria în perioada
în care Cadrilaterul a aparținut
României. „Cuibul Singuratic”, așa
cum îl numea aceasta, a fost construit
după gusturile ei, combinând
elemente ale stilului otoman cu cel
bulgăresc. Regina Maria se simțea
atât de bine aici, încât și-a dorit
ca după moartea ei, inima să-i fie
păstrată în incinta paraclisului.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR

APR

pag. 24 - Piețe de Crăciun - IARNA 2019-2020

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

2

1

2

cazări

mese

2 cazări
în hoteluri de 3*

2 mic dejun
incluse

ZIUA

transport

bonus time

Bulgaria

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Plimbare în Gradina
Botanica din cadrul
Castelului de la Balchik

Noua Mitropolie Sfântul Ștefan din secolul
XI, cu fresce din secolul XVI. O mitropolie
transformată astăzi în muzeu, pereții ei
fiind acoperiți de picturi ce înfățișează
viața Fecioarei. În apropiere, admirăm cu
încântare Teatrul Antic și portul Nessebar,
unde poposesc vara numeroase vase de
croazieră. De aici, pornim înapoi spre…

orașului Varna în cele mai vechi timpuri.
Acvariul este o altă atracție de vizitat pentru
varietatea uriașă de pești expuși, majoritatea
proveniți din Marea Neagră, Mediterană
și din zone cu apă dulce. Este o oază de
relaxare și de informare uimitoare, de care
să te bucuri înainte de a ne îndrepta spre
cazarea în renumita stațiune bulgărească de
litoral Constantin și Elena.

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - VARNA CONSTANTIN ȘI ELENA
(CCA. 275 KM)

Călătoria noastră începe la ora 06:00,
din parcarea de la Academia Militară,
Universitatea de Apărare Carol I, acces
dinspre stația de Metrou Eroilor. Ne
îndreptăm spre Varna, cel mai interesant și
cosmopolit oraș de pe litoralul bulgăresc, o
combinație de oraș-port și stațiune estivală,
care te cucerește prin atmosfera și atracțiile
istorice din împrejurimi. Ne bucurăm de el
așa cum se cuvine, într-un tur panoramic cu
autocarul, descoperind clădiri pitorești ce
aparțin secolului XIX. Admirăm construcția
impunătoare a Catedralei Adormirii Maicii
Domnului, reședința episcopiei Varna și
Preslav și unul dintre simbolurile orașului.
Ne lăsăm impresionați de Turnul cu ceas,
înalt de 24 de metri și construit din piatră în
timpul asediului de la Varna, și ne bucurăm
de aspectul baroc al Muzeului Arheologic,
construit inițial ca liceu de fete între
1892-1898, în stilul noii renașteri. Astăzi,
suprafața expozițională a muzeului se
întinde pe 2150 mp, exceptând depozitele,
biblioteca și Muzeul educațional pentru
copii, iar un coridor continuu parcurge
întreaga clădire în scopul de a te conduce
spre sălile expoziționale. Este o reală bucurie
să descoperi pas cu pas urmele istoriei,
admirând diferitele atracții ale acestui
frumos oraș, foarte puțin exploatat turistic.
Tocmai de aceea, avem timp liber în Varna,
în care să vizităm Băile Romane din secolul
al II-lea d.Hr., odinioară fost oraș roman
numit Odessos, devenite astăzi unul dintre
cele mai valoroase monumente locale de
cultură. O dovadă a bogăției și a importanței

țări vizitate

ZIUA 2. CONSTANTIN ȘI ELENA –
EXCURSIE OPȚIONALĂ NESSEBAR
Astăzi îmbinăm modernul cu anticul. După
micul dejun, avem timp liber sau…

… cazare în stațiunea Constintin și Elena,
unde ne pregătim pentru o nouă zi.

ZIUA 3. BALCHIK - CAP KALIAKRA BUCUREȘTI (CCA. 360 KM)

●● … excursie opțională (15 euro) la

Nessebar. La răscruce de cultură și inclus în
Patrimoniul UNESCO, Nessebar a fost o
inspirație pentru multe concepte europene.
Inițial o așezare tracică, orașul peninsular
posedă mai mult decât rămășițele unui
sortiment de epoci iconice și istorice. Acest
hub de pe Marea Neagră a schimbat lumea.
Știai că aici a fost inventat conceptul de
bani? Fără doar și poate, orașul este una
dintre cele mai vechi așezări ale Europei,
fiind întemeiat acum 3200 de ani de
traci și reconstruit de greci în secolul VI
i.Hr. Cum să ratezi o astfel de bijuterie?
Trecem prin Poarta de Vest, care deschide
drumul spre Orașul Vechi. Este locul în care
descoperi fragmente ale zidurilor romane și
medievale, alături de case vechi din lemn,
din secolul al XVIII-lea. Te simți ca într-o
poveste. Înaintăm spre bisericile bizantine,
adevărate comori de artă religioasă, care i-au
creat orașului un renume la nivel Mondial,
și vizităm Biserica lui Hristos Pantocrator
a secolului XIII, una dintre cele mai bine
conservate biserici medievale. Vizităm și
Biserica Arhiepiscopală Sfânta Sofia, ce
datează din perioada bizantină timpurie,
abandonată însă în secolul al XVIII-lea, și

Ne lăsăm cuprinși de romantism încă de
dimineață. După micul dejun, pornim spre
Balchik, orășelul de peste 2500 de ani
vechime, care-ți insuflă liniște și romantism.
Locuit încă din secolul V î.Hr. de ionieni,
denumit mai târziu Dionysopolis – după
zeul vinului, Balchik își păstrează și astăzi
farmecul de odinioară, în ciuda afluenței
mari de turiști. Un oraș frumos, în care
vizităm Castelul de la Balchik cu a sa
Gradină Botanică, construit din dorința
Reginei Maria, în timpul României Mari.
Construcția sa uimitoare a durat mai bine
de 11 ani, însă rezultatul a depășit orice
așteptare, uimind generații întregi. Valoarea
cultural-istorică a complexului arhitectural
are o semnificație imensă. El cuprinde mai
multe vile rezidențiale, o capelă construită
cu pietre aduse din Insula Creta, o grădină
botanică ce se întinde pe 35 de hectare unică în Europa Centrală și de Est, datorită
colecției de cactuși, și un palat, al cărui parc
este o imitație a faimosului labirint minoic.
Frumusețea acestui loc este copleșitoare.
Tocmai de aceea, ne bucurăm de timp
liber pentru a vizita împrejurimile acestei
minunății arhtecturale și pentru a lua micul
dejun în tihnă.
După prânz, revenim spre casă, urmând
ruta Vama Veche - Constanța, oprindu-ne
însă la Cap Kaliakra, promotoriul din Marea
Neagră, unde nuanțele de albastru ireal ale
apelor se întrepătrund cu roșiaticul stâncilor,
formând un peisaj de o frumusețe rară.
Vizităm aici vestigiile vechii cetăți medievale,
micul muzeu arheologic și capela închinată
Sfântului Nicolae. Traseul nostru continuă
spre Constanța și apoi spre București, unde
sosim la Academia Militară după ora 22.00,
în funcție de trafic și de formalitățile din
frontieră.

Cap Kaliakra

Data de plecare
29.11, 13.12

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

67 €

71 €

75 €

79 €

25 €

69 €

79 €
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Circuit Maramureș - Bucovina
TOP ATRACȚII: Mănăstirea Cozia - Sibiu - Cluj - Desești - Budești - Săpânța - Peri - Sighet - Mănăstirea

Bârsana - Moisei - Bistrița - Mănăstirea Moldovița - Mănăstirea Sucevița - Mănăstirea Voroneț - Mănăstirea
Dragomirna - Suceava - Neamț - Mănăstirea Agapia - Văratec
de la

812lei

05 ZILE

Tip circuit: COMPACT
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
transport turistic
• 4 cazări cu mic dejun la
hoteluri și pensiuni 3* (ca
excepție 2*)
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizite la: Cozia, Cluj, Desesti,
Budesti, Săpânța-Peri, Sighet,
Bârsana, Moisei, Bistrița,
Moldovița, Sucevita, Voronet,
Dragomirna, Suceava, Neamț,
Agapia, Văratec
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Supliment 5% pentru locuri
preferențiale în autocar
(primele 3 banchete)
• Intrările la obiectivele
turistice
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Moldovița, Bucovina
Darabani
Sighetu
Marmației

Sucevița Suceava

Baia
Mare

Câmpulung
Moldovenesc

PUNCTE FORTE

Gherla

• Vizite la: Cozia, Cluj, Desesti,
Budesti, Săpânța-Peri, Sighet,
Bârsana, Moisei, Bistrița,
Moldovița, Sucevita, Voronet,
Dragomirna, Suceava, Neamț,
Agapia, Văratec

Turda

Fălticeni

Vatra
Dornei

Dej

Târgu
Neamț

Voroneț

Bistrița

Cluj Napoca
Bacău

Aiud

Alba Iulia
Sebeș

Adjud

Sibiu
Focșani

Râmnicu
Vâlcea

Buzău
Pitești

Craiova

Urziceni

Slatina

Cimitirul Vesel de la Săpânța

București

TRENUL CU ABURI

CIMITIRUL VESEL

Mocănița

Săpânța

Vișeul de Sus a devenit arhicunoscut
pentru trenul cu aburi, mocănița.
Și nici nu-i de mirare. Călătoria cu
faimosul tren durează aproximativ
jumătate de zi și te duce într-o zonă
sălbatică a Maramureșului, pe unde
mergeau, odată, foștii tăietori de
lemn. Peisajele naturale sunt aparte,
iar dacă ai noroc, poți zări chiar și
animale sălbatice precum vulpi și
căprioare.

Cimitirul Vesel este cu siguranță unul
dintre cele mai faimoase cimitire din
România, dacă nu chiar din lume.
Știai că primele morminte au fost
împodobite în 1935, la inițiativa
meșterului Stan Ioan Pătraș, care
a vrut să dea o notă plină de umor
trecerii în neființă? Se spune că
inspirația sa provine din cultura
dacică, în care se sărbătorea viața, nu
moartea.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR

APR
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CAPELA SIXTINĂ A
ESTULUI

MAI

IUN

CETATEA NEAMȚULUI

Mănăstirea Voroneț

Una dintre cele mai puternice
fortificații ale Moldovei

Ai auzit de ea datorită nuanței unice
de albastru, știute drept „albastru de
Voroneț”, al cărei amestec de culori
rămâne și astăzi un mister. Știai că
construcția Mănăstirii Voroneț a fost
terminată într-un timp record - trei
luni, trei săptămâni și trei zile? Date
deloc întâmplătoare. În creștinism, 3
este un număr Sfânt și simbolizează
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Odată una dintre cele mai puternice
fortificații ale statului medieval
moldovenesc, Cetatea Neamțului a
fost restaurată în 2015 și inclusă ca
monument istoric al județului Neamț.
Cocoțată la 400 metri altitudine, în
imediata apropiere de Târgu Neamț,
cetatea păzea valea Moldovei și a
Siretului și drumul care traversa
munții în Transilvania.

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

4

ZIUA

1

4

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

4 cazări
în hoteluri de 3*

4 mic dejun
incluse

Romania

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Vizita complexului
monahal Bârsana

de meșterul sculptor și cronicar al satului
într-un mod inedit, unic în lume. Vizităm
Biserica din lemn a Mănăstirii Săpânța
Peri, considerată cea mai înaltă biserică din
lemn din lume, întrucât atinge 78 de metri.
Pornim apoi spre Sighetu Marmației, unde
descoperim Muzeul Satului Maramureșean,
care te cucerește prin arhitectura
tradiţională deosebită. Este o zonă care ți
se cuibărește în suflet, completându-se cu
următoarea vizită, la Mănăstirea Bârsana,
una dintre celebrele biserici de lemn
construită în secolul al XVIII-lea. La finele
traseului nostru pornim spre Borșa, unde ne
așteaptă cazarea.

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - COZIA - CLUJ BAIA MARE (CCA. 590 KM)

Astăzi dăm startul unui circuit de poveste.
Ne întâlnim în parcarea de la Academia
Militară, Universitatea de Apărare Carol
I, acces dinspre stația de Metrou Eroilor,
de unde, la ora 06:00, pornim spre
Maramureș și frumoasa Bucovina. Prima
oprire: Valea Oltului, cel mai lung defileu
al României, unde vizităm Mănăstirea
Cozia, întemeiată de Mircea cel Bătrân.
Călătoria noastră spre Cluj-Napoca, unde
parcurgem un tur cu autocarul, în care
admirăm Catedrala Greco-catolică Sf.
Iosif, Parcul Operei, înconjurat de clădiri
istorice. Astfel, putem vedea Bastionul
Croitorilor, una din puținele fortificații din
secolul al XV-lea rămase intacte, Palatul de
Justiție, Opera Națională și Teatrul Național,
realizate în stil baroc. Urmează apoi Piața
Avram Iancu, dominată de statuia eroului
pașoptist și Catedrala Mitropolitană
ridicată în stil brâncovenesc românesc.
Admirăm și Palatul Seminarului Teologic
Ortodox, Biserica Unitariană cu absida
semicirculară și vestibulul orientat spre sud,
și Biserica Evenghelică care uimește cu al
său turn de 43 de metri înățime. Ajungem
astfel în Piața Unirii, cea mai mare piață
medievală din sud-estul Europei. Admirăm
monumentul dedicat lui Matei Corvin,
Palatul Banffy, un edificiu superb care
găzduiește Muzeul de Artă. Vizităm Biserica
Sf. Mihail cu cel mai înalt turn din regiune,
vârful atingând 76 de metri. Lista atracțiilor
de astăzi se încheie, deplasându-ne pentru
cazarea la un hotel 3* din Baia Mare.

ZIUA 2. BAIA MARE - DESEȘTI BUDEȘTI - SĂPÂNȚA - PERI
- SIGHET - BÂRSANA - BORȘA
(CCA. 190 KM)

ZIUA 3. MOCANIȚA - MOISEI - BISTRIȚA
- CÂMPULUNG (CCA. 225 KM)
Bună dimineața! Astăzi ne plimbăm cu
mocănița. După micul dejun, pornim
spre Vișeul de Sus, unde ne așteaptă o
experiență memorabilă. Urcăm în celebra
mocăniță, trenul cu aburi cu ecartament
îngust construit în 1932, una dintre
atracțiile emblematice ale României.
Odinioară folosit drept transportator de
bușteni, mocănița noastră a devenit de-a
lungul vremii o atracție turistică europeană
de top. Apoi, păstrează-ți dorința de
explorare pentru că pornim spre Mausoleul
de la Moisei dedicat victimelor masacrelor
hortiste din 1944. Traseul continuă spre
Bistrița, cu un popas în centrul orașului,
pentru a admira Biserica Evanghelică,
patrimoniu istoric din secolul al XVI-lea, ce
reprezintă tranziția de la stilul gotic la cel
renascentist. Bucură-te de senzația oferită
și păstreaz-o de-a lungul traseului până la
Câmpulung, unde suntem așteptați pentru
cazare.

04.12.2019

ZIUA 5. CETATEA NEAMȚULUI AGAPIA VĂRATEC - BUCUREȘTI
(CCA. 450 KM)

ZIUA 4. MOLDOVIȚA - SUCEVIȚA
- VORONEȚ - DRAGOMIRNA SUCEAVA (CCA. 170 KM)

Dedicăm ziua de astăzi mănăstirilor
sucevene de renume. Astfel, după
micul dejun, pornim spre Mănăstirea
Moldovița, una dintre cele mai vechi
așezări monahale din regiune. Picturile
interioare și exterioare, ce reprezintă
scene din viața Maicii Domnului, Martiriul
Apostolilor și faimoasa pictură de pe
zidul exterior sudic cu tema Asedierii
Constantinopolului sunt doar câteva
dintre detaliile care îi oferă acestei clădiri
unicitatea mondială. Incursiunea noastră
în istorie continuă cu Mănăstirea Sucevița.

După micul dejun începem vizitele cu
Biserica de lemn din Desești. Unul din
monumentele caracteristice Maramureșului
secolului al XVIII-lea. Îmbogățim
frumusețea peisajului îndreptându-ne spre
Biserica de lemn din Budești, o construcție
magnifică din lemn, care păstrează picturi
murale din sexolul XVIII și cămașa de zale
a haiducului Pintea Viteazul. Următoarea
noastră oprire va fi la Cimitirul Vesel de la
Săpânța, o carte a vieții și morții, redată

Data de plecare

Clădirea te impresionează înainte de a
ajunge la ea. Doar o zărești și simți cum
zidurile defensive groase completate cu
contraforturi, metereze și turnuri de colt te
domină. Vei admira fresce rafinate, piscturi
murale cu ampla „narațiune” din Vechiul și
Noul Testament. Pornim de aici spre o altă
ctitorie a lui Ștefan cel Mare: Mănăstirea
Voroneț sau „Capela sixtina a Estului”,
construită în secolul al XV-lea în mai puțin
de patru luni. Avem bucuria de a privi una
dintre celebrele mănăstiri din Bucovina,
a cărei pictură interioară datează în mare
parte din vremea lui Ștefan cel Mare.
Lucrarea exterioară este unică prin paleta
de nuanțe albastre, realizată pe vremea lui
Petru Rares, după o formulă secretă. Șirul
vizitelor continuă cu Mănăstirea fortificată
Dragomirna, unică în România datorită
proporțiilor sale neobișnuite. După doar
câțiva kilometri, ajungem în Suceava, care
ne așteaptă cu fosta Cetate de Scaun,
construită de Petru Musat și consolidată
de Ștefan cel Mare. Un monument pe care
îl vizităm, admirându-i zidurile de apărare,
zidurile din incintă, curțile interioare, fortul
musatin, cele câteva bastioane, turnul
capelei domnești și pivnița. Ne îndreptăm
apoi spre cazarea din zona orașului Suceava.
Mâine ne așteaptă o zi la fel de frumoasă.

În prima parte a zilei, după micul dejun,
vizităm Cetatea Neamțului, una din cele
mai impresionante cetăți din România,
construită în secolul XIV de Petru I și
extinsă de Ștefan cel Mare. Impresionantă
prin zidurile ei, cetatea reprezintă astăzi
o adevărată bijuterie arhitectonică a
Moldovei. Ziua continuă cu vizitele
la Mănăstirea Agapia, care păstrează
fresce semnate de Nicolae Grigorescu,
și la Mănăstirea Văratec, cea mai mare
mănăstire de călugărițe din România. O
adevărată frumusețe, cu care rămânem
în suflete în drumul spre casă, pentru că
traseul ne conduce de acum spre București,
unde ajungem în jurul orei 20:30, în
funcție de trafic și de vreme. Ne luăm la
revedere la Academia Militară, cu gândul la
frumusețile neaoșe vizitate și, de ce nu, la
un nou circuit.

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

812 lei

860 lei

907 lei

955 lei

309 lei

919 lei

955 lei
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Târgul de Crăciun de la Cracovia
TOP ATRACȚII: Târgul de Crăciun Sibiu - Târgul de Crăciun Cluj - Târgul de Crăciun Oradea - Târgul de

Crăciun Cracovia - Auschwitz - Băile din Peșteră de la Miskolc
de la

183€

05 ZILE

Tip circuit: INTENS

PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internationale
• 4 cazări cu mic dejun la
hoteluri și pensiuni de 3* (ca
excepție 2*)
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizite la Târgurile de Crăciun
Sibiu, Cluj și Oradea - Târgul
de Crăciun Cracovia - Miskolc
Baile din Pestera
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Supliment 5% pentru locuri
preferențiale în autocar
(primele 3 banchete)
• Intrările la obiectivele
turistice
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Târgul de Crăciun, Cracovia
Kódz
Lublin

Auschwitz

POLONIA

Cracovia

PUNCTE FORTE

Opole
Katowic

• Vizite la: Târgurile de
Crăciun Sibiu, Cluj și Oradea
• Vizită la Târgul de Crăciun
Cracovia
• Vizită la Miskolc - Băile din
Peșteră

Rzeszów

Krakáw

Prešov

Zilina
Trenčín SLOVACIA
Banská Bystrica

Botoşani

Miskolc
Nyíregyháza

Nitra
Bratislava
Salgótarján

Budapesta
Tatabánya
Veszprém

Košice

Székesfehérvár

Eger
Debrecen
Oradea

Szolnok

UNGARIA

Kecskemét

Cluj

Pécs

Târgu Mureş

Vaslui

Bacău

Miercurea-Ciuc

Stiniu Gheorghe

Alba Iulia

Arad

Szeksard

Lasi
Piatra-Neamţ

ROMANIA

Békéscsaba

Szeged

Kaposvár

Suceava

Satu Mare
Baia Mare
Bistriţa
Zalău

Rimnicu
Vilcea

Reşiţa
Tirgu Jiu

Piteşti
Craiova

Buzău
Ploieşti
Slobozia

Tirgoviste

Călăraşi

Bucuresti

Drobeta Turnu-Severin

Baia din Pestera, Miskolctapolca

Focşani

Braşov

Deva

Slatina
Alexandria

Giurgiu

MISKOLC

TURNUL ÎNCLINAT

AUSCHWITZ

PIAȚA CRACOVIA

Băile din Peșteră

Primăria Cracoviei

„Munca te eliberează”

Iz medieval și soldați fermecați

Imaginează-te înotând prin ape calde,
în labirintul de galerii ale unei peșteri
luminate în nuanțe calme. Gata, ești
în Miskol, la Băile în Peșteră. De ce
sunt ele atât de speciale? Probabil
datorită încadrării armonioase într-o
peșteră naturală, cu secțiuni diferite,
fiecare cu temperaturi variate ale apei
și fiecare amenajată modern, păstrând
totuși aspectul rustic, natural.

Turnul Primăriei din Cracovia este
versiunea cracoviană personalizată a
Turnului Înclinat din Pisa, creată în
maniera proprie a orașului. Chiar dacă
turnul se abate de la bază cu doar 55
cm, înclinarea poate fi văzută clar
datorită înălțimii sale, care atinge 70
de metri. Dacă nu ai remarcat-o, fii
mai atent în viitoarea ta vacanță aici.
Puțini știu de ea.

Cunoscut drept cel mai mare lagăr de
exterminare nazist, Auschwitz a fost
construit inițial pentru condamnații
politici polonezi, primii detinuți
ajungând aici în mai 1940. Acesta
s-a extins, însă, rapid, devenind
un complex de lagăre care servea
ideologiei lui Hitler și a „soluției sale
finale”. Astăzi, peste două milioane
de oameni vizitează lagărele de
concentrare din Oświęcim.

Știai că Piața Cracovia este cea mai
mare piață comercială medievală din
Europa? Frumuțelea ei arhitecurală
este aparte, iar porumbeii care stau în
centrul ei redau o frumoasă legendă.
Se spune că ei sunt soldații fermecați
ai unui duce, care dorea să reunifice
Polonia, dar care nu avea fonduri
pentru a călători la Roma spre a
obține binecuvântarea Papei.
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MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

4

3

4

4

cazări

mese

transport

țări vizitate

bonus time

piețe de crăciun

4 cazări
în hoteluri de 3*

4 mic dejun
incluse

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Slovacia, Ungaria
și Polonia

Timp liber la Baile Termale
din Pestera Miskolc

Sibiu, Cluj,
Oradea, Cracovia

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - SIBIU - CLUJ
NAPOCA - ORADEA
(CCA. 590KM)

Astăzi, la ora 06:00, pornim de la
Academia Militară, Universitatea de
Apărare Carol I, cu acces dinspre stația
de metrou Eroilor, spre Târgul de Crăciun
din Sibiu, amenajat în Piața Mare încă din
2007. Vei simți mireasma vinului fiert
îmbogățit de parfumul scorțișoarei, te vei
bucura de aerul proaspăt de brad și de
diversitatea de preparate tradiționale. Și
gata. Ai intrat în atmosfera de Sărbătoare.
Traseul nostru continuă spre Târgul de
Crăciun din Cluj Napoca, amenajat în
Piața Unirii. În fiecare an, acesta prezintă
evenimente artistice cu datini și tradiții
frumoase, admirate de turiști români și
străini deopotrivă. După ce descoperim
și atmosfera de aici, ne îndreptăm spre
Târgul de Crăciun din Oradea. Amenajat
în Piața Unirii, în jurul bradului împodobit
cu mii de luminițe, târgul impresionează
prin căbănuțe pline de cadouri realizate
de meșteșugari, ornamente de brad sau
mâncare cu influențe maghiare. Noaptea
de cazare ne-o vom petrece în zona
Oradea.

ZIUA 2. ORADEA - CRACOVIA
(CCA. 530 KM)

După micul dejun, ne îmbarcăm în autocar.
Traversăm Ungaria pentru a ajunge în
Cracovia, celebrul oraș care te cucerește
cu nucleul medieval bine conservat și
cartierul evreiesc. Vizităm Târgul de
Crăciun, cu o tradiție ce datează dinainte
de al doilea război mondial. Organizat în
Piață Rynek Główny, din centrul Orașului
Vechi, Piața de Crăciun din Cracovia
și-a păstrat farmecul local, care îl face
diferit de toate celelalte piețe de Crăciun
din lume. În căsuțele de lemn se găsesc
produse tradiționale și ornamente de
Crăciun, dulciuri și turtă dulce, obiecte
împletite și croșetate, jucării, bijuterii
cu chihlimbar, obiecte din ceramică, din
materiale textile și multe alte produse. O
altă atracție este divertismentul ocazional,
asigurat de obicei de ansambluri de copii
și artiști, care interpretează colinde. De
asemenea, artizanii locali, precum fierari
și cioplitori, își prezintă meșteșugurile.

Data de plecare
05.12.2019

Globurile colorate pictate manual, de modă
veche, rămân specialitatea poloneză. Caută
zonele cu olari, fețele de masă brodate și
confecțiile din materiale prețioase, artă
populară, cum ar fi sculpturile din lemn și
picturile pe sticlă. Iar dacă ești gurmand,
oprește-te câteva minute la o tarabă cu
mâncăruri locale calde și savurează un pahar
de vin fiert numit “grzaniec”, pe fundalul
colindelor. Seara de cazare ne-o petrecem
aici, într-un hotel din Cracovia.

de Wyspianski absolut impresionante. Nu
ratăm nici Hala de Țesături numită și „piața
de chihlimbar”, unde vom avea timp liber
de relaxare și plimbare printre tarabele
cu suveniruri locale. La lăsarea serii, ne
îndreptăm spre același hotel din Cracovia,
pentru noaptea de cazare.

ZIUA 4. CRACOVIA - MISKOLC
(CCA. 350 KM)

Micul dejun este urmat astăzi de drumul
spre Miskolc, unul dintre cele mai mari
orașe din Ungaria. Părăsim Polonia și
traversăm Slovacia spre Ungaria, unde ne
așteaptă Băile din Peșteră, a căror ape sunt
recunoscute pentru puterile tămăduitoare.
Baia din Peștera de la Miskolctapolca este
unică în Europa, o experiență de neegalat
redată de piscina acoperită de natură. Apa
termală are o temperatură de 30 °C și se
spune că poate vindeca durerile articulare.
Are un conținut mai mic de sare decât alte
ape termale (în jur de 1000 mg / litru),
ceea ce înseamnă că te poți bălăci în ea cât
dorești. Peștera a jucat un rol important
în viața orașului Miskolc încă din secolul al
XIII-lea. Călugării au trăit aici din a două
jumătate a secolului al XIV-lea, până la
începutul secolului XVI, iar rămășițele
mănăstirii Bencés pot fi văzute la intrare.
În 1711, starețul Tapolca a atras atenția
autorităților asupra proprietăților curative
ale apelor peșterii, amenajându-se astfel o
construcție din lemn. În secolul al XX-lea
au fost amenajate și băile actuale, ale
căror norme de calitate se ridică la nivel
European. Ce este cu adevărat unic la acest
loc? Imaginează-te înotând prin ape calde,
într-un labirint de galerii formate de-a
lungul a mii de ani, într-o peșteră luminată
armonios. Pun pariu că îți schimbă instant
starea de spirit, încheind astfel ziua în
mod plăcut. Noaptea de cazare ne-o vom
petrece la un hotel din zona Miskolc.

ZIUA 3. CRACOVIA - AUSCHWITZ CRACOVIA (CCA. 145 KM)

Ne așteaptă o zi cu încărcături emoționale
puternice. După micul dejun, te bucuri
de timp liber în Cracovia, pentru vizite
individuale, sau ni te alături într-o…

●● …excursie opțională (15€) spre

Oświęcim. Vizităm cel mai mare lagăr
de concentrare și exterminare construit
de naziști: Auschwitz II-Birkenau, cu
„Rampa Morții” și ruinele celui mai mare
crematoriu distrus de nemți înainte de
retragere. Auschwitz-Birkenau este
sinonim cu Holocaustul. Acest lagăr
a fost înființat de naziști în 1940, în
suburbiile Oswiecim, iar ambele secțiuni
ale taberei - Auschwitz I și Birkenau
(Auschwitz II) - au fost păstrate și sunt
deschise vizitatorilor. Este esențial să
pășești măcar o dată pe aceste meleaguri
bântuite parcă de sufletele îndurerate ale
celor trecuți în neființă, pentru a realiza
amploarea și groaza evenimentelor trecute.
Iar astăzi, apropiindu-ne de zilele sfinte
ale Crăciunului, îi comemorăm pentru
câteva minute. Este un loc cu o puternică
încărcătură emoțională, dar a cărei istorie
trebuie redată, știută, învățată. La finalul
vizitei, revenind în Cracovia, fosta capitală
regală, pentru un tur pietonal de oraș.
Vizităm Castelul Wawel, admirăm frumoasa
Catedrală, odinioară locul ceremoniilor
de încoronare a regilor Poloniei și astăzi
Castelul Regal renascentist. Continuăm
cu Strada Kanonicza, cea mai veche din
oraș, care și-a păstrat întru totul aspectul
medieval, admirăm Muzeul Arhidiecezei,
casă în care a studiat Papa Ioan Paul al
II-lea, și Hotel Copernicus, unul dintre cele
mai scumpe hoteluri din lume. Dorința de
cunoștere ne duce spre Piața Centrală,
cea mai mare piață medievală din Europa,
în care se regăsește Biserica Fecioarei
Maria, căruia trebuie să îi admiri vitraliile

ZIUA 5. MISKOLC - ORADEA - SIBIU BUCUREȘTI (CCA. 790 KM)

Savurăm micul dejun de la hotel și ne
îmbarcăm în autocar pentru drumul spre
casă. Ajungem la Academia Militară din
București în jurul orei 23:30, în funcție de
trafic și de condițiile meteo.

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

183 €

194 €

204 €

215 €

65 €

195 €

205 €
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Târgul de Crăciun Praga și Dresda
TOP ATRACȚII: Piața de Crăciun Sibiu - Piața de Crăciun Cluj - Piața de Crăciun Oradea - Piața de Crăciun

Viena - Czesky Krumlov - Piața de Crăciun Praga - Piața de Crăciun Dresda - Castelul Lednice - Bratislava
de la

249€

07 ZILE

Tip circuit: INTENS

PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internationale
• 6 cazări cu mic dejun la
hoteluri 3* (ca excepție 2*)
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizite la Piete de Crăciun
Sibiu, Cluj, Oradea, Viena
- Czesky Krumlov - Piața de
Crăciun și vizita la Praga: Hrad,
Sf. Vit, Podul Carol, Ceasul
Astronomic - Castelul Lednice
- Bratislava
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel (medicală +
storno)
• Excursii opționale, Intrări
la obiective (inclusiv pentru
excursii opționale)
• Servicii de ghizi locali
• Loc preferențial în autocar
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Târgul de Crăciun Praga
GERMANIA

Dresda
Liberec

Ústínad Laben

Praga

Karlovy Vary
PlzeñCEHIA

Hradec Králové
Pardubice
Ostrava
Olomouc

Jihlava

Zilina

Brno

PUNCTE FORTE

Trenčín

Trnava

• Vizite la Piețe de Crăciun
Sibiu, Cluj, Oradea, Viena
- Czesky Krumlov - Piața de
Crăciun și vizită la Praga: Hrad,
Sf. Vit, Podul Carol, Ceasul
Astronomic - Castelul Lednice
- Bratislava

Linz

Sankt Pölten

Botoşani
Miskolc

Gyár

Debrecen

Esztergom
Budapesta

ROMANIA

Miercurea-Ciuc

Békéscsaba

Szeksard

Szeged

Bacău

Târgu Mureş

Oradea

Kecskemét

Kaposvár

Piatra-Neamţ

Cluj

Szolnok

Székesfehérvár

UNGARIA

Lasi
Bistriţa

Zalău

Zalaegerszeg
Klagenfurt

Baia Mare

Tatabánya

Veszprém

Graz

Suceava

Nyíregyháza
Satu Mare

Eger

Szombathely

Kitzbuhel

Košice

Nitra

Visegrad

Eisenstadt

AUSTRIA

SLOVACIA
Banská Bystrica

Bratislava

Viena

Salzburg

Prešov

Zlin

Český
Krumlov

Stiniu Gheorghe

Alba Iulia

Arad

Deva

Timisoara

Rimnicu-Vilcea
Tirgoviste

Reşiţa

Focşani

Braşov

Sibiu

Sebes

Pécs

Buzău
Ploieşti

Piteşti

Tirgu Jiu
Drobeta Turnu-Severin

Slatina
Craiova

Bucuresti
Alexandria

Giurgiu

Târgul de Crăciun Cluj

CASTELUL HRAD

PODUL CAROL

CASTELUL LEDNICE

DRESDA, GERMANIA

Cel mai mare castel din lume

Admiră Mala Stana și Stare Mesto

Cel mai important castel din Moravia

Descoperă splendoarea de odinioară

Hrad este cel mai mare castel
medieval din lume, a cărui frumusețe
atrage aproape două milioane de
vizitatori în fiecare an. Castelul
găzduiește Catedrala Sfântului Vitus,
construită în 1344 pe locul altor
biserici dedicate sfântului. Ajuns aici,
vei fi intimidat de grandoarea lui,
Biserica înălțându-se aproape 100 m
spre cer, fiind considerată mai mare și
mai importantă din Cehia.

O lucrare grandioasă din secolul al
XIV-lea, ce atrage prin frumusețea și
ingeniozitatea arhitecturii. Are peste
600 m lungime, 10 m lățime, 16 arce
protejate cu piloni pentru spargerea
gheții și 3 turnuri, doua înspre Mala
Stana și unul spre Stare Mesto. La
începutul secolului al XVIII-lea,
podul a fost decorat cu 30 de statui,
majoritatea baroce, de unde a primit
și denumirea de „Podul cu Sfinți”.

Cunoscut și sub denumirea de
Eisgrub, reședința de vară a Casei
de Luxemburg a fost construită în
secolul al XVII-lea, în stil renascentist,
și are cel mai mare domeniu din
Cehia - aproximativ 200 kilometri
pătrați. În timpul vizitei descoperi că
imensele sale grădini, amenajate în stil
englezesc, sunt îmbogățite de fantezii
romantice și de ruinele artificiale ale
unui castel medieval.

Supranumită Florența de pe Elba,
orașul Dresda a fost devastat de
bombardamente în cel de-al Doilea
Război Mondial, însă a renăscut
oferind astăzi splendoarea de
odinioară. Dresla este o capitala
culturală a Saxoniei, cu atracții
cunoscute în lume precum catedrala
Frauenkirche, Procesiunea Prinților,
Palatul Regal, Opera Semper și
elegantul Palat Zwinger.
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Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

6

4

7

1

6

cazări

mese

transport

țări vizitate

bonus time

croaziere

piețe de crăciun

6 cazări
în hoteluri 3*

6 mic dejun incluse
1 cină opțional

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Ungaria, Slovacia,
Austria și
Germania

Vizita la Pietele de
Craciun Sibiu, Cluj si
Oradea

Croazieră opțională
pe Vltava

Sibiu, Cluj, Oradea,
Viena, Praga,
Dresda

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - SIBIU - CLUJ
NAPOCA - ORADEA
(CCA. 590 KM)

Astăzi începe circuitul nostru de poveste.
La ora 06:00, pornim spre tărâmuri de
basm, în sunetul colindelor pe fundal.
Plecăm de la Academia Militară,
Universitatea de Apărare Carol I, cu acces
dinspre stăția de metrou Eroilor, spre Târgul
de Crăciun din Sibiu, amenajat în Piața
Mare încă din 2007, pe vremea când orașul
era Capitală Culturală Europeană. Este
prima oprire, care te introduce în lumea
magică a Sărbătorilor, înconjurându-te
cu un cocktail de arome, de culori și de
sunete calme, că-n vremurile de odinioară.
Vei simți mireasma vinului fiert îmbogățit
de parfumul scorțișoarei sau a cojii de
portocală, te vei bucură de aerul proaspăt
de brad și de diversitatea de preparate
tradiționale. Vei vedea ateliere de lumânări
colorate, ornamente de pom sau biscuiți
gustoși și turtă dulce parfumată. Și gata.
Ai intrat în atmosfera de Sărbătoare. Iar
acesta este doar începutul. Traseul nostru
continuă spre Târgul de Crăciun din Cluj
Napoca, amenajat în Piața Unirii. Aici
ești întâmpinat de culorile sezonului, de
tradiționalul patinoar și de concertele cu
diferite stiluri muzicale, care să antreneze
atmosfera de vacanță. În fiecare an, târgul
prezintă evenimente artistice cu datini și
tradiții frumoase, admirate de turiști români
și străini deopotrivă. După ce descoperim
și atmosfera de aici, ne îndreptăm spre
Târgul de Crăciun din Oradea. Amenajat în
Piața Unirii, în jurul bradului împodobit cu
mii de luminițe, târgul impresionează prin
cabane pline de cadouri realizate manual
de meșteșugari, ornamente de brad sau
mâncare tradițională cu influențe maghiare,
toate oferite în compania colindelor și a
concertelor. Revin-o pentru câteva minute
la copilărie. Încalță patinele și dansează pe
gheața patinoarului plin de viață, una din
atracțiile iubite ale târgului. Noaptea de
cazare ne-o vom petrece în Oradea, așa
că nu sta cu grija timpului. Bucură-te de
atmosferă.

și arhitectura admirabilă. Cum pășim pe
tărm vienez, ne răsfățăm privirile într-un
tur panoramic cu autocarul, admirând
bulevardul Ringstrasse, cel mai frumos
din lume, care găzduiește multe dintre
cele mai cunoscute obiective turistice
ale orașului. Privim palate magnifice,
parcuri extinse și monumente importante
ce alcătuiesc „vitrina” fostei monarhii a
Dunării. Putem fotografia astfel, într-o
panoramă de basm, clădirea fostului
Minister de Război, cu statuia Maresalului
Radetzky și Piața Schwarzenberg,
dezvoltată la mijlocul secolului al XIX-lea
ca o poartă spre Palatele Belvedere, cu
clădirile Orangeria și Grajdurile Palatului
în stil baroc, Opera de Stat, recunoscută la
nivel Mondial pentru producțiile de primă
clasă, Piața Maria Terezeia, care unește
Ringstraße cu muzeul de arte moderne
Museumsquartier aflat în fostele grajduri
imperial, Palatul Imperial Hofburg, fosta
putere a imperiului austriac ce datează din
secolul al XIII-lea, clădirea Parlamentului
și Primăria. Nu ratăm nici Burgtheatre,
Teatrul Național Austriac din Viena, cel
mai important teatru în limba germană și
unul dintre cele mai importante teatre din
lume, impunătoarea clădire a Universității
și Biserica neogotică Votiva, ridicată de
arhiducele Ferdinand Maximilian, drept
mulțumire lui Dumnezeu pentru salvarea
vieții fratelui său, împăratul Franz Joseph,
în urma încercării de asasinat din 1853.
Fascinați de panorama Vienei și pregătiți
de și mai multă explorare, ne pregătim de o
plimbare la pas printre atracțiile frumoase
ale orașului. Vizităm strada Graben cu
Monumentul ciumei, îndreptându-ne spre
Domul Sfântului Stefan, simbolul Vienei
și totodată biserica mamă a Arhiepiscopiei
Romano-Catolice din Viena, ce datează din

secolul al XII-lea. Este una dintre cele mai
importante structuri gotice din Austria care
veghează asupra orașului de peste 700 de
ani. Ajungem astfel în Piața Primăriei, unde
se înalță bradul de Crăciun, bucurându-ne
de timp liber pentru a intra în atmosfera
de sărbătoare și a ne răsfăța cu deliciile
perioadei. Noaptea de cazare ne-o vom
petrece în zona Viena.

ZIUA 3. VIENA - CZESKY KRUMLOV
- TÂRGUL DE CRĂCIUN DE LA
PRAGA (CCA. 345 + 50 KM)

Schimbăm stilul și, după micul dejun,
străbatem Austria și traversăm în Cehia,
un tărâm de castele și munți, istorie și
farmec, cu 25 de arii protejate și patru
parcuri naționale. Prima noastră oprire va
fi în České Budějovice, capitala Boemiei de
Sud, unde se găsești berea originală Budvar
și unde vom avea timp liber pentru explorări
individuale sau o…

●● … excursie opțională (15 €) pentru a

vizita cetatea medievală Cesky Krumlov,
situată la o înălțime care domină meandrele
Vltavei, important nod comercial în
secolele XIV-XVII. Este unul dintre cele
mai importante monumente din Europa
Centrală din punct de vedere architectural
și al tradițiilot culturale, în cadrul căruia
vei pierde noțiunea timpului și a spațiului.
Împreună cu centrul istoric al orașului,
această nestemată arhitecturală a fost
catalogată în 1992 drept patrimoniu
mondial UNESCO. Încă i se mai poate
admira arhitectura originală, cea mai mare
parte fiind intact conservată. Castelul
însumează 40 de cladiri, fiind al doilea cel
mai mare castel al țării, după castelul Hrad
din Praga. El a fost reconstruit în secolul al
XVI-lea în stil renascentist și are atestare
documentară încă din anul 1253, fiind

Târgul de Crăciun Praga și Dresda »

ZIUA 2. ORADEA - TÂRGUL DE CRĂCIUN
DE LA VIENA (CCA. 550 KM)
Odihniți, după micul dejun de la hotel,
dăm startul programului. Te așteaptă
istorie, romantism, nostalgie, eleganță și
delicii culinare vieneze. Traversăm Ungaria
spre Austria, având ca destinație Viena,
orașul muzicii, în care nostalgia vechiului
imperiu se împletește cu eleganța, stilul

Târgul de Crăciun, Dresda
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Târgul de Crăciun, Praga

unul dintre cele mai appreciate castele din
Republica Cehă. Părăsim această bijuterie
istorică și arhitecturală în lumina după
amiezii, pornind spre Praga, unde…
… ne amestecăm printre tarabele Târgului
de Crăciun din Piața Stare Mestro. În
jurul bradului de Crăciun stau mândre
standuri decorate festiv, care îți induc
spiritul Crăciunului prin obiecte decorative
și ornamente de brad realizate din lemn,
sticlă, metal și ceramică, alături de cadouri
precum marionete, săpunuri parfumate,
păpuși, mănuși, fulare și pălării. Nu lipsesc
nici deliciile gastronomice precum friptura,
cârnații, grogul și dulciurile, alături de
vinul fier și berea cehă. Încearcă aromele
tradiționale și trăiește magia uneia dintre
cele mai frumoase târguri de Crăciun
europene până la lăsarea serii, când suntem
așteptați la cazarea din Praga.

ZIUA 4. PRAGA - TUR DE ORAȘ ȘI
SHOPPING

Vizitele noastre încep de dimineață,
după micul dejun. Mergem la Mănăstirea
Strahov din capitala Cehiei. Construită

Czesky Krumlov
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initial în 1143, pe vremea episcopului
de Praga Jindrich Zdik, după pelerinajul
acestuia în Țara Sfântă, mănăstirea a
suferit devastări repetate în timpul
Războiului Hușit și a Războiului de
30 de ani. Ea a fost refăcută abia spre
sfârșitul secolului XVII, din acea perioadă
păstrându-se faimoasa bibliotecă. În
cadrul complexului se află biserica
Adormirea Maicii Domnului Maria, rara
Bibliotecă Strahov, cu peste 200.000
de volume de manuscrise, hărți și globuri
medievale, Sala Teologică Barocă,
Sala de Filosofie Clasică decorată cu
fresce și Galeria Strahov, una dintre
cele mai semnificative colecții din
Europa Centrală de pictură gotică,
artă rudolfiană și picturi baroce și
rococo. Drumul nostru continuă spre
noi atracții aparte. Trecând pe lângă
Palatul Cerninsky, una din cele mai
mari construcții cehe în stil baroc a
secolului XVII, azi sediul Ministerului de
Externe, admirăm Mănăstirea Loreta,
cu o impozanta fațadă barocă, a cărei
arhitectură aparține începutului secolului

XVIII. În apropierea mănăstirii se află
Hrad, cel mai mare castel medieval din
intreaga lume, un Monument UNESCO
cu o tradiție de peste 1000 de ani,
care atrage aproape două milioane de
vizitatori anual. Fondat în secolul al
IX-lea și devenit sediul conducătorilor
cehi și al președinților de mai târziu,
castelul este unul dintre cele mai mari
complexe din lume, fiind format din
palate istorice, birouri, clădiri de biserici
și fortificații, grădini și locuri pitorești. El
acoperă o suprafață de 45 de hectare, iar
panorama asupra Castelului Praga este
una dintre cele mai spectaculoase din
lume. În inima sa se află impunătoarea
Catedrală a Sfântului Vitus, construită
în stil gotic în 1344 pe locul altor biserici
dedicate aceluiaș sfânt, în secolele X și
XI. Admirând-o îndeaproape, te simți
dominat de dimensiunile ei, construcția
întinzându-se pe o suprafață de 124
x 60 metri și apropiindu-se de 100
metri înălțime. În incinta castelului se
mai pot vizita (contra cost) Biserica
Sveti Jiri, considerată cea mai veche
biserică din Hrad, construită în 920
și transformată în Galeria Națională
de Artă, precum și Ulița Aurarilor cu
numeroase case ce aparțin secolelor
XVI, păstrate până astăzi. Coborând
pe lângă Biserica Sfântului Nicolae din
cartierul Mala Strana, ridicată pe locul
unei biserici gotice din secolul XIII,
ajungem la Podul Carol sau „Podul cu
Sfinți” – o construcție arhitecturală
uimitoare. O lucrare grandioasă a
secolului XIV, de peste 600 metri
lungime, 10 metri latime și cu 16 arce
protejate cu piloni pentru spargerea
gheții, alături de 3 turnuri: două înspre
Mala Stana și unul către Stare Mesto.
Podul a fost decorat cu 30 de statui,
majoritatea baroce, la începutul secolului
XVIII, de unde și denumirea de „Podul

cu Sfinți”. Traversăm această bijuterie
arhitecturală din dorința de a descoperi
mai în amănunt decât în seara precedentă
Piața Stare Mesto. Admirăm aici Biserica
Tyn cu cele două turnuri de 80 metri
înălțime, statuia reformatorului Jan Hus,
ars pe rug pentru credința sa, clădirea
Primăriei și turnul cu Ceas astronomic
din 1410, cel mai vechi din lume. Ne
odihnim apoi picioarele, bucurându-ne
de timp liber în Praga pentru a descoperi
individual farmecul orașului medieval și
pentru alege suveniruri.

●● Opțional, ni te poți alătura într-o

croazieră pe Vltava (14 € fără cină sau 25
€ cu cină), în care să ne relaxăm după o zi
plină.
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la
același hotel din Praga.

ZIUA 5. DRESDA - FLORENȚA DE PE
ELBA - PRAGA (CCA. 300 KM)

Începem ziua cu micul dejun. Profităm apoi
de timp liber pentru vizite individuale în
Praga sau de o…

●● … excursie opțională în Dresda,

Germania (30 €). Supranumită
Florența de pe Elba, Dresda oferă mixul
perfect de vechi și nou. Devastată de
bombardamentele din cel de-al Doilea
Razboi Mondial, orașul a renascut din
propria cenușă, oferind astăzi splendoarea
de odinioară. Admirăm într-un tur pietonal
Frauenkirche, cea mai importantă biserică
protestantă, Procesiunea Prinților, imagine
murală realizată din porțelan în secolul
XIX, Palatul Regal, ce găzduiește un
impresionant tezaur, și Opera Semper,
unul din cele mai frumoase teatre din
secolul XIX. Ne răsfățăm cu imaginea
extravagantă, în stil baroc, a Palatului
Zwinger, cea mai importantă atracție
turistică din Dresda, care găzduiește
colecții impresionante de artă, porțelanuri
și arme. Iar după o frumoasă incursiune
în istorie printre bijuteriile orașului,
optăm pentru timp liber în Piața de
Crăciun din Dresda - Striezelmarkt, cea
mai veche din Germania, având peste
580 de ani! Inițial piață de-o zi pentru
vânzarea cărnii pentru masa de Crăciun,
Striezelmarkt s-a dezvoltat, devenind
astăzi o piață de sărbătoare, cu sute de
standuri și aproximativ trei milioane de
vizitatori din întreaga lume. Intrarea se
face prin cel mai mare Arc de Crăciun,
cu o deschidere de aproape 14 metri și
5 metri înălțime, atmosfera este redată
de Piramida de Crăciun de 14 metri
înălțime, decorată cu figurine, și de bradul
imens, așezat în centru și împodobit cu
mii de beculețe. Este o zonă magică,
în care spiritul Crăciunului te învăluie,

Târgul de Crăciun, Bratislava

oferindu-ți bucuriile copilăriei. Dresda este
recunoscută pentru entuziasmul oferit
Sărbătorilor de Iarnă. Orașul este împânzit
de Piețe de Crăciun și fiecare zonă este cu
tematică diferită: tradițională, a cavalerilor,
romantică și altele. Sunt locuri în care
concertele, meșteșugarii, colindele și
expozițiile, întregesc imaginea Crăciunului,
de care ne bucurăm întru totul.

înfrângerea de la Mohacs. Urmează Piața
de Crăciun a orașului, unde ne destindem
și descoperim atracții locale ce merită
încercate.
Standurile oferă numeroase produse de
artizanat precum globuri pictate pe sticlă,
din lemn, metal, îngerași, oameni de
zăpadă și brăduți din turtă dulce și produse
culinare locale: vin fiert cu condimente,
mead fierbinte, punch, gașcă friptă și
lokshe, o clătită subțire din cartof, servită
cu unt topit sau cu semite de mac și
zahăr ori cu varză acră și carne tocată.
Încearcă gastronomia locală, mai ales în
această perioadă. Explozia de arome este
nemaipomenită, iar varietatea este destul
de largă. Iar după ce te răsfeți, îndreaptăți privirea spre Tramvaiul Crăciunului, o
altă atracție a târgului. Bogat iluminat la
exterior, cu interiorul decorat în roșu și
verde, cu șemineu și colindători, tramvaiul
creează atmosfera caldă de acasă. Nu
degeaba este faimos în toată Europa.
Părăsim de aici Slovacia și ne îndreptăm
spre Capitala Ungariei. Noaptea ne-o vom
petrece la un hotel din zona Budapesta.

Seara, ne întoarcem la același hotel din
Praga pentru cazare.

ZIUA 6. PRAGA - TÂRGUL DE CRĂCIUN
DE LA BRATISLAVA - BUDAPESTA
(CCA. 525 KM)

După micul dejun, părăsim cu nostalgie
Praga, păstrând imaginea minunatelor
castele de deal, poduri ornamentate
și turnuri fermecătoare cu ceas. Ne
îndreptăm spre cel mai important castel din
Moravia, inclus în patrimoniul UNESCO:
castelul Lednice, unul dintre cele mai
vizitate monumente din Cehia și unul dintre
cele mai bune exemple de arhitectură
peisagistică din Europa. Reconstrucția neogotică din secolul al XIX-lea ilustrează astăzi
o reședință înconjurată de unul dintre cele
mai mari parcuri din Europa, de aproape
200 kilometri pătrați, pe domeniul căruia
se găsește Palmierul, fântâna venețiană,
apeductul român, Pavilionul chinez, ruinele
artificiale, un minaret și romanticul castel
al lui Ioan. Ne continuăm programul cu o
scurtă vizită în Bratislava, capitală Slovaciei
situată pe Dunăre, la poalele Carpaților
Mici. Fosta capitală regală îți oferă o
atmosferă pitorească, „statuile vesele”,
Filarmonica, Teatrul Național Slovac,
vechea Primărie și Palatul Primatului. De
asemenea, vom admira Biserica Franciscană
a secolului XIII, Poarta Sfinților Mihail
și Catedrala Sfântului Martin, unde 11
regi maghiari au fost încoronați, după

ZIUA 7. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU BUCUREȘTI (CCA. 795 KM)

Ultima zi a circuitului nostru. După micul
dejun, ne îmbarcăm în autocar și pornim
spre București. Ajungem la Academia
Militară în jurul orei 23.30, în funcție
de trafic, formalitățle de frontieră și
condițiile meteo. Ne luăm la revedere de
la prietenii noi pe care ni i-am făcut de-a
lungul vizitelor noastre, de la cei cu care
am împărtășit experiențe frumoase, cu
speranța că ne vom revedea. Te așteptăm în
următorul circuit!

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

25.11.2019

249 €

265 €

280 €

295 €

155 €

275 €

285 €

09.12.2019

268 €

284 €

299 €

315 €

155 €

295 €

305 €

Data de plecare
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Târgurile de Crăciun de la

Viena, Bratislava și Budapesta
TOP ATRACȚII: Piața de Crăciun Brașov - Piața de Crăciun Sibiu - Piața de Crăciun Timișoara - Piața de

Crăciun Viena - Pestera Seegrotte - Piața de Crăciun Bratislava - Piața de Crăciun Budapesta
de la

152€

04 ZILE

Tip circuit: INTENS

PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internationale
• 3 cazări cu mic dejun în hotel
3* (și ca excepție 2*)
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizitele la: Pietele de
Crăciun de la Brașov, Sibiu,
Timișoara, Viena, Bratislava,
Budapesta
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel (medicală +
storno)
• Excursiile opționale, Intrări
la obiective turistice (inclusiv
pentru excursii opționale)
• Servicii de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
• Taxa de oras unde este
solicitata (se achita de turisti)

Piața de Crăciun, Bratislava
Zilina

PUNCTE FORTE

Trenčín

• Piața de Crăciun de la Brașov
• Piața de Crăciun de la Sibiu
• Piața de Crăciun de la
Timișoara
• Piața de Crăciun de la Viena
• Piața de Crăciun de la
Bratislava,
• Piața de Crăciun de la
Budapesta

Viena

Trnava

Prešov

SLOVACIA
Banská Bystrica

Košice
Botoşani
Miskolc

Nitra

Bratislava

Sankt Pölten

Satu Mare
Visegrad

AUSTRIA
Eisenstadt

Esztergom

Gyár

Tatabánya

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Debrecen

Eger

UNGARIA
Kaposvár

Lasi
Bistriţa

Piatra-Neamţ

Zalău

Oradea

Szolnok

Kecskemét

Veszprém

Baia Mare

Budapesta

Szombathely

Graz

Suceava

Nyíregyháza

Cluj

Bacău

Târgu Mureş

ROMANIA

Miercurea-Ciuc

Békéscsaba

Szeged

Arad

Stiniu Gheorghe

Alba Iulia
Deva

Szeksard

Sebes

Pécs

Timisoara

Sibiu

Braşov

Focşani

Buzău

Reşiţa

Ploieşti

Rimnicu-Vilcea

Tirgoviste

Piteşti

Tirgu Jiu
Drobeta Turnu-Severin

Slatina
Craiova

Bucuresti
Alexandria

Giurgiu

Piața de Crăciun, Viena

GLOBUL ZĂPEZII

PALATUL HOFBURG

BUDAPESTA

BRATISLAVA

O creație vieneză

700 de ani de istorie arhitecturală

Cadouri maghiare

Capitala învecinată cu două țări

Știi globul de sticlă, cu o figurină în
interior, pe care îl agiti si „ninge”?
A fost inventat accidental la Viena.
În 1900, Erwin Perzy a reușit să
creeze această jucărie de poveste
în încercarea de a îmbunătăți
luminozitatea becurilor pentru o
lampă chirurgicală. El și-a deschis un
magazin și, 100 de ani mai târziu, aici
încă se mai creează globuri de zăpadă,
pictate și asamblate manual.

Palatul Imperial din Viena este unul
dintre cele mai mari complexe de
palate din lume. Cele mai vechi părți
datează din secolul al XIII-lea. Palatul
Imperial a fost reședința și sediul
guvernării împăraților habsburgici
până în 1918, iar astăzi găzduiește
numeroase muzee, școala spaniolă
de călărie, un centru de congrese,
sediul președintelui federal austriac și
istorica Heldenplatz.

Dacă sunteți în căutarea de cadouri
de Crăciun din Budapesta, luați în
considerare vinul sau palinka, păpușile
îmbrăcate în costume populare
maghiare, lenjerii brodate sau chiar
paprika, vestitul condiment național
ungar. Pe lângă piața de Crăciun, Sala
Mare a Pieței este o sursă excelentă
pentru cadouri pe care să le oferi
prietenilor și familiei.

Capitala Slovaciei, Bratislava, se află
la granițele cu Austria și Ungaria
și destul de aproape de granița cu
Republica Cehă, fiind singura capitală
din lume care mărginește două țări
independente. Iar capitala austriacă
Viena este la doar 60 km! Orașul
este dominat de Castelul Bratislava,
construit in secolul al IX-lea și aflat
pe un platou la 85 de metri deasupra
nivelului Dunării.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR

APR
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MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

3

mese

cazări
3 cazări
în hoteluri 3*

ZIUA

3

4
transport

țări vizitate

Ungaria, Slovacia,
3 mic dejun incluse
Transport cu autocar cu
Austria
1 cina opțională în
climatizare, clasificat
croaziera Budapesta pentru curse internaționale

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - BRAȘOV - SIBIU TIMIȘOARA (CCA. 585 KM)

Facem cunoștință în zori! Ne întâlnim
la Academia Militară, Universitatea de
Aparare Carol I - acces dinspre stația de
metrou Eroilor, și pornim la ora 06:00, pe
ritm de colinde, spre Târgul de Crăciun din
Brașov. Imaginea bradului ne întâmpină
încă de la intrare, iar cele 40 de căsuțe
cu produse de artizanat, ornamente de
Crăciun și delicii culinare ne vor ademeni la
cumpărături și la o mică degustare. Savurăm
momentele de sărbătoare pe fundal de
colinde, muzică corală, soliști și formații de
muzică ușoară și populară, apoi pornim spre
Târgul de Crăciun din Sibiu, amenajat în
Piața Mare încă din 2007, pe vremea când
orașul era Capitală Culturală Europeană.
Vei simți mireasma vinului fiert îmbogățit
de parfumul scorțișoarei sau a cojii de
portocală, te vei bucura de aerul proaspăt
de brad și de diversitatea preparatelor
tradiționale. Vei vedea ateliere de lumânări
colorate, ornamente de pom sau turtă
dulce. Și astfel pășești în atmosfera de
Sărbătoare, de care te vei bucura zile întregi
de acum înainte. Seara ajungem la Târgul de
Crăciun din Timișoara. Facem cunoștință
cu atelierul lui Moș Crăciun, atelierele cu
produse de artizanat și cele 100 de căsuțe
în care meșteșugari, artiști și comercianți
locali își prezintă produsele lucrate manual.
Târgul de Crăciun din Timișoara este, poate,
unul dintre cele mai tradiționale din țară.
Frumusețea și atmosfera lui sunt unice
datorită amenajării, a bradului frumos
împodobit, a patinoarului devenit tradiție și
a concertelor de colinde, orchestră, folclor
cu soliști renumiți din toată țara. Unde
mai pui gastronomia noastră tradițională,
care-ți bucură papilele gustative cu fiecare
îmbucătură. Bucură-te de fiecare detaliu.
Noaptea de cazare ne-o vom petrece la un
hotel de 3 *din Timișoara.

ZIUA 2. TIMIȘOARA - TÂRGUL DE
CRĂCIUN DE LA VIENA (550 KM)

După micul dejun, pornim spre Austria.
Traversăm Ungaria, având ca destinație
Viena, orașul muzicii, în care nostalgia
vechiului imperiu se împletește cu eleganța,
stilul și arhitectura admirabilă. Cum pășim

2

6

bonus time

croaziere

piețe de crăciun

Timp liber în Piața de
Crăciun din Viena

Croazieră opțională
la Budapesta

Brașov, Sibiu,
Timișoara, Viena,
Bratislava, Budapesta

orașul Hinterbrühl, Seegrotte este formată
dintr-o serie de canale care alcătuiesc cel
mai mare lac subteran din Europa Est. Este
locul în care, în timpul celui de-al Doilea
Razboi Mondial, a funcționat o fabrică de
avione și pe care îl vom explora atât într-o
plimbare pietonală, cât și cu barca.

pe tărm vienez, ne răsfățăm privirile într-un
tur panoramic cu autocarul, admirând
bulevardul Ringstraße care găzduiește
multe dintre cele mai cunoscute obiective
turistice ale orașului. Privim palate
magnifice, parcuri extinse și monumente
importante ce alcătuiesc „vitrina” fostei
monarhii a Dunării. Putem fotografia astfel,
într-o panorama de basm, clădirea fostului
Minister de Război, cu statuia Maresalului
Radetzky și Piața Schwarzenberg, Palatele
Belvedere, cu clădirile Orangeria și
Grajdurile Palatului în stil baroc, Opera de
Stat, recunoscută la nivel Mondial pentru
spectacolele de primă clasă, Piața Maria
Tereza, care unește Ringstraße cu muzeul
de arte moderne Museumsquartier aflat în
fostele grajduri imperiale, Palatul Hofburg,
fosta putere a imperiului austriac, clădirea
Parlamentului și Primăria. Nu ratăm nici
Burgtheatre, Teatrul Național din Viena,
cel mai important teatru în limba germană
și unul dintre cele mai importante din
lume, impunătoarea clădire a Universității
și Biserica Votiva, ridicată de Ferdinand
Maximilian, în semn de mulțumire lui
Dumnezeu pentru că a salvat viața fratelui
său, împăratul Franz Joseph, în urma
încercării de asasinat din 1853. Fascinați de
panorama Vienei și dornici de cunoaștere,
facem o plimbare la pas printre atracțiile
orașului. Vizităm strada Graben cu
Monumentul ciumei, îndreptându-ne spre
Domul Sfântului Ștefan, simbolul Vienei
și totodată biserica mamă a Arhiepiscopiei
Romano-Catolice din Viena. Este una
dintre cele mai importante structuri gotice
din Austria care veghează asupra orașului,
de peste 700 de ani. Ajungem în Piața
Primăriei, unde se înalță bradul de Crăciun,
bucurându-ne de timp liber pentru a intra
în atmosfera de sărbătoare. Noaptea de
cazare ne-o vom petrece într-un hotel de 3
stele din zona Viena.

ZIUA 3. SEEGROTTE - SCS - TÂRGUL DE
CRĂCIUN DE LA BRATISLAVA BUDAPESTA (CCA. 265 KM)

Revenim din frumoasa excursie și pornim
într-o scurtă deplasare spre Bratislava,
capitala Slovaciei. Fosta capitală regală
oferă o atmosferă pitorească, „statuile
vesele”, Filarmonica, Teatrul Național
Slovac, vechea Primărie și Palatul
Primatului. De asemenea, vei admira
Biserica Franciscană, Poarta Sfinților Mihail
și Catedrala Sfântului Martin. Urmează
Piața de Crăciun a orașului, unde ne
destindem și descoperim atracții locale ce
merită încercate. Standurile oferă globuri
pictate pe sticlă, din lemn, metal, îngerași,
oameni de zăpadă și brăduți din turtă
dulce. Nu lipsesc nici produsele culinare
locale: vin fiert, mead fierbinte, punch,
alături de gâscă friptă și lokshe, o clătită
subțire din cartof, servită cu unt topit sau
cu semite de mac și zahăr ori cu varză acră
și carne tocată. Iar după ce te răsfeți cu
deliciile culinare, îndreaptă-ți privirea spre
Tramvaiul Crăciunului. Bogat luminat la
exterior, cu interior decorat în roșu și verde,
cu șemineu și colindători, tramvaiul este o
atracție faimoasă în Europa. Încărcați cu
atmosfera de sărbătoare, părăsim Slovacia
și ne îndreptăm spre Budapesta, unde…

●● opțional (15 € fără masa sau 35 €

cu masă), se poate organiza o croazieră pe
Dunăre. Admirăm principalele obiective ale
capitalei Ungariei, printre care Parlamentul,
Podul cu Lanțuri, Bastionul Pescarilor,
Basilica Sf. Matyas, Palatul Regal și Stânca
Ghelert.
Seara ne îndreptăm spre cazare, la un hotel
din Budapesta.

ZIUA 4. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU BUCUREȘTI (CCA. 825 KM)

Un nou târg de Crăciun ne așteaptă. După
micul dejun de la hotel, poți merge în
centrul comercial Shopping City Süd sau ni
te poți alătura într-o…

●● … excursie opțională (10 €) la Peștera

După micul dejun, pornim spre București.
Ajungem la Academia Militară în jurul orei
23.30, în funcție de trafic, de formalitățile
de frontieră și de condițiile meteo.
Ne luăm la revedere și te așteptăm în
următorul circuit!

Seegrotte, o adevărată lume în adâncul
pământului. Aflată sub o mină de gips din

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

05.12.2019

152 €

161 €

170 €

179 €

65 €

165 €

169 €

19.12.2019

166 €

176 €

185 €

195 €

65 €

175 €

185 €

Data de plecare
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REVELION
2019-2020

În sclipiri
de artificii
Petreceri zgomotoase sau cu muzica
în surdină, delicatese turcești, grecești
sau vieneze, vizite romantice sau pline
de distracție... toate îți asigură vacanța
de Revelion, în funcție de cum ești tu.
Noaptea trecerii dintre ani este așteptată
cu nerăbdare, însă uneori, petrecerea poate
fi dezamăgitoare. Mulți ajungem în aceleași
localuri în fiecare an, în același oraș în care
am copilărit. Schimbă un pic atmosfera.
Profită de ofertele actuale și încearcă ceva
cu totul diferit. Imaginează-ți că te-ai putea
trezi pe 1 ianuarie într-un oraș nou, după o
noapte de sărbătoare. Imaginează-te în zarva
din Istanbul sau navigând pe canalele din
Veneția. Ei, cum ți se pare? Acum aruncă o
privire în programele noastre de Revelion și
alege-ți unul.

AN NOU ÎN ORAȘE DE TOP
Am făcut o selecție cu cele mai bune destinații
pentru a sărbători Anul Nou în Europa și am
creat cele mai bune oferte pentru un Revelion
de lux sau tradițional, în funcție de preferințe.
Astfel, cu prețuri accesibile, te poți răsfăța zile
întregi în Paralia Katerini, Salonic, Kusadasi
sau în Istanbul. Dacă ești mai romantic din
fire, alege programele de Revelion în Belgrad,
Praga și Viena, Skopje și Verona & Veneția.
Pășești în Noul An în lumina celor mai grandioase spectacole de artificii. Bucură-te de un
Revelion spectaculos în aceste orașe de top,
trăind o atmosferă de poveste. Este momentul
tău de revigorare, de a începe Noul An cu mai
mult entuziasm.
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SUGESTII
Hello Holidays
VIZITĂ ÎN OLIMP, în care să pătrunzi în lumea
legendară a celor 12 zei, plimbându-te pe străzile
pitorești ale „orașului de piatră” Litochoro, în care
magia arhitecturii te transpune într-o lume de
poveste. Vezi „cada lui Zeus”, o cascadă scăldată de
soare, locul special de întâlnire al părintelui zeilor cu
Afrodita, vizitat de milioane de îndrăgostiți din toate
colțurile lumii.
CASTELUL DE BUMBAC: Pamukkale.
Imaginează-te în fața teraselor de calcar, un
fenomen unic în lume, care stârnește reacții de
uimire și contemplare. În fața albului imaculat,
încrustat parcă cu pietre prețioase, cuvintele sunt
lipsite de esență. Vei fi uimit și acaparat de peisaj.

Chiar dacă ai văzut de mii de ori peisajul în diverse
cataloage de turism, realitatea depășește orice
așteptare.
PETRECERE TURCEASCĂ opțională în Nevsehir,
regiunea în care se află cea mai mare parte a coșurilor de zană și a bisericilor tăiate din stancă, în care
să te relaxezi pe ritmuri orientale și să savurezi delicii
culinare.
BISERICA SVETI JIRI, cea mai veche biserică din
Hrad, construită în 1920 și transformată în Galeria
Națională de Artă. Ea se află în incinta castelului
Hrad din Praga, cel mai mare castel medieval din
lume.

EXCURSII OPȚIONALE
SKARDALIJA sau Montmartre-ul
belgradean (35 €). Boemul cartier, ce
păstrează spiritul vechiului Belgrad,
s-a dezvoltat din a doua parte a secolului 19 datorită numeroșilor artiști
care și-au dat frâu imaginației aici,
creându-și propriile ateliere.
CROAZIERĂ PE INSULA PRINȚILOR
- Buyukada (40 €), din Istanbul. O
lume în care anticul ți se înfățișează
prin plimbare cu caleașca și lipsa
autoturismelor. Ne plimbăm pe
străduțele insulei, pe care se circula
doar cu biciclete și calești trase de
cai, vizitând și zona cosmopolită,
bogată în vile luxoase, multe dintre
ele construite în stil Victorian, și
grădini minunat întreținute. Excursia
include plimbarea cu trăsura și masa
de prânz cu preparate din pește.
OHRID, Ierusalimul Balcanilor (20 €).
O destinație turistică majoră al cărei
peisaj este dominat de monumente
și case atractive. Orașul, împreună cu Lacul Ohrid a fost inclus în
Patrimoniul Mondial UNESCO încă
din 1980. Aici bisericile medievale,
mănăstirile și ruinele în aer liber stau
alături de case tradiționale cu acoperișuri de gresie roșie, iar zidurile
masive ale Cetății Samoil, construită
în vârful unui deal, domină orizontul
orașului.
SIRMIONE (15 €), Verona, una dintre
cele mai populare stațiuni de pe
malul lacului Garda, cel mai mare din
Italia, cunoscută pentru băile termale
și castelul medieval Rocca Scaligera.

ÎNCEPE ANUL ÎN VACANȚĂ
Unele dintre detalii se pot schimba dar, an de an, aceste destinații și-au
creat o reputație bună pentru vacanțele de Revelion. De aceea le-am ales,
gândindu-ne la toate amănuntele care te-ar putea face și mai fericit. De la
artificii care izbucnesc pe fundaluri uimitoare, la petreceri stradale în capitale răcoroase și hoteluri cu servicii all inclusive, nu există ceva care să ne fi
scăpat în organizarea vacanței tale. Le-am creat pe toate, așa, ca pentru noi.
Ca pentru cei dragi nouă, oferindu-ți astfel, într-o oarecare măsură, căldura
familiei noastre, Hello Holidays. Așadar, începe anul ce vine în vacanță.
Spune „Hello” 2020 din Grecia, Turcia sau alte destinații pe care le găsești
aici, în paginile ce urmează.
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Revelion de lux la Kusadasi
TOP ATRACȚII: Canakkale - Troia - Cetatea Pergamon - Kusadasi - Pamukkale - Effes - Casa Fecioarei Maria -

Istanbul - Croaziera pe Bosfor
de la

349€

08 ZILE

ULTRA
ALL

Tip circuit: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar clasificat
pentru curse internaționale;
• 1 noapte cazare cu mic dejun
în Canakkale - hotel 2/3*;
• 4 nopți cazare cu Ultra All
Inclusive în Kusadasi hotel 5*
• 2 nopți cazare cu mic dejun în
Istanbul - hotel 3*;
• Vizita Bergama și Troia;
• Tur panoramic în Istanbul cu
autocarul și pietonal;
• Edirne - Moscheea Selimiye;
• Cina festiva de Revelion;
• Însoțitor de grup.

CINA FESTIVA
DE REVELION
INCLUSA

NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Ferry-boat Çanakkale și Pod
Yalova - 10 €/pers Copil 0-6.99
ani – Gratuit; Copil 7-11.99 ani 6 € – se achita la autocar!
• Asigurare medicală+storno;
• Intrările la obiectivele turistice;
• Serviciile de ghizi locali - 12
€ – se achita în autocar;
• Vizitele menționate în
program nu includ taxele de
intrare la obiectivele turistice.

BUCURESTI
Silistra

Ruse

Giurgiu
Pleven

Dobrich

Razgrad

Turgovishte

Shumen

Veliko
Tarnovo

Veliko Tarnovo

Vralsa
Lovech

Gabrovo

MAREA NEAGRA

Sliven

Yambol

BULGARIA
BULGARIA
Stara Zagora

Plovdiv

Khaskovo

Pazardzhik

Edine

ISTANBUL

Blagoevgrad
Smolyan

PUNCTE FORTE

Kŭrdzhali

MAREA
MARMARA

• Cazare cu Ultra All Inclusive
la unul dintre cele mai bune
resorturi din Kusadasi
• Cina de Revelion inclusă
• Vizite la Bergama, Troia, Edirne
• Tur by night de Istanbul

ÇANAKKALE
TROIA
Pergam
MAREA EGEE

Effes

PAMUKKALE

Insula porumbelului, Kusadasi

KUSADASI

MOSCHEEA SELIMIYE

CATEDRALA SF. SOFIA

OBELISCUL EGIPTEAN

CROAZIERĂ PE BOSFOR

Cumpără un suvenir reprezentativ

Femeile intră desculț și cu eșarfă

Hieroglife pe toate cele patru fețe

Fotografii panoramice aparte

Selimiye, situată în Edirne, este
cunoscută drept moscheea celor 999
de ferestre datorită arhitecturii unice
a cupolei și a tunelelor sale subterane
ce leagă moscheea de fosta Academie
Militară. Ea a fost construită între
anii 1569 și 1575 de arhitectul Mimar
Sinan, la cerința sultanului Selim al IIlea, iar tunelele sale adăpostesc astăzi
magazine cu suveniruri și magazine cu
produse tradițonale turcești.

Construită în anul 537 d.Hr.,
Catedrala Sfânta Sofia din Istanbul
este simbolul arhitecturii bizantine.
Aproape 1000 de ani, ea a fost cea
mai mare catedrală din lume, iar după
căderea Constantinopolului, din 1935,
a fost transformată în muzeu. Un
muzeu care atrage astăzi milioane de
vizitatori. Înainte de vizită, trebuie să
știi că femeile pot intra doar desculț și
purtând o eșarfă.

Obeliscul egiptean este cel mai
venerabil monument păstrat pe
locul fostului „Hipodrom” antic
din Istanbul. El se află vis-à-vis de
Moscheea Albastră, în apropierea
Fântânii germane, și ilustrează prin
rămășițele sale un trecut bogat
și glorios, fiind adus aici chiar de
împăratul Theodosius al II lea (379395 d.Hr.).

Croaziera pe Bosfor este cel mai bun
mod de a admira arhitectura orașului
Istanbul, de-a lungul țărmurilor
europene și asiatice ale strâmtorii. În
aproximativ două ore, de la Cornul
de Aur până la Podul Bosfor și înapoi,
admiri cu calm o multitudine de
atracții, pe care le poți fotografia,
obținând advărate tablouri pline de
culoare.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

7

2

9

cazări

mese

țări vizitate

4 nopți cazare în hotel 5*,
3 nopți cazare
în hoteluri de 2-3*

Cină de Revelion inclusă,
3 mic dejun, 4 Ultra All Inclusive
incluse, 1 cină opțională

În aceasta vacanță
se vor vizita
Bulgaria și Turcia

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. SÂMBĂTĂ 28.12.2019:
BUCUREȘTI - CANAKKALE

Astăzi dăm startul vacanței noastre.
Ne îndreptăm cu entuziasm spre Insula
Păsării, unde ne așteaptă zile pline cu
atracții și zâmbete, menite să pășim în
Noul An înconjurați de oameni frumoși
și peisaje de poveste. Ne întâlnim la ora
05:30 în parcarea din fața Academiei
Militare Române, Universitatea Națională
de Apărare Carol I, cu acces dinspre
Bulevardul Eroilor. Vei face cunoștință
cu însoțitorul de grup și, de îndată ce
pornim motorul, vei intra în atmosfera
Hello de vacanță. La ora 06:00 plecăm
spre Canakkale, orașul din nord-vestul
Turciei, din regiunea Marmara, aflat pe
strâmtoarea Dardanele, urmând traseul
București, Giurgiu, Ruse, Stara Zagora,
Svilengrad, Capitan Andreevo, Edirne,
Eceabat și Canakkale. Seara, ajunși în orașul
ce ilustrează urmele războiului troian, ne
cazăm la un hotel de 2* sau 3*, apoi ne
bucurăm de timp liber pentru cumpărături
sau pentru o plimbare prin oraș. Este bine
de știut că orașul Canakkale este unul
dintre cele mai ieftine orașe din Turcia, cu
o lungă istorie a producției de ceramică.
Vei găsi aici diferite produse din ceramică,
suveniuri și diferite cadouri pentru cei dragi,
la prețuri accesibile. Orice ți-ai alege, nu
uita să negociezi. Ești în Turcia!

ZIUA 2. DUMINICĂ 29.12.2019:
CANAKKALE - TROIA - BERGAMA
(CETATEA PERGAMON) KUSADASI
Odihniți, după micul dejun, ne continuăm
itinerariul spre Kusadasi, oprindu-ne pe
drum în Troia, orașul antic în ceea ce este
acum nord-vestul Turciei, devenit faimos
datorită poeziei epice a lui Homer, Iliada.
Aflăm povestea războiului troian, una
din cele mai faimoase din istorie, privind
totodată și rămășițele lui, și ascultăm
legenda Elenei din Troia, care dăinuiește
de peste 3.000 de ani. Este locul prin care
Xerxes, regele persan, a poposit în drumul
său pentru a lupta cu cei 300 de spartani
de la Thermopylae, sacrificând peste 1000
de tauri pe aceste altare. Un oraș cu o
puternică încărcătură istorică, pe care
fiecare dintre noi ar trebui să îl viziteze.
Cu emoția retrăirii acelor evenimente,
ne îndreptăm spre Cetatea Pergamon,
locul unde a fost inventat pergamentul.
Unul dintre cele mai impresionante
situri arheologice din Turcia, acropola din
Bergama este amplasată dramatic pe o

1
transport

bonus time

Transport cu autocar cu
Vizite la Bergama, Troia,
climatizare, clasificat
Edirne și Tur by night în
pentru curse internaționale
Istanbul

colină aflată la nord a orașului modern
Bergama. O așezare străveche cu multe de
văzut, cu ruinele mari și mici împrăștiate
în orașele superioare și inferioare. Printre
acestea se numără Templul lui Traian,
teatrul elenistic, Altarul lui Zeus și podoabe
de mozaic. Cetatea Pergam este citată și
în cartea Apocalipsei, menționându-se că
este una dintre cele șapte biserici din
Asia, fiind listată în patrimoniu mondial
UNESCO. Ne continuăm drumul spre
Kusadasi, unde vom ajunge seara. Suntem
așteptați la Palm Wings Ephesus 5*, din
Kusadasi pentru cină și noaptea de cazare.
Încarcă-ți telefonul. Mâine vei avea o zi cu
peisaje de basm.

ZIUA 3. LUNI 30.12.2019: KUSADASI PAMUKKALE (OPȚIONAL)

După micul dejun, avem timp liber de răsfăț
sau…

●● opțional, mergem într-o excursie
la Castelul de Bumbac: Pamukkale.
Imaginează-te în fața teraselor de calcar,
un fenomen unic în lume, care stârnește
reacții de uimire și contemplare. În fața
albului imaculat, încrustat parcă cu pietre
prețioase, cuvintele sunt lipsite de esență.
Vei fi uimit și acaparat de peisaj. Chiar dacă
ai văzut imaginea de mii de ori în diverse
cataloage de turism, realitatea depășește
orice așteptare. În apropiere, se află orașul
antic Hierapolis și Piscina Cleopatrei cu
apă termală și rămășițe păstrate de acum
2000 de ani. Hierapolis a devenit o mare
atracție turistică datorită Teatrului Roman
foarte bine conservat, a numeroaselor
morminte descoperite de arheologi și a
Templului lui Apollo, iar fosta stațiune
termală, Pamukkale, impresionează prin
Piscina Cleopatrei. O piscină în aer liber,

croaziere
Croazieră pe Bosfor
la Istanbul

pavată cu coloanele Templului lui Apollo,
care te răsfață cu ape termale de 36 grade
Celsius. Îți imaginezi o baie aici, chiar și pe
timp de iarnă?
Seara, cu bucuria noilor experiențe, ne
întoarcem în Kudasasi, unde suntem
așteptați pentru cazare și masă la hotelul
Palm Wings Ephesus 5*.

ZIUA 4. MARTI 31.12.2019: KUSADASI –
EFES & CASA FECIOAREI MARIA
(OPȚIONAL)

Micul dejun este urmat astăzi de timp liber
pentru odihnă sau shopping individual în
Kusadasi. Dacă, însă, vrei să descoperi cât
mai multe în acest circuit, optează pentru…

●● excursie opțională la Efes, unul dintre

cele mai faimoase orașe ale Antichității
și Casa Fecioarei Maria, locul în care
Fecioara Maria și-a petrecut ultimii ani
din viață. Orașul Antic din Efes este cel
mai important oraș grecesc din Asia Mică,
ale cărui ruine se află lângă modernul oraș
Selcuk din vestul Turciei. El reprezintă
un exemplu de excepție al unui oraș port
roman, cu canal spre mare și bazin portuar,
pe care nu îl putem rata.
După amiază, revenim în Kusadasi, unde ne
pregătim pentru petrecerea de Revelion.
CINA FESTIVĂ DE REVELION
ESTE INCLUSĂ, așa că vom petrece
împreună momentele pline de entuziasm la
trecerea dintre ani, în cadrul restaurantului
hotelului Palm Wings Ephesus 5*. La Mulți
Ani 2020, pe tărâm turcesc!

ZIUA 5. MIERCURI 01.01.2020:
KUSADASI - TIMP LIBER

O zi de odihnă după petrecerea de
Revelion. După micul dejun, răsfață-te,
oferindu-ți momente de relaxare, profitând

Revelion la Kusadasi »

Biblioteca lui Celsius, Efes
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» Revelion la Kusadasi »
de facilitățile hotelului: piscină interioară,
saună, baie turcească (hammam), centru
de fitness, masaj, centru de înfrumusețare
dotat cu echipamente moderne. Și astăzi
te bucuri de cazare și masă la Palm Wings
Ephesus 5*, unul dintre cele mai bune
hoteluri din Kusadasi.

ZIUA 6. JOI 02.01.2020: KUSADASI ISTANBUL - SEARĂ TURCEASCĂ
(OPȚIONAL)

De astăzi, reîncepem explorarea. După
micul dejun, pornim spre Istanbul, orașul
cu unul dintre cele mai vechi și mai mari
bazaruri protejate din lume, urmând
traseul Izmir - Bursa, oraș situat pe poalele
muntelui Uludağ, în apropierea Mării
Marmara, cunoscut pentru moscheile
și siturile istorice din Imperiul Otoman
timpuriu. Ajungem în Istanbul seara, când
ne bucurăm în lumina lunii de un tur de
oraș cu autocarul, urmat de cazarea la un
hotel de 3*.

●● Opțional, poți intra în atmosfera

vibrantă a Turciei, participând la o seară
turcească, cu dansuri și o cină tradițională.
Urmează noaptea de odihnă. Mâine te
așteaptă o zi plină cu numeroase atracții.

ZIUA 7. VINERI 03.01.2020: ISTANBUL
- CROAZIERĂ PE BOSFOR
(OPȚIONAL)

Micul dejun te așteaptă în restaurantul
hotelului. Iar programul depinde de tine.
Poți opta pentru timp liber sau ni te poți
alătura într-un tur pietonal prin centrul
istoric al orașului Istanbul. Vizităm piața
Sultanahmet, centrul vechiului Istanbul,
trecem prin fostul Hipodrom, odinioară
un centru sportiv, și admirăm cel mai
vechi monument din Istanbul: Obeliscul
Egiptean, adus din orașul Karnak, provincia
egipteana Luxor, de împăratul roman
Theodosius I (379-395 d.Hr.). Un mod
aparte de a-ți începe dimineața. Ești în
Turcia! Astfel că încercăm să cunoaștem,
să descoperim tot. Iar ziua continuă cu
vizite la Catedrala Sfânta Sofia construită
în anul 537 d.Hr., simbolul arhitecturii
Bizantine. Știai că pentru aproape 1000
de ani, ea a fost cea mai mare catedrală din
lume? După cădererea Constantinopolului,

Terasele de calcar, Pamukkale
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Hagia Sophia, Istanbul

Catedrala Sfânta Sofia a fost transformată
în moschee, iar în 1935 a devenit muzeul
pe care îl vizitează astăzi milioane de turiști
din toate colțurile lumii. Urmează drumul
spre Topkapi, reședința sultanilor până în
1856, unde ne așteaptă alte frumuseți
arhitecturale: palatul, grădinile, Haremul
și tezaurul, în care se regăsesc sabia lui
Ștefan cel Mare și toiagul lui Moise. Apoi
facem cunoștință cu Biserica Cisterna,
construită în secolul IV și transformată
într-o uriașă cisternă cu apă, menită să
alimenteze Palatul Topkapi. Fondată de
Împăratul Iustinian I, interiorul acestei
imense cisterne, poreclită „Palatul care
se scufundă”, este o adevărată bijuterie.
Cele 336 de coloane din marmură din
interior îți acaparează privirea, oferindu-ți
un sentiment nemaiîntâlnit de grandoare.
Toate coloanele sunt frumos luminate și
te conduc parcă, într-un mod poetic, spre
locul în care se află cele două capele ale
Meduzei. O experiență cu totul diferită
față de Turcia comercială, cu ajutorul căreia

descoperim acest tărâm în profunzime.
Este ziua marilor atracții! Iar următoarea
este cea mai fotogenă clădire din Istanbul,
Moscheea Albastră. Exteriorul minunat al
moscheii, cu o cascadă de cupole și șase
minarete zvelte, se îmbină cu cele 21000
de bucăți de faianță bleu İznik din interior,
creând o capodoperă arhitecturală, pe
care o regăsești pe toate cărțile poștale
din Istanbul. Imaginează-te doar în fața
acestei grandioase clădiri cu 260 de
ferestre, admirându-i minaretele și detaliile
arhitecturale îndeaproape. Este o senzație
unică, pe care o vei păstra de-a lungul
întregului circuit în Istanbul.

●● Opțional, după amiază, dacă vremea

ne permite, ne bucurăm de o croazieră pe
Bosfor, pentru a ne relaxa în mișcările line
ale apei, în zona de întâlnire a Mării Negre
cu Marea Marmara.
Finalul zilei ni-l petrecem în Istanbul, unde
suntem așteptați la cazare. Ne vom petrece
noaptea într-un hotel de 3* din Istanbul.

ZIUA 8. SÂMBĂTĂ 04.01.2020:
ISTANBUL - EDIRNE - BUCUREȘTI

Este ziua în care ne despărțim de
Istanbul. După micul dejun, ne pregătim
de întoarcerea acasă. Traseul spre
București ne duce prin orașul Edirne,
fosta capitală a Imperiului Otoman, unde
vizităm Moscheea Selimiye, cunoscută
drept moscheea celor 999 de ferestre,
aflată pe Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO. Considerată drept una dintre
cele mai mari lucrări ale lui Mimar Sinan,
Moscheea Selimiye este unul dintre cele
mai spectaculoase edificii din Edirne, care
privește orașul din marea sa arie. Una dintre
caracteristicile marcante ale Selimiye
este tavanul sălii de rugăciune, cupola

Hotel Palm Wings Ephesus *****
Kusadasi

Descriere: Format dintr-o clădire cu 13 nivele
(90 % din camere au vedere parțială la mare)
și 4 clădiri cu 4 nivele fiecare (Club, toate
camerele au vedere la mare).

sa magnifică cu un diametru de peste 31
metri și o înălțime de peste 42 metri,
aflată în vârful a opt piloni cu 12 fețe. Să
fii atent la detaliile ei. Înainte de plecare,
străbate tunelele subterane ce leagă
moscheea de fosta Academie Militară, care
adăpostesc astăzi numeroase magazine
cu produse tradiționale turcești. Un prilej
pentru achiziționarea ultimelor suveniruri.
Ajungem în București, în funcție de trafic
și de formalitățile vamale, unde ne luăm la
revedere, sperând că ne vom revedea întrun viitor circuit.

Localizare: Hotelul este situat la 55 km de
aeroportul orașului Izmir, 8 km de centrul
orașului Kusadasi și la 7 km de stațiunea Selcuk,
chiar pe malul mării. Orașul antic Efes se află la
o distanță de 4 km de hotel.
Facilități hotel: Hotelul dispune de restaurant
principal, restaurant pentru micul dejun a
la carte, 4 restaurante a la carte, 5 baruri, 3
piscine exterioare, piscină interioară, tobogane
cu apă, cabinet medical, centru Spa, spălătorie,
curățătorie, 8 săli de conferințe. Plajă proprie,
nisip. Bar pe plajă. Umbrele, șezlonguri, saltele –
gratuit. Pentru copii exista piscine, loc de joacă,

mini-club, babysitter (contra cost).Activități
gratuite: saună, baie turcească, sală de fitness,
aerobic, aqua-aerobic, baschet, 2 terenuri de
tenis, darts, tenis de masă, mini-golf, sporturi
acvatice fără motor, animație, discotecă,
internet wireless în lobby. Contra cost: masaj,
biliard, sporturi acvatice cu motor, internet –
café.
Facilități camere: Toate camerele dispun de bai
cu duș sau cadă, uscator de par, aer condiționat
centralizat, televizor, telefon, mini-bar (apă gratuit), seif (contra cost), pardoseală – parchet
laminat și gresie (club), pardoseală – parchet
laminat (hotel), balcon / terasă, curățenie în
camere – zilnic, schimbarea lenjeriei – de 3
ori/săptămâna, internet wireless (contra cost),
room service (contra cost).

EXCURSII OPȚIONALE
TARIFE STANDARD

• Efes & Casa Feciorei Maria
(nu include Intrările la obiective)
• Pamukkale
• Seara turceasca
• Croaziera pe Bosfor

20 €
45 €
40 €
15 €

TARIFE SPECIALE
(valabile pentru inscriere din tara)

• Efes & Casa Feciorei Maria
(nu include Intrările la obiective)
• Pamukkale
• Seara turceasca
• Croaziera pe Bosfor

PERIOADA
28.12.2019 – 04.01.2020

15 €
35 €
34 €
12 €

Calul Troian, Canakkale

LOC ÎN CAMERA DUBLA / ULTRA FIRST MINUTE
TRIPLA STANDARD
31.08.2019
389 €

349 €

FIRST MINUTE
30.09.2019

Copil
2 - 11 ani

Supliment
Single

369 €

170 €

145 €
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Revelion de 5* și SPA, la Salonic
TOP ATRACȚII: Veliko Tarnovo - Manastirea Rila - Salonic - Complexul Meteora - Pozar - Edessa - Litochoro -

Muntele Olimp
de la

359€

06 ZILE

SPA

Tip program: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar clasificat
pentru curse internaționale;
• 4/5 nopţi cazare la Wellness
Santa Hotel 5*****, în Agia
Triada - Salonic;
• Demipensiune la hotel (mic
dejun și cina);
• Cina festiva de Revelion;
• Vizita Valiko Tarnovo (doar
pentru programul de 5 nopți);
• Tur de oraş Salonic;
• Vizită Rila (dacă condițiile
meteo ne permit) ;
• Însotitor de grup.

CINA FESTIVA
DE REVELION
INCLUSA

NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel - aprox. 79
lei (medicală+storno);
• Intrările la obiectivele
turistice şi serviciile de ghizi
locali;
• Vizitele menţionate în
program nu includ taxele de
intrare la obiectivele turistice

Turnul Alb, Salonic
Rimnicu-Vilcea Piteşti
Slobozia
Tirgu Jiu
CălăraşiConstanta
Drobeta Turnu-Severin Bucuresti
Slatina
Silistra
Craiova
Giurgiu
Dobrich
ROMANIA
Alexandria
Ruse
Razgrad
Varna
Shumen
VidinMontana Plevna
Turgovishte
Vralsa
Veliko
Lovech
Gabrovo
Tarnovo
Sliven Burgas
Sofia
Yambol
Stara Zagora
BULGARIA
Pernik
Plovdiv
Khaskovo
Kyustendil Pazardzhik
Blagoevgrad
Manastirea Smolyan
Kŭrdzhali
Rila

PUNCTE FORTE
• Cazare cu demipensiune si
SPA la unul dintre cele mai
bune hoteluri din Salonic
• Cina de Revelion inclusă
• Excursie opţională la
Meteora, unul dintre cele
mai importante complexe de
mănăstiri ortodoxe din Grecia

Serres
Pozar

Corfu

Komotini

GRECIA
Salonic

Ouranopolis

Litochoro
Larisa

IoanninaMeteora
Parga

Complexul Monahal Meteora

MĂNĂSTIREA RILA

METEORA

VELIKO TARNOVO

MUNTELE OLIMP

Sit al Patrimoniului UNESCO

Alege un suvenir din Zindros

Admiră cetatea Tsarevets

Acasă la Zeus

Rila este cea mai mare mănăstire
din Bulgaria, declarată patrimoniu
UNESCO. Fondată în secolul
al X-lea de Sfântul Ioan de Rila,
un pustnic canonizat de Biserica
Ortodoxă, Complexul monastic a fost
depozitarul limbii și culturii bulgare în
vremurile de dominație otomană. În
1833, mănăstirea a fost mistuită de un
incendiu și reconstruită în 1834.

Meteora este al doilea cel mai mare
centru monahal din frumoasa Grecia.
Este unul dintre cele mai mari și
cele mai importante complexe de
mănăstiri ortodoxe din țară și se
află într-o zonă aparte, cu stânci
așezate parcă în forma de turnuri și
încununate de mănăstirile considerate
adevărate „tezaure” de artă bizantină.

Cunoscut ca „Orașul Țarilor”, Veliko
Tarnovo este vechea capitală din
perioada Imperiului Bulgar, ce atrage
astăzi atât prin istoria sa, cât și prin
vestigiile bine puse în valoare după
restaurările recente. Alături de
cetatea medievală, centrul său vechi,
ornat cu ateliere meșteșugărești,
magazine de suveniruri și de
antichități, oferă un farmec deosebit,
fiind vizitat anual de mii de turiști.

Când vine vorba de legende, Olimp
este reprezentarea pe care o avem
cu toții. În mitologia greacă, era
casa zeilor, iar vârful lui Stefani era
considerat „Tronul lui Zeus”. Zona a
fost declarată rezervație a biosferei
UNESCO în 1981. Regiunea
găzduiește o gamă eclectică de specii
unice, printre care vulpi și urși, iar
peisajul este captivant.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

4

2

5

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

4 / 5 nopți cazare în
hotel de 5*, funcție de
programul ales

Cina de Revelion,
4 / 5 demipensiune
incluse

În aceasta vacanță
se vor vizita
Bulgaria și Grecia

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Relaxare la SPA de 5*
și Tur de oraş
la Salonic

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1 SÂMBĂTĂ 28.12.2019:
BUCUREŞTI - VELIKO TARNOVO SALONIC

Sâmbătă dimineața intrăm în atmosfera
de vacanță. La ora 05:30 reprezentantul
Hello te așteaptă la îmbarcare. Facem
prezența, ne cunoaștem și la ora 06:00
pornim la drum, din parcarea Academiei
Militare Române, Universitatea Națională
de Apărare Carol I, cu acces dinspre
Bulevardul Eroilor. Cu muzica în surdină,
ne îndreptăm spre Giurgiu, traversăm
Ruse și ajungem la Veliko Tarnovo, fosta
capitală și unul dintre cele mai pitorești
orașe ale Bulgariei, unde ne oprim pentru o
gură de aer proaspăt și numeroase atracții
demne de admirat. Vizităm centrul vechi al
orașului așezat pe malul râului Yantra, unde
descoperim biserici medievale, ateliere
meşteșugărești, magazine de suveniruri
şi antichități, care îți redau detaliile artei
bulgărești de odinioară. După prânz, ne
reluăm drumul spre Agia Triada (Salonic),
traversând Sofia, capitala și cel mai mare
oraș al Bulgariei. Trecem apoi prin Kulata
din sud-vestul Bulgariei și gata, intrăm
în Grecia, prin satul Promachonas din
Seres. Încă puțin și ajungem în Agia Triada
(Salonic), unde ne cazăm în luxosul hotel
Wellness Santa Hotel 5* sau similar. După
check in suntem așteptați la cină.
Dacă ai ales programul de 4 nopți, vacanța
începe de sâmbătă noaptea. Reprezentantul
Hello te așteaptă la îmbarcare la ora 22:30,
iar la ora 23.00 pornim la drum, pe același
traseu Giurgiu - Ruse - Veliko Tarnovo
- Sofia - Kulata - Promachonas - Seres Salonic, fără însă a mai opri pentru vizite la

Veliko Tarnovo. Ajungem în jurul dimineții
în Salonic, când ne cazăm la același hotel
Wellness Santa Hotel 5* sau similar,
precum cei din programul de 5 nopți.

ZIUA 2 DUMINICĂ 29.12.2019:
SALONIC

După micul dejun, ne întâlnim cu cei care
au ales programul de 4 nopți și care au
ajuns în cursul dimineții. Poți opta pentru
un moment de relaxare în zona de SPA a
hotelului sau ne putem strânge pentru o
vizită în Salonic, celebrul oraș-port grecesc
ce păstrează dovezi ale istoriei romane,
bizantine și otomane. Admirăm astfel zona
centrală și faimoasa Piaţă Aristotelus.
Ne bucurăm și de imaginea „Arcului lui
Galerius”, poate cea mai distinctivă și mai
interesantă structură romană din Salonic,
construită în anii 297-299 d.Hr, alături
de „Rotonda lui Galerius”, construită în
306 d.Hr., după victoria asupra perșilor,
și transformată ulterior în Biserica Sfântul
Gheorghe de astăzi, cea mai veche biserică
din Salonic. Facem apoi pauză la Biserica Sf.
Dumitru, sfântul protector al orașului, și la
emblema Salonicului: Turnul Alb sau Turnul
Însângerat, locul unde se află și statuia
ecvestră a lui Alexandru cel Mare. Ridicat
în secolul XV de cavaleri francezi, în scurta
perioada de ocupație venețiană, Turnul
Alb a avut numeroase întrebuințări, fiind
folosit de-a lungul vremii, de la garnizoană
și închisoare, până la centru de comunicații,
depozit sau laborator meteo. Seara, suntem
așteptați la cină, la hotel.

ZIUA 3 LUNI 30.12.2019: SALONIC METEORA
După micul dejun, ai timp liber sau o…

●● … excursie opțională, dimineața

devreme, la Meteora, unul dintre cele
mai importante complexe de mănăstiri

ortodoxe din Grecia, al doilea după
Muntele Athos. Un loc unic în lume,
inclus în patrimoniul cultural și natural
UNESCO, unde stâncile parcă „țâșnesc”
din pământ și în vârful lor „răsar” vestitele
mănăstiri, suspendate parcă în aer.
Este o vale unică, formată în urmă cu
aproximativ 60 de milioane de ani, în
care monarhii au construit, în secolele
IX-XI, 24 de mănăstiri, schituri, chilii și
peșteri incredibile. Cum drumul până
la Meteora este destul de lung, după
aproape 3 ore, facem un prim popas
chiar la poalele stâncilor, în pitorescul sat
Kastraki, pentru a vizita atelierul de pictură
Casa Zindros. Descoperi aici tehnicile
tradiționale de pictare a icoanelor în stil
bizantin, admirând modul în care artistul își
transpune parcă sufletul în fiecare imagine
pe care o creează. Admirăm icoane de tip
bizantin realizate manual după modelul
celor aflate în mănăstirile pe care urmează
să le vizităm, putând să ne achiziționăm și
diferite suveniruri. Casa Zindros este locul
în care fiecare turist aflat în drum spre
Meteora se oprește pentru a admira lucrări
unice și a descoperi tehnicile folosite de
pictori, foarte rar întâlnite în zilele noastre.
Ajunși la Meteora, vom păși în una dintre
cele șase mănăstiri rămase deschise astăzi,
în funcție de programul acestora.
Seara, revenim la hotelul din Agia Triada,
unde avem timp liber de odihnă și cina.

ZIUA 4 MARȚI 31.12.2019: SALONIC EDESSA - POZAR

Astăzi, după micul dejun, poți alege să ai zi
liberă sau poți merge cu noi într-o…

●● … excursie opțională spre Edessa,

unde te așteaptă unul dintre cele mai
impresionante fenomene naturale din
întreaga lume: un muzeu al morilor

Revelion și SPA la Salonic >>

Arcul lui Galeriu, Salonic

Biserica Sf Dumitru, Salonic
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EXCURSII OPȚIONALE
• Excursie Muntele Olimp
• Excursie Edessa
• Excursie Meteora

Edessa

25 €
30 €
35 €

Cada lui Zeus, Olimp

vechi de apă. Un loc deosebit cu cascade
spectaculoase formate de-a lungul râului
Vodas şi a afluenţilor săi, care te așteaptă
să-i admiri cea mai mare cădere de apă
din Europa de Est. Vei fi fermecat de
micile minuni sculptate de râul Edesseos,
orașul fiind unul dintre cele mai frumoase
din Grecia, bogat în poduri și parcuri
și ornat cu numeroase mici kataraktes
(cascade). Vizitând Parcul Natural Edessa,
îți garantăm o zi de neuitat în mijlocul
naturii. Descoperi șapte cascade, însă
una ți se va întipări în minte: faimoasa
Keranos. O cascadă uimitoare, care se
încadrează la 70 de metri printre stâncile
dezvoltate în secole. Vei fi vrăjit de ceața
magică ce învăluie parcul verde asemenea
multor turiști care susțin că au zărit o
nimfă jucându-se în apa care cade cu o
putere uimitoare. Fii atent. Poate o vei
zări și tu. Călătoria continuă spre băile
termale de la Pozar, unde ne bucurăm
de timp liber pentru a ne scălda în apele
calde terapeutice într-un cadru natural
maiestuos. Revigorați, revenim la hotelul
din Agia Triada, unde avem timp liber
pentru odihnă.

scăldată de soare, locul special de întâlnire
al părintelui zeilor cu Afrodita, vizitat de
milioane de îndrăgostiți din toate colțurile
lumii, devenită o atracție națională. Ne
bucurăm de calmitatea și cadrul natural
al acestui loc, apoi, în drum spre Paralia
Katerini, ne oprim pentru câteva momente
la Mânăstirea Sfântului Efrem Sirul, aflată
la poalele muntelui Olimp. Ea adăpostește
și cinstește moaștele sfântului cu același
nume. Mânăstirea păstrează cu sfințenie
părți din mâna dreaptă a Sfântului Efrem
Sirul, cea cu care acesta a scris nenumărate
rugăciuni și cuvinte de învățătură. Datorită
moaștelor sale găzduite aici, mănăstirea
este astăzi un centru important de pelerinaj
din Grecia.

ZIUA 6 JOI 02.01.2020: SALONIC –
MANASTIREA RILA – BUCUREŞTI

Ultima zi de vacanță. După micul dejun
pornim spre casă. Dacă condițiile meteo
ne permit, ne oprim la Mânăstirea Rila,
cea mai cunoscută mânăstire din Bulgaria,
fondată în secolul al X-lea de Sfântul Ioan
de Rila, un pustnic canonizat de Biserica
Ortodoxă. Traseul nostru continuă apoi pe
ruta Sofia - Ruse - Giurgiu - București.
În timpul nopții, în funcție de trafic și de
formalitățile vamale, vom sosi în București.

Wellness Santa Hotel *****
Agia Triada - Salonic

Seara ne întâlnim cu toții la cina festivă de
Revelion. Spunem „La Mulți Ani, 2020, pe
tărâm grecesc!

ZIUA 5 MIERCURI 01.01.2020: SALONIC
- OLIMP - MÂNĂSTIREA
SF. EFREM SIRUL
Prima zi din an. Ziua unui nou început.
După micul dejun, îți propunem o…

●● … excursie opțională spre Muntele

Olimp, în care să pătrunzi în lumea
legendară a celor 12 zei. Ne vom plimba
pe străzile pitorești ale „orașului de piatră”
Litochoro, în care magia arhitecturii ne
transpune într-o lume de poveste. Ne
îndreptăm spre „cada lui Zeus”, o cascadă

Descriere: Hotel nou, ce face parte din
lanțul hotelier Santa Hotels. Oferind camere
și apartamente de lux, cu vedere la mare,
restaurante, wellness, divertisment și opțiuni de
petrecere a timpului liber, hotelul este alegerea
ideală pentru vacanțele de lux din Salonic.
Localizare: Situat pe plaja din Agia Triada,
foarte aproape de centrul comercial Peraia și
la doar 30 de minute de mers cu mașina de
centrul orașului Salonic.

Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția
turiștilor centru SPA cu piscină interioară,
saună, masaj, tratamente corporale, piscină
exterioară, restaurant, cafenea, lounge bar,
sala de conferințe și de evenimente.
Facilități camere: Hotelul oferă camere de
lux, majoritatea cu vedere spre mare dotate cu
Wi-Fi gratuit, aer condiționat, TV cu ecran plat
cu canale prin satelit, minifrigider, seif, uscător
de păr, baie proprie cu duș sau cadă.

LOC ÎN CAMERA
DUBLA

EARLY BOOKING 10%
30.09.2019

Tarif copii
0-4.99 ani

4 nopți - 28.12.2019-02.01.2020

399 €

359 €

190 €

259 €

5 nopți - 28.12.2019-02.01.2020

449 €

409 €

190 €

309 €

PERIOADA
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Tarif copii Supliment
5-11.99 Ani
Single
150 €
190 €

Al treilea
adult
389 €
439€

Revelion în Paralia Katerini
TOP ATRACȚII: Veliko Tarnovo - Manastirea Rila - Salonic - Paralia Katerini - Complexul Meteora - Pozar -

Edessa - Litochoro - Muntele Olimp

de la

179€

06 ZILE

Tip program: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar clasificat
pentru curse internaționale;
• 4-5 nopţi cazare la Hotel
Imperia President 3***
• Mic dejun la hotel;
• Vizita Valiko Tarnovo (doar
pentru programul de 5 nopți);
• Tur de stațiune Paralia Katerini;
• Tur de oraş Salonic;
• Vizită Rila (dacă condițiile
meteo ne permit);
• Însotitor de grup.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Cina de Revelion ( 25 €);
• Asigurare travel aprox. 79 lei
(medicală+storno);
• Intrările la obiectivele
turistice
• Serviciile de ghizi locali;
• Vizitele menţionate în
program nu includ taxele de
intrare la obiectivele turistice;

Paralia Katerini

Piteşti

Rimnicu-Vilcea
Tirgu Jiu

Slobozia
CălăraşiConstanta
Drobeta Turnu-Severin Bucuresti
Silistra
Craiova Slatina
Giurgiu
Dobrich
ROMANIA
Alexandria
Ruse
Razgrad
Varna
Shumen
VidinMontana Plevna
Turgovishte
Vralsa
Veliko
Lovech
Gabrovo
Tarnovo
Sliven Burgas
Sofia
Yambol
Stara Zagora
BULGARIA
Pernik
Plovdiv
Khaskovo
Kyustendil Pazardzhik
Blagoevgrad
ManastireaSmolyan
Kŭrdzhali

PUNCTE FORTE
• Cazare la unul dintre cele
mai bune hoteluri din Paralia
Katerini
• Vizite la Veliko Tarnovo și la
Manastirea Rila
• Tur de Salonic
• Excursie opţională la
Meteora, unul dintre cele
mai importante complexe de
mănăstiri ortodoxe din Grecia

Rila

Serres

GRECIA

Komotini

Pozar
Salonic

Ouranopolis

Litochoro

IoanninaMeteora
Parga

Paralia
Larisa

Litochoro, Muntele Olimp

MĂNĂSTIREA RILA

METEORA

VELIKO TARNOVO

POZAR-EDESA

Sit al Patrimoniului UNESCO

Alege un suvenir din Zindros

Admiră cetatea Tsarevets

Băile termale Pozar și Edessa

Rila este cea mai mare mănăstire
din Bulgaria, declarată patrimoniu
UNESCO. Fondată în secolul
al X-lea de Sfântul Ioan de Rila,
un pustnic canonizat de Biserica
Ortodoxă, Complexul monastic a fost
depozitarul limbii și culturii bulgare în
vremurile de dominație otomană. În
1833, mănăstirea a fost mistuită de un
incendiu și reconstruită în 1834.

Meteora este al doilea cel mai mare
centru monahal din frumoasa Grecia.
Este unul dintre cele mai mari și
cele mai importante complexe de
mănăstiri ortodoxe din țară și se
află într-o zonă aparte, cu stânci
așezate parcă în forma de turnuri și
încununate de mănăstirile considerate
adevărate „tezaure” de artă bizantină.

Cunoscut ca „Orașul Țarilor”, Veliko
Tarnovo este vechea capitală din
perioada Imperiului Bulgar, ce atrage
astăzi atât prin istoria sa, cât și prin
vestigiile bine puse în valoare după
restaurările recente. Alături de
cetatea medievală, centrul său vechi,
ornat cu ateliere meșteșugărești,
magazine de suveniruri și de
antichități, oferă un farmec deosebit,
fiind vizitat anual de mii de turiști.

Dacă ești în căutarea unui moment
de relaxare, reîmprospătează-ți
mintea și trupul la Pozar. Bucură-te
de o baie terapeutică în izvoarele
termale Pozar și petrece ceva timp
explorând piața centrală fermecătoare
dintr-un sat din apropiere. Vizitează
zgomotoasele cascade ale Edessei
pentru o fotografie unică și plimbă-te
în pădurile acestei părți retrase din
Macedonia.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR

APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri
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4

2

5

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

4 / 5 nopți cazare în
hotel de 3*, în funcție
de programul ales

4 / 5 mic dejun incluse,
Cina de Revelion
opțională

În aceasta vacanță
se vor vizita
Bulgaria și Grecia

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Tur de stațiune Paralia
Katerini, Tur de oraş
Salonic

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1 SÂMBĂTĂ 28.12.2019:
BUCUREŞTI - VELIKO TARNOVO PARALIA KATERINI
Sâmbătă dimineață intrăm în atmosfera
de vacanță. La ora 05:30 reprezentantul
Hello te așteaptă la îmbarcare. Facem
prezența, ne cunoaștem și la ora 06:00
pornim la drum, din parcarea Academiei
Militare Române, Universitatea Națională
de Apărare Carol I, cu acces dinspre
Bulevardul Eroilor. Ne îndreptăm spre
Giurgiu, traversăm la Ruse și ajungem la
Veliko Tarnovo, fosta capitală și unul dintre
cele mai pitorești orașe ale Bulgariei, unde
ne oprim pentru o gură de aer proaspăt
și numeroase atracții demne de admirat.
Vizităm centrul vechi al orașului, așezat
pe malul râului Yantra, unde găsim biserici
medievale, ateliere meşteşugăreşti,
magazine de suveniruri şi de antichităţi,
care să ne mângâie privirile. Putem lua
suveniruri pentru cei dragi sau doar admira
formele acestora, descoperind noi și noi
detalii ale artei bulgărești. După prânz,
ne reluăm drumul spre Paralia Katerini,
traversând Sofia, capitala și cel mai mare
oraș al Bulgariei. Trecem apoi prin satul
Kulata din sud-vestul Bulgariei și spunem
„Bun Găsit” Greciei! Ajungem în satul
Promachonas, continuăm prin Seres,
de unde mai este puțin până în Paralia
Katerini, mult iubita stațiune a românilor,
unde suntem așteptați la cazare. Ne
vom petrece noaptea în Hotelul Imperia
President 3* sau similar.

Dacă ai optat pentru programul de 4 nopți,
vacanța începe de sâmbătă noaptea. La ora
22:30, reprezentantul Hello te așteaptă
la îmbarcare, tot în parcarea Academiei
Militare Romane, Universitatea Națională
de Apărare Carol I. La ora 23.00, cu
muzica în surdină, pornim spre Paralia
Katerini, urmând același traseu: Giurgiu
- Ruse - Veliko Tarnovo - Sofia - Kulata Promachonas - Seres, fără însă oprirea de
vizite în Veliko Tarnovo. Ajungem dimineața
la Hotelul Imperia President 3*, ne cazăm
și ne întalnim cu turiștii care au ales
programul de 5 nopți.

cafenele, magazine și restaurante, apoi vom
vizita biserica dedicată Sfintei Paraschiva,
construită în anul 1993. Clădirea reprezintă
designul tradițional grecesc și arhitectura
bisericească bizantină, a cărei detalii
îmbogățesc aspectul zonei centrale din
Katerini. Ca un despărțitor între mare și
străzile stațiunii, pline de comercianți și
turiști în sezonul estival, Biserica Sfintei
Paraschiva este o oază de liniște pentru
orice călător. Ne bucurăm de atmosfera
calmă și ne găsim acele momente de
relaxare în briza mării, care să ne umple
de energie și entuziasm. Este momentul
acela simplu, în care simți că ești în
Grecia. Bucură-te de culorile, de aerul ei
și odihnește-te. Mâine ne așteaptă o zi de
explorare.

ZIUA 3 LUNI 30.12.2019: PARALIA
KATERINI - METEORA

După micul dejun, ai timp liber în stațiune
sau o…

●● … excursie opțională, dimineața

devreme, la Meteora, unul dintre cele
mai importante complexe de mănăstiri
ortodoxe din Grecia, al doilea după
Muntele Athos. Un loc unic în lume,
inclus în patrimoniul cultural și natural
UNESCO, unde stâncile parcă „țâșnesc”
din pământ și în vârful lor „răsar” vestitele
mănăstiri, suspendate în aer. Este o vale
unică, formată în urmă cu aproximativ
60 de milioane de ani, în care monarhii
au construit, în secolele IX-XI, la înălțimi
amețitoare 24 de mănăstiri, schituri, chilii
și peșteri incredibile. Cum drumul până la
Meteora este destul de lung, după aproape
3 ore, facem un prim popas chiar la poalele
stâncilor, în pitorescul sat Kastraki, pentru
a vizita atelierul de pictură Casa Zindros.

ZIUA 2 DUMINICĂ 29.12.2019: PARALIA
KATERINI
Astazi, intrăm în atmosfera tipic grecească,
simțind briza mării și admirând albastrul
apei. Este ziua în care te bucuri de timp
liber sau mergem împreună să vizităm
stațiunea, alături de ghidul însoțitor. După
micul dejun (pentru sejur 5 nopți), ne vom
plimba pe Promenada stațiunii ornată cu
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Complexul Monahal Meteora

Descoperi aici tehnicile tradiționale de
pictare a icoanelor în stil bizantin, admirând
modul în care artistul își transpune parcă
sufletul în fiecare imagine pe care o
creează. Admirăm icoane realizate manual
după modelul celor aflate în mănăstirile
pe care urmează să le vizităm, putând să
achiziționăm și diferite suveniruri lucrate
manual. Casa Zindros este locul în care
fiecare turist aflat în drum spre Meteora
se oprește pentru a vedea și afla tehnicile
folosite de pictori, foarte rar întâlnite în
zilele noastre. Ajunși la Meteora, vom păși
în una dintre cele șase mănăstiri rămase
deschise astăzi, în funcție de programul
acestora, apoi…
… ne vom întoarce la hotelul din Paralia
Katerini, unde avem timp liber pentru
odihnă.

ZIUA 4 MARȚI 31.12.2019: PARALIA
KATERINI - EDESSA - POZAR

Astăzi, după micul dejun, poți alege să ai o
zi liberă pentru odihnă sau poți merge cu
noi într-o…

●● … excursie opțională spre Edessa,

unde te așteaptă unul dintre cele mai
impresionante fenomene naturale din
întreaga lume: un muzeu al morilor
vechi de apă. Un loc deosebit cu cascade
spectaculoase formate de-a lungul râului
Vodas şi a afluenţilor săi, care te așteaptă
să-i admiri cea mai mare cădere de apă din
Europa de Est. Vei fi fermecat de micile
minuni sculptate de râul Edesseos, orașul
fiind unul dintre cele mai frumoase din
Grecia, bogat în poduri și parcuri și ornat
cu numeroase mici kataraktes (cascade).
Vizitând Parcul Natural Edessa, îți
garantăm o zi de neuitat în mijlocul naturii.
Descoperi șapte cascade, însă una ți se va

EXCURSII OPȚIONALE
• Excursie Muntele Olimp
• Excursie Edessa
• Excursie Meteora

astăzi, cea mai veche biserică din Salonic.
Facem apoi pauză la Biserica Sfântului
Dumitru, sfântul protector al orașului, și la
emblema Salonicului: Turnul Alb sau Turnul
Însângerat, locul unde se află și statuia
ecvestră a lui Alexandru cel Mare. Ridicat
în secolul XV de cavaleri francezi, în scurta
perioada de ocupație venețiană, Turnul
Alb a avut numeroase întrebuințări, fiind
folosit de-a lungul vremii, de la garnizoană
și închisoare, până la centru de comunicații,
depozit sau laborator meteo. În drum spre
România, dacă condițiile meteo ne permit,
ne oprim la Mânăstirea Rila, cea mai
cunoscută mânăstire din Bulgaria, fondată
în secolul al X-lea de Sfântul Ioan de Rila,
un pustnic canonizat de Biserica Ortodoxă.
Traseul nostru continuă apoi pe ruta Sofia
- Ruse - Giurgiu - București. Sosim în
București, în parcarea Academiei Militare
Române, Universitatea Națională de
Apărare Carol I, în timpul nopții, în funcție
de trafic și de formalitățile vamale.

Baile termale din Edessa

întipări în minte. Faimoasa cascadă Keranos
se încadrează la 70 de metri printre
stâncile formate în secole. Vei fi vrăjit de
ceața magică ce învăluie parcul verde. Unii
jură că au zărit o nimfă jucându-se în apa
care cade cu o viteză uimitoare. Fii atent.
Poate o vei zări și tu. Călătoria continuă
spre băile termale de la Pozar, unde ne
bucurăm de timp liber pentru a ne scălda
în apele calde terapeutice într-un cadru
natural maiestuos. Revigorați, revenim la
hotelul din Paralia Katerini, unde avem
timp liber pentru odihnă.
Seara ne întâlnim cu toții la cina festivă de
Revelion. Spunem „La Mulți Ani, 2020, pe
tărâm grecesc!

ZIUA 5 MIERCURI 01.01.2020: PARALIA
KATERINI - MUNTELE OLIMP MÂNĂSTIREA SF. EFREM SIRUL
Prima zi din an. O zi de bucurie, ziua
unui nou început, pe care ne-o petrecem
în iubita Grecia. După micul dejun, îți
propunem o…

●● … excursie opțională la Olimp, în care

rugăciuni și cuvinte de învățătură. Datorită
moaștelor lui, mănăstirea este astăzi un
centru important de pelerinaj din Grecia.

ZIUA 6 JOI 02.01.2020: PARALIA
KATERINI - SALONIC - RILA BUCUREŞTI

Ultima zi a circuitului nostru. După micul
dejun plecăm spre casă. Ne oprim însă în
Salonic, pentru a vizita celebrul oraș-port
grecesc ce păstrează dovezi ale istoriei
romane, bizantine și otomane. Admirăm
astfel zona centrală și faimoasa Piaţă
Aristotelus. Ne bucurăm și de imaginea
„Arcului lui Galerius”, poate cea mai
distinctivă și mai interesantă structură
romană din Salonic, construită în anii
297-299 d.Hr., alături de „Rotonda lui
Galerius”, construită în 306 d.Hr., după
victoria asupra perșilor, și transformată
ulterior în Biserica Sfântul Gheorghe de

Hotel Imperia President ***

să pătrunzi în lumea legendară a celor 12
zei. Ne vom plimba pe străzile pitorești
ale „orașului de piatră” Litochoro, în care
magia arhitecturii ne transpune într-o lume
de poveste. Ne îndreptăm spre „cada lui
Zeus”, o cascadă scăldată de soare, locul
special de întâlnire al părintelui zeilor cu
Afrodita, vizitat de milioane de îndrăgostiți
din toate colțurile lumii. Ne bucurăm
de calmitatea și cadrul natural al acestui
loc, apoi, în drum spre Paralia Katerini,
ne oprim pentru câteva momente la
Mânăstirea Sfântului Efrem Sirul, aflată la
poalele muntelui Olimp. Ea adăpostește
și cinstește moaștele sfântului cu același
nume. Mânăstirea păstrează cu sfințenie
părți din mâna dreaptă a Sfântului Efrem
Sirul, cea cu care a scris nenumărate

Paralia Katerini

Descriere: Hotelul a fost contruit în anul
2012 şi pune la dispoziţie camere spaţioase şi
luminoase. Personalul ospitalier îşi îndreaptă
atenţia către satisfacerea clienţilor.

Facilități hotel: Hotelul dispune de recepţie,
lift, internet wireless gratuit, terasă, cameră
pentru bagaje, restaurant pentru mic dejun şi
parcare (locuri limitate).

Localizare: Imperia President este situat în
centrul staţiunii Paralia Katerini, la cca 120m
de plajă.

Facilități camere: Camerele sunt dotate cu aer
condiţionat, balcon, uscător de par, frigider,
seif, telefon, televizor LCD şi baie cu duş.

LOC ÎN CAMERA
DUBLA

EARLY BOOKING 10%
31.10.2019

28.12.2019-02.01.2020 - 4 nopți

199 €

179 €

28.12.2019-02.01.2020 - 5 nopți

229 €

215 €

PERIOADA

20 €
30 €
30 €

Tarif copii
0-4 ani
79 €
99 €

Tarif copii
5-11 ani

Supliment
Single

Al treilea
adult

109 €

109 €

189 €

155 €

129 €

219 €
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Revelion la Belgrad
TOP ATRACȚII: Timișoara - Belgrad - Zona Zemun - Muntele Avala - Casa cu Flori - Skadarlija - Sibiu

de la

160€

04 ZILE

Tip circuit: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internationale
• 3 cazări cu mic dejun în hotel
3* (și ca excepție 2*)
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizitele la: Timișoara,
Belgrad, Sibiu
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel (medicală +
storno)
• Excursiile și vizitele opționale
conform program.
• Intrările la obiectivele
turistice (inclusiv pentru
excursii opționale) și serviciile
de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)
Biserica Sf. Sava - Belgrad
Stiniu Gheorghe

Alba Iulia

PUNCTE FORTE

Arad
Deva
Sibiu

Timisoara

• Veți descoperi pitorescul
cartier Skadarlija
• Priveliste spre confluenta
Raului Sava cu Dunarea din
Cetatea Kalemegdan
• Panorama Belgradului din
Turnul de Televiziune Avala

Focşani

Braşov

Buzău
Piteşti

ROMANIA

Novi Sad

Bucuresti

Drobeta Turnu-Severin
Craiova

Skadarlija

Slobozia

Piteşti
Tirgoviste

Tirgu Jiu

Belgrad

Ploieşti

Râmnicu-Vilcea

Reşiţa

Călăraşi

Slatina
Alexandria Giurgiu

SERBIA
Avala - Monumentul eroilor

SKADARLIJA - BELGRAD

FENIX ALB

BISERICA SFÂNTUL SAVA

3 DEGETE SUS

Relaxează-te într-un restaurant

Cel mai rezistent oraș

Cea mai mare catedrală ortodoxă

Salută fără cuvinte

Supranumit Montmartre belgradean,
cartierul Skadarlija s-a dezvoltat
începând cu secolul al XIX-lea
datorită numeroșilor artiști, care
și-au stabilit atelierele de creație
aici. Cuprinzi cel mai bine atmosfera
plimbându-te pe străduțele înguste,
cu mici galerii, expoziții în aer liber și
muzicieni ambulanți. Poposește întrun restaurant local. Skadarlija este
renumită pentru calitatea lor.

În istoria sa tumultuoasă, Belgrad a
participat la 115 războaie. Orașul a
căzut la pământ și a fost reconstruit
de mai mult de 44 de ori în istoria
sa, fapt pentru care a primit porecla
de Fenixul Alb. Datorită locației
strategice, la intersecția Europei
Occidentale și Orientale, Belgrad
a fost cucerit de celți, romani, goți,
huni și otomani. Dar s-a „ridicat în
picioare” de fiecare dată.

Biserica Sfântul Sava din Vračar
este unul dintre simbolurile cele mai
simplu de recunoscut ale Belgradului.
Știai că, având o înălțime de 87 de
metri, Biserica Sf. Sava este una
dintre cele mai mari din lume și cea
mai mare clădire bisericească din zona
balcanică? Și mai știai că în turnurile
clopotniței exista peste 49 de clopote
și peste 18 cruci placate cu aur?

Știai că ridicarea a 3 degete (degetul
mare, indexul și degetul mijlociu) este
o tradiție sârbă? Așadar, dacă vrei săți arăți aprecierea față de Belgrad și
de localnici săi, poți trimite un mesaj
clar, fără a fi nevoie să te chinui cu
pronunția în limba sărbă. Ridici trei
degete și au format pe loc un salut.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

3

1

6

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

3 nopți de cazare
în hotel 3*

3 mic dejun incluse
3 cine opționale

În aceasta vacanță
se va vizita Serbia

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internaționale

Plimbare pietonală
în zona Zemun

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - TIMIȘOARA BELGRAD (CCA. 685 KM)

Bună dimineața! Astăzi, zorii ne prind pe
drum! La ora 06:00, pornim motorul și
plecăm din parcarea de la Academia Militară,
Universitatea de Apărare Carol I - acces
dinspre stația de Metrou Eroilor, spre
Belgrad, centrul culturii balcanice, locul
în care lumile se întâlnesc, istoria antică
contopindu-se cu epoca medievală și epoca
contemporană. Urmăm traseul Sibiu - Deva
- Timișoara, unde facem o scurtă oprire de
o oră, pentru a vizita centrul orașului sau
„Mica Viena” cum îi spun mulți. Începând
cu Palatul Culturii și până la Catedrala
Mitropolitană, centrul Timișoarei este ornat
cu numeroase palate și clădiri ce ilustrează
gloria și arhitectura de odinioară. Vom
admira un amestec de istorie și actualitate, în
care vom întâlni stilul baroc-vienez, precum
și stilurile neo-bizantin și Art Nouveau.
Ne reluăm apoi drumul spre Belgrad unde
ajungem seara.

●● Opțional, ne putem bucura de un tur

pietonal în zona Zemun la Turnul Gardos,
reperul istoric principal al cartierului Zemun
care se ridică mândru de a sa arhitectură, pe
malul drept al Dunării.
Ne încheiem ziua armonios cu cazarea în
Belgrad și cina opțională la hotel (20 euro de
persoană).

ZIUA 2. BELGRAD - MUNTELE AVALA CASA CU FLORI

Micul dejun este urmat de timp liber sau o…

●● … excursie opțională la Avala (10 €),

muntele conic voalat în mister și legende,
aflat la 17 kilometri de oraș, care găzduiește
turnul de televiziune și Monumentul eroilor
din 1912-1918. Pădurea de pini cu 8 izvoare
de apă dulce este acum o bogăție naturală
protejată și un loc ideal de picnic pentru
localnici și excursioniști. Iar vizita noastră
aici este ca o gură de aer proaspăt, după o
incursiune frumoasă în istorie, alternându-ți
astfel experiențele circuitului. O escapadă,
urmată de o după amiază la Casa Florilor,
odinioară locul de odihnă a Mareșalului
Tito, construit pe terenul Muzeului de
Istorie al Iugoslaviei. Numele provine din
numeroasele flori așezate la mormântul
lui Tito înainte ca mausoleul să fie închis
publicului. Astăzi, rocile albe marchează

Data de plecare
30.12.2019

locul erau depuse florile odată, iar muzeul
afișează cadourile primite de Tito în timpul
președinției sale. Casa Florilor îți oferă
o experiență interesantă și, totodată,
relaxantă. Perfectă pentru liniștea de
dinaintea trecerii dintre ani.
Ne întoarcem la hotel și ne pregătim să
întâmpinăm 2020 așa cum se cuvine. Poți
sărbători în centrul orașului sau, opțional
(75€ / persoană), te poți alătura grupului la
cina festivă de Revelion. Spunem împreună
„La mulți ani, 2020!!!”

creându-și propriile ateliere. Astfel că
străduțele înguste te vor întâmpina cu
mici galerii cochete, expoziții în aer liber și
muzică în surdină. Tot aici se află și unele
dintre cele mai cunoscute restaurante
locale, unde poți degusta deliciile bucătăriei
sârbești.
O seară interesantă, urmată de noaptea de
cazare în Belgrad.

ZIUA 4. BELGRAD - SIBIU - BUCUREȘTI
(CCA. 685 KM)

Cu o ușoară nostalgie, ne despărțim de
Belgrad. După micul dejun de la hotel,
autocarul ne duce spre casă, oprindu-se
însă pentru câteva ultime vizite în Sibiu.
Vizităm centrul orașului într-un tur pietonal,
admirând Piața Mare cu Turnul Sfatului,
simbolul Sibiului, Palatul Brukenthal ce
aparține secolului XVIII și care găzduiește
Muzeul Brukenthal, primul muzeu deschis
în Europa Centrala și de Est ce păstrează
o valoroasă colecție de pictură. Pașii ne
îndreaptă spre Catedrala Evanghelică a
secolului XIV, una dintre cele mai vechi și
mai impresionante construcții gotice din
Transilvania, Catedrala Sfânta Treime, Casa
Haller a cărei frumusețe te va face să te
oprești pentru câteva minute. Construită în
stil gotic și renascentist, Haller îți acaparează
privirea cu multe elemente din clădirea
originală a secolelor XV și XVI, printre ele
aflându-se blazonul, arcadele de la intrare
și decorațiunile. Urmează frumusețea
Casei Lutsch, despre care se spune că a fost
construită de regele Sigismund, în secolul
al XV-lea, având ca scop găzduirea regilor,
voievozilor și a înalților demnitari. Ea poartă
astăzi numele unuia dintre proprietarii săi
din secolele XVI și XVII și deține tablouri de
epocă din care poți intui aspectul original al
fațadei casei. Unul dintre tablouri, semnat
de Franz Neuhauser ilustrează clădirea cu un
turn-locuinţă construit în stil gotic. Înaintăm
spre clădirea Primăriei, ce ne afișează o
arhitectură în stil art-nouveau, apoi ajungem
la Podul Minciunilor, micul pod pietonal din
fier forjat, primul construit în secolul al XIXlea fără piloni de sprijin. Turul nostru pietonal
se încheie aici. Urmează întoarcerea spre
casă, la Academia Militară din București,
unde ajungem după ora 23:30, în funcție de
trafic și de durata formalităților de frontieră.
Ne luăm la revedere, dorinici să împărtășim
prietenilor experiențele cumulate. Ne
vedem într-un nou circuit.

ZIUA 3. BELGRAD - SKADARLIJA
PROGRAM FESTIV

După un somn odihnitor, te așteaptă
micul dejun de la hotel. Astăzi, descoperim
Belgrad, într-un tur panoramic cu autocarul.
Admirăm Biserica Sfântul Sava, una dintre
cele mai mari clădiri bisericești ortodoxe
de est și una dintre cele mai mari clădiri
bisericești din lume, Piața Slavia, Palatul
Belgrad, minunea albă a Serbiei ce găzduiește
numeroase opere de artă, Teatrul Național,
întruchiparea celei mai bune culturi și
tradiții sârbe, clădirea Universității și Muzeul
Național, cel mai mare și mai vechi muzeu
din Belgrad. Noua expoziție permanentă
a muzeului este răspândită pe trei niveluri,
iar unul dintre punctele de rezistență este
colecția Lepenski Vir, ale cărei artefacte
din epocă mezolitică și neolitică provin
din situl arheologic Lepenski Vir din estul
Parcului Național Djerdap din Serbia. O
bijuterie arhitecturală, ce merită o fotografie
panoramică din autocar. Explorarea
noastră continuă cu o plimbare pietonală
în Kalemgdan, pentru a simți și atmosfera
belgradiană și a recapitula istoria milenară
a Fortăreței Belgrad, simbolul capitalei
Serbiei, construit pe o creastă albă deasupra
confluenței a două râuri mari: Sava și
Dunărea, distrus și reconstruit de-a lungul a
16 secole. Urmăm căile istoriei, îndreptândune spre centrul urbei, pe vestita stradă Knez
Mihailova, unul dintre cele mai vechi și mai
valoroase repere ale orașului, unde vizităm
Biserica Arhangelul Mihail.

●● …seara este momentul să piperăm

un pic lucrurile, organizând un program
opțional (35 €) în Skadarlija, sau
Montmartre-ul belgradean, cu cină
inclusă. Boemul cartier, ce păstrează spiritul
vechiului Belgrad, s-a dezvoltat din a doua
parte a secolului 19 datorită numeroșilor
artiști care și-au dat frâu imaginației aici,

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

160 €

170 €

179 €

189 €

85 €

169 €

175 €
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Revelion & Circuit - Cappadocia
TOP ATRACȚII: Pamukkale - Hierapolis - Antalya - Aspendos - Manavgat - Side - Konya - Kaymakli - Uchisar -

Nevsehir - Goreme - Ankara - Istanbul - Edirne
de la

288€

09 ZILE

Tip circuit: COMPACT
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
trafic international
• 8 cazări cu mic dejun în
hoteluri 3* și 4*.
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizitele la Pamukkale,
Hyerapolis, Antalya, Aspendos,
Manavgat, Side, Konya,
Uchisar, Kaymakli, Nevsehir,
Goreme, Ankara, Istanbul,
Edirne
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare medicală + storno
• Excursiile și vizitele opționale
conform program.
• Biletele de intrare la
obiectivele turistice (inclusiv
pentru excursii opționale) și
serviciile de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Cappadocia, Turcia

ROMANIA
BUCURESTI
Silistra

Giurgiu
Ruse
Pleven

Dobrich

Razgrad
BULGARIA

Turgovishte

MAREA NEAGRA

Shumen

Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo

Lovech

Gabrovo

Sliven

Yambol
Stara Zagora

BULGARIA
Plovdiv

Pazardzhik

PUNCTE FORTE

Khaskovo

Smolyan

Kŭrdzhali

Edine

ISTANBUL
ANKARA
MAREA
MARMARA

• Croazieră pe Bosfor
• Vizită la Pamukkale
• Vizite si shopping in cea mai
pitoreasca piata din Istanbul –
Bazarul de Condimente

CAPPADOKIA

TURCIA

KONYA

MAREA EGEE
PAMUKKALE

Goreme

ANTALYA

SIDE

CROAZIERĂ PE BOSFOR

KAYMAKLI

PAMUKKALE

Un oraș antic grecesc

Fotografii panoramice de vis

Atenție la cap, tavanele sunt joase

O frumusețe naturală exotică

Side este una dintre atracțiile majore
ale Turciei. Un oraș stațiune pe coasta
de sud a Mediteranei Turciei, un
oraș antic fondat de coloniștii greci
la începutul sec VII-lea, astăzi fiind
unul dintre cele mai cunoscute situri
clasice din țară. Templul lui Apollo
se află la capătul peninsulei Side, iar
numele orașului poate fi de origine
anatoliană, dar înseamnă rodie în
greacă.

Croaziera pe Bosfor este cel mai
practic și relaxant mod de a admira
arhitectura orașului Istanbul, de-a
lungul țărmurilor europene și asiatice
ale strâmtorii. De la Cornul de Aur
până la Podul Bosfor și înapoi, admiri
cu calm o multitudine de atracții,
pe care le poți fotografia, obținând
advărate tablouri pline de culoare.

Kaymakli este cel mai popular oraș
subteran, cioplit în stâncă, în timpuri
imemoriale. Adâncurile sale dețin
puțuri de ventilație și o fabrică de
vinuri, uși masive de piatră, o încăpere
de depozitare a hranei și diverse alte
încăperi mari și tuneluri mici. Ajuns în
vizită, vei trece prin tuneluri înguste,
dar stai fără grijă. Iuminarea este
bună, iar senzația este uimitoare: între
adrenalină și fascinație.

Terasele de calcar de la Pamukkale
sunt unele dintre cele mai
spectaculoase peisaje naturale ale
lumii, considerate de turci „a 8-a
minune a lumii”. Supranumită și
„Perla Turciei”, zona este un adevărat
amfiteatru de calcar alb, un fenomen
geologic foarte rar, exploatat turistic
încă de pe vremea romanilor.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

8

10

2

1

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

croaziere

8 nopți de cazare
în hoteluri
de 3* și 4*.

8 mic dejun incluse,
1 cină opționala Nevsehir,
Cină opțională Revelion

În aceasta vacanță
se vor vizita
Bulgaria și Turcia

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Baie in apele termale
de la Pamukkale

Croazieră opțională
pe Bosfor, la Istanbul

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - EDIRNE ISTANBUL - IZMIT (CCA. 755 KM)
Bun găsit! Ne așteaptă nouă zile de
explorare a celor mai frumoase zone ale
Turciei. Este 6:00. Pornim din parcarea
de la Academia Militară, Universitatea de
Apărare Carol I, acces dinspre Metrou
Eroilor, urmând traseul Veliko Tarnovo Edirne - Istanbul, unul dintre cele mai mari
orașe din lume, punct de inspirație pentru
mari autori ai lumii precum Paul Theroux
și Ernest Hemingway. Tranzităm superbul
oraș și traversăm apoi strâmtoarea Bosfor,
granița dintre Europa și Asia, pentru a
ajunge în zona Izmit. Orașul pitoresc
din nord-vestul Turciei ne așteaptă cu
peisajele frumoase din apropierea capului
golfului Izmit al Mării Marmara. Inițial un
oraș megarian, fondat în secolul al VIIIlea î.Hr., acesta a servit drept capitală a
regatului Bitiniei și, mai târziu, sub romani,
a fost deseori reședința împăraților. Iar
monumentele istorice ale sale includ
resturile zidurilor antice, ale unei cetăți
bizantine și o moschee din secolul al
XVI-lea, construită de renumitul arhitect
de curte otoman Sinan. Este un oraș cu o
încărcătură istorică interesantă, în care ne
petrecem noaptea de cazare.

ZIUA 2. IZMIT - PAMUKKALE HIERAPOLIS - ANTALYA
(CCA. 745 KM)

Astăzi facem cunoștință cu „Perla Turciei”.
După micul dejun, ne îndreptăm spre
Pamukkale, unul din cele mai spectaculoase
peisaje naturale ale lumii. Un amfiteatru
de calcar alb și fenomen geologic foarte
rar, exploatat turistic încă de pe vremea
romanilor. Pamukkale este, poate, una
dintre cele mai reprezentative imagini când
vine vorba de circuite în Turcia datorită
unicității sale, a apelor termale bogate
în minerale care curg pe terasele albe de
travertine de pe o colină din apropiere.
De la distanță, terasele arată ca un castel
format din bumbac alb pufos, creând o
priveliște incredibilă. Pamukkale este
atracția vecină cu Hierapolis, un vechi
oraș balnear roman fondat în jurul anului
190 î.Hr, unde vom vizita ruinele orașului
antic, ce includ un teatru bine conservat
și o necropolă cu sarcofage, care se întind
pe doi kilometri. Tot aici, admirăm Piscina
Cleopatrei, porecită „bazinul de șampanie”
datorită bulelor de aer formate de izvoarele
termale care o alimentează. Piscina s-a
format în secolul al VII-lea, în urma unui
cutremur care a răsturnat clădirea din jur,

iar coloanele acesteia de marmură s-au
prăbușit în bazin - unde se află și astăzi,
turiștii înotând printre ele. Se spune că o
baie în piscina Cleopatra este o mângâiere
pentru trup și suflet, apa acesteia ar fi
având proprietăți vindecătoare. Este o
piscină termică, unde apa are o temperatură
ce variază între 36 și 57 de grade Celsius
și conține carbonat de calciu, sulf, calciu și
dioxid de carbon. Peisajul este frumos, iar
istoria sa este cu adevărat impresionantă.
Vizita noastră aici va fi urmată de drumul
spre Antalya, vestita zonă de litoral a
Mării Mediterane, unde vizităm centrul
vechi al orașului, cunoscut drept Kaleici.
Admirăm structuri care datează din epocile
republicane romane, bizantine, seljukiene,
otomane și republicane moderne. Vom
zări case tradiționale turcești transformate
în hoteluri de tip boutique, restaurante și
magazine cu diferite produse de artizanat
și alte arte folclorice. Un mic labirint cu
arhitectură frumoasă, ce ne oferă o evadare
plăcută în mijlocul unui oraș aglomerat,
înainte de noaptea de cazare, pe care ne-o
vom petrece în Antalya.

ZIUA 3. ANTALYA - ASPENDOS MANAVGAT - SIDE - KONYA
(CCA. 335 KM)

Începem ziua relaxându-ne. După micul
dejun, profităm de timp liber pentru vizite
individuale sau cumpărături în bazarul din
Antalya. Te poți îndrepta spre principalele
căi comerciale, Isiklar și Atatürk, de unde
îți poți cumpăra bijuterii foarte vechi,
covoare mici de rugăciune, articole din
piele, din bumbac și obiecte locale din

ceramică și lemn. Nu uita că orice achiziție
înseamnă negociere. Aceasta este doar o
parte din experiențele interesante de aici.
La prânz, ne întâlnim cu toții pentru a porni
spre Aspendos, un oraș a cărui istorie se
întoarce până în 1000 î.Hr. și înflorește
în secolul al V-lea î.Hr., când devine un
centru al comerțului și industriei, prin
abundența de ulei, lână și sare. Vizităm cel
mai bine conservat teatru roman din Asia
Mică, teatrul Aspendos, a cărui structură
este atât de masivă, încât te simți cuprins
de măreția sa. Se „odihnesc” aici resturi
de bazilici antice, apeducte romane și
alte arhitecturi splendide. Este o locație
minunată pentru a evidenția arta, tocmai
de aceea, în fiecare an, teatrul Aspendos
găzduiește un festival internațional de
operă și balet. Trecem apoi de la istorie la
natură, poposind câteva clipe la cascada de
la Manavgat. Pornim apoi spre Side, unde
admirăm vestigiile orașului antic, printre
care Templele lui Apollo si ale Athenei ale
căror ruine datează din secolul al IV-lea
î.Hr., Teatrul, Agora, cel mai cunoscut
exemplu de piață grecească veche,
delimitată la sud de dealul Areopagului, și
apeductul. Tot aici ne bucurăm privirile și
cu vestigii din perioada bizantină, precum
Basilica din secolul al V-lea d.Hr, construită
pe temeliile templelor antice, și Palatul
Episcopului, unde rămășițele coloanelor
din marmură rămase, cu sculpture fine,
amintesc de capela privată de odinioară.
Vizitele noastre de astăzi încheie aici, în
lumina surdă a asfințitului, printre ruinele
bizantine, fiind așteptați pentru noaptea de
cazare la un hotel din Konya.

Circuit Revelion 2020 - Cappadocia »

Cascada Manavgat
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Istanbul, Hagia Sophia

ZIUA 4. KONYA - ORASUL SUBTERAN
KAYMAKLI - UCHISAR NEVSEHIR (CCA. 275 KM)

Suntem pe tărâmul dervișilor rotitori. Și,
cum era de așteptat, ne bucurăm de micul
dejun și pornim în explorarea lui. Konya,
bătrâna capitală a Sultanatului Selgiucid
și patria dervișilor rotitori, ne prezintă o
bijuteriei a artei islamice: Mausoleul lui Jalal
al Din, cel mai mare poet mistic persan,
cunoscut sub numele de Rumi sau Mevlana.
Oficial Muzeul Mevlâna, mausoleul lui
Jalal al Din găzduiește mormintele lui
Mawlana Jalal al-Din Rum și a fiului său
Sultan Walad, înconjurate de patru stâlpi
conectați cu arcade ascuțite. Interiorul
este înconjurat de o boltă cu stea, iar
singura fereastră este în partea superioară a
peretelui. Istoria și frumusețea arhitecturală
a acestui loc sunt o atracție în sine.
Continuăm incursiunea în istoria Turciei
urmând traseul vestitului „Drum al Matasii”
spre Cappadocia, ținutul selenar din inima
Turciei. Vizităm orașul subteran Kaymakli,
un labirint de tuneluri și camere sculptate
pe opt niveluri adânc în pământ, dintre
care doar patru sunt deschise. Sculptat în
timpuri imemoriale, tunelurile Kaymakli
erau locurile unde locuitorii se refugiau
de teama invaziilor, iar primii creștini se
ascundeau din calea persecuțiilor păgâne.
Primul etaj al orașului subteran este grajdul,
iar în al doilea descoperim o biserică cu un
singur naos și două abside, în fața cărora
se află un altar. Cele mai importante
zone ale orașului subteran se află în al
treilea tunel, unde, pe lângă numeroase
locuri de depozitare, vinării și bucătărie,
există un zid din andezid, cu formațiuni în
relief. Experiența de aici este urmată de
vizita la „Castelului” Uchisar, un gigantic
„șvaițer” de piatră, folosit ca refugiu de
primii creștini, unde ne așteaptă o superbă
panoramă asupra Văii Porumbeilor.
Este locul în care să poposești pentru
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câteva minute, bucurându-te în liniștea
de frumusețea și, totodată, simplitatea
peisajului. La lăsarea serii, ne îndreptăm
spre cazarea din Nevsehir, regiunea în
care se află cea mai mare parte a coșurilor
de zână și a bisericilor tăiate din stâncă,
împrăștiate în jurul districtelor Ürgüp,
Avanos și Göreme.

●● Noaptea ne așteaptă cu o petrecere

turcească opțională (35 €/ pers), în care să
te relaxezi pe ritmuri orientale și să savurezi
delicii culinare tradiționale.

ZIUA 5. NEVSEHIR - GOREME - ANKARA
(CCA. 295 KM)
Întâmpinăm răsăritul în Nevsehir, ne
delectăm cu micul dejun la hotel și mergem
să admirăm muzeul în aer liber din Valea
Goreme. Inițial o așezare monahală
bizantină, care a găzduit aproximativ 20
de călugări, și ulterior un loc de pelerinaj
al secolului al XVII-lea, acest grup de artă
monastică bizantină cu bisericile, capelele
și mănăstirile tăiate în stâncă se află la doar
un kilometru de centrul Göreme. Este
unul dintre siturile Patrimoniului Mondial
Unesco din Turcia, a cărei oprire este
esențială pe orice itinerariu capadocian,

Pamukkale

așteptându-te cu biserici decorate
cu fresce bizantine de o neasemuită
frumusețe. O atracție ce-ți atinge sufletul
prin istoria, arta și detaliile sculpturilor în
piatră, pe care o lăsăm în urmă în lumina
după amiezii pentru un tur de oraș în
Ankara. Aflată pe podișul Anatoliei, capitala
Turciei va fi o incursiune în istorie. Vom
admira aici Mausoleul lui Ataturk, părintele
Turciei moderne, pe lateralele căruia sunt
înscrise discursul lui Atatürk către Tineretul
Turc și discursul său cu ocazia aniversării
a zece ani de la proclamarea Rupublicii.
Admirăm Băile Romane din secolul al
III-lea, un exemplu interesant al modului în
care romanii au construit camere subterane
într-o structură aparte, pentru a le oferi
încălzire uniformă, vedem Coloana lui Iulian
de 15 metri înălțime, „învelită” în inele de
ciment, apoi ajungem la Moscheea Haci
Bayram Camii, o moschee atipică, în formă
rectangulară, cu un minaret și arcade
ample pe întregul său exterior. De aici, ne
îndreptăm spre Vechile ziduri medievale
cu Turnul Otoman, apoi spre cazarea din
Ankara, unde ne așteaptă noaptea de
odihnă la hotel.

ZIUA 6. ANKARA - ISTANBUL - LA
MULȚI ANI, 2020! (CCA. 440 KM)
Ne trezim, luăm micul dejun la hotel
și pornim spre Istanbul. Va fi o zi doar
pentru tine, în care să-ți organizezi timpul
după bunul plac, amestecându-te printre
atracțiile celebrului oraș de pe două
continente. Străbate magazinele, ia-o la
pas prin piețele aglomerate și, neapărat,
cumpără-ți ceva strălucitor. Pregătește-te
pentru seara festivă de Revelion. Astăzi,
timpul și frumusețea orașului Istanbul
îți aparține. Seara, intră în atmosfera de
sărbătoare. Pășește în Noul An înconjurat
de veselie, optând pentru cina festivă de
Revelion (70 €). Spunem împreună „La
Mulți Ani, 2020!”

ZIUA 7. ISTANBUL - PALATUL TOPKAPI BASILICA CISTERNA - MOSCHEEA
ALBASTRĂ

Ești în orașul celor șapte coline. Orașul
ce unește două continente, în care
atracțiile sunt la fiecare privire. Simte
zarva din zori, ia micul dejun la hotel
și apoi pornește alături de noi într-o
plimbare pietonală prin Istanbul. Vizităm
piața Sultanahmet, centrul vechiului
oraș, trecem prin Hipodrom și admirăm
cel mai vechi monument din Istanbul:
Obeliscul Egiptean, adus din orașul Karnak,
provincia egipteana Luxor, de împăratul
roman Theodosius I (379-395 d.Hr.). Ziua
continuă cu vizite la Muzeul Sfânta Sofia
construită în anul 537 d.Hr., simbolul
arhitecturii Bizantine. Știai că pentru
aproape 1000 de ani, ea a fost cea mai
mare catedrală din lume? După cădererea
Constantinopolului, Catedrala Sfânta
Sofia a fost transformată în moschee, iar în
1935 a devenit muzeul pe care îl vizitează
astăzi milioane de turiști din toate colțurile
lumii. Urmează drumul spre Topkapi,
reședința sultanilor până în 1856, unde
ne așteaptă alte frumuseți arhitecturale:
palatul, grădinile, Haremul și tezaurul, în
care se regăsesc sabia lui Ștefan cel Mare
și toiagul lui Moise. Apoi facem cunoștință
cu Biserica Cisterna, construită în secolul
IV și transformată într-o uriasă cisternă
cu apă, menită să alimenteze Palatul
Topkapi. Fondată de Împăratul Iustinian I,
interiorul acestei imense cisterne, poreclită
„Palatul care se scufundă”, este o adevărată
bijuterie. Cele 336 de coloane din marmură
din interior îți acaparează privirea, oferinduți un sentiment nemaiîntâlnit de grandoare.
Toate coloanele sunt frumos luminate și
te conduc parcă, într-un mod poetic, spre
locul în care se află cele două capele ale
Meduzei. O experiență cu totul diferită
față de Turcia comercială, cu ajutorul căreia
descoperim acest tărâm în profunzime.
Este ziua marilor atracții! Iar următoarea
este cea mai fotografiata clădire din

Data de plecare
26.12.2019

Antalya

Istanbul, Moscheea Albastră. Exteriorul
minunat al moscheii, cu o cascadă de
cupole și șase minarete zvelte, se îmbină
cu cele 21000 de bucăți de faianță bleu
İznik din interior, creând o capodoperă
arhitecturală, pe care o regăsești pe toate
cărțile poștale din Istanbul. Imaginează-te
doar în fața acestei grandioase clădiri cu
260 de ferestre, admirându-i minaretele și
detaliile arhitecturale îndeaproape. Este o
senzație unică, pe care o vei păstra întregul
circuit în Istanbul. Ne bucurăm aici de timp
liber sau…

●● opțional (15 €), ne îmbarcăm pe o
croazieră pe Bosfor, pentru a ne relaxa în
mișcările line ale apei, în zona de întâlnire a
Mării Negre cu Marea Marmara.

mare candelabru din cristal din Boemia,
oferit cadou reginei Victoria. Frumusețea
clădirii mai este completată de plafonul
ornat cu frunze din aur, însumând 14
tone de material prețios, de covoare din
piele de urs și de multe alte ornamente
din materiale prețioase, la care nu te-ai fi
așteptat. Fii atent la fiecare detaliu. Palatul
Dolmabahce este o piesă de artă unică prin
arhitectură și designul interior. În urma
vizitei aici, ne bucurăm de timp liber pentru
vizite și shopping în Istanbul, urmat de
cazarea la același hotel din oraș.

ZIUA 9. ISTANBUL - EDIRNE BUCUREȘTI (CCA. 645 KM)

După micul dejun, pornim spre București.
Trasul nostru te duce prin Edirne, fosta
capitală a Imperiului Otoman, pentru a
vizita Moscheea Selimiye, cunoscută drept
moscheea celor 999 de ferestre. Prilej
bun pentru o poză de grup, în fundalul
arhitecturii unice a cupolei Moscheei
Selimiye. Străbatem și tunelurile subterane
care leagă moscheea de fosta Academie
Militara. De ce nu? Acestea adăpostesc
numeroase magazine, fiecare cu specificul
său. Un prilej bun de a cumpăra produse
tradiționale și ultimele suveniruri, care
să-ți amintească de acest circuit. Depănăm
amintiri pe drumul spre București, unde
sosim după ora 23:00, în funcție de trafic
și de formaltățile vamale. Ne luăm la
revedere și sperăm să ne întâlnim în aceeași
formulă, într-un nou circuit.

Finalul zilei ni-l petrecem în Istanbul, unde
suntem așteptați la cazare.

ZIUA 8. ISTANBUL - PALATUL
DOLMABAHCE

După micul dejun de la hotel, mergem
cu transportul în comun spre „Versaillesul Orientului”. Da, vizităm Palatul
Dolmabahce, simbolul măririi și decadenței
Imperiului Otoman, ultima resedință
a sultanilor și a președintelui Mustafa
Kemal. Dacă faci un tur al Bosforului, vei
admira multe clădiri fastuoase, dar cea mai
opulentă dintre toate este, cu siguranță,
Palatul Dolmabahce. A fost nevoie de 13
ani pentru a îl construi, are 285 camere,
44 săli, 68 de toalete și 6 băi turcești, și
prezintă un amestec arhitectural, care
include stilurile baroc, rococo, neoclasic și
otoman modern. Dacă pășești în interiorul
său, privește parchetul handmade din Sala
de mese, sculpturile în lemn de trandafir,
abanos și mahon ale mobilierului luxos și
neapărat candelabrul de 4,5 tone și 750 de
becuri, aflat în sala de ceremonii - cel mai

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

288 €

305 €

322 €

339 €

99 €

309 €

319 €
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Revelion la Istanbul
TOP ATRACȚII: Edirne - Agia Sophia - Palatul Topkapi - Moscheea Albastra - Biserica Cisterna - Palatul

Dolmabahce - Buyukada
de la

169€

05 ZILE

Tip circuit: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
trafic international, în zilele
1 și 5.
• 4 cazări cu mic dejun în hotel
3*
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizitele la Edirne, Agia
Sophia, Topkapi, Moscheea
Albastra, Biserica Cisterna,
Marele Bazar
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel (medicală +
storno)
• Biletele de intrare la
obiectivele turistice (inclusiv
pentru opționale)
• Serviciile de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Istanbul

România
BUCURESTI

PUNCTE FORTE

Silistra

• Vizită la Edirne,
• Vizită la Agia Sophia, Palatul
Topkapi, Moscheea Albastra,
Biserica Cisterna
• Vizită la Marele Bazar
• Croazieră pe Bosfor și
croazieră pe Insula Prinților Buyukada

Ruse

Giurgiu
Pleven

Dobrich

Razgrad

Turgovishte

Shumen

Veliko Tarnovo

Veliko
Tarnovo

Vralsa
Lovech

Gabrovo

MAREA NEAGRA

Sliven

Yambol

Bulgaria
BULGARIA
Stara Zagora

Plovdiv

Pazardzhik

Khaskovo

Blagoevgrad
Smolyan

ISTANBUL
Edine

Kŭrdzhali

Buyukada
MAREA
MARMARA

Turcia

PODUL GALATA

BASILICA CISTERNA

PALATUL DOLMABAHCE

GRAND BAZAR

Priveliște și delicatese

O atracție cu greutate

Admiră candelabrul de cristal

Cel mai vechi mall din lume

Mănânci ca localnicii și admiri Cornul
de Aur. Încearcă neapărat celebrele
„fishkebap” și sandvișurile cu pește
(balık-ekmek) de la restaurantele
aflate sub Podul Galata. Peștele
proaspăt, la care se adaugă aromele
turcești atent alese, transformă
simple preparate în adevărate
delicatese.

Este cea mai mare dintre cele câteva
sute de cisterne antice aflate sub
orașul Istanbul, iar plafonul din
cărămidă boltită este susținut de 336
de stâlpi, obținuți din ruinele romane
din apropiere. De asemenea, are și
un lac de apă dulce, de dimensiunea a
două terenuri de fotbal.

Are 285 de camere, 44 săli, 68
toalete și 6 băi turcești, fiind cel mai
mare palat din Turcia, cu o suprafață
de 45 de mii de metri pătrați. Pentru
decorarea plafoanelor sale a fost
nevoie 14 tone de aur, iar pentru
acoperirea podelelor s-au comandat
131 covoare de mătase. Știați, însă,
că celebrul candelabru de cristal este
cel mai mare din lume, având 750 de
becuri și o greutate de 4.5 tone?

Da, este cel mai vechi mall din lume,
cu peste 4000 de magazine, întinse
pe aproape 60 de străzi - însumând
un cerc de 31 de mii de metri pătrați
de vânzare cu amănuntul. Găsești
aici tot ce ți-ai putea imagina - de
la bunuri de piele și covoare țesute
manual, la bijuterii antice și mirodenii
exotice. Fii pregătit de shopping și de
negocieri.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

4

2

5

2

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

croaziere

4 nopți de cazare
în hotel 3*

4 mic dejun
incluse,
Cina Revelion opțional

În aceasta vacanță
se vor vizita
Bulgaria și Turcia

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Vizitele la Edirne,
Marele Bazar

Croaziere opționale:
pe Bosfor, pe Insula
Prinților - Buyukada

ZIUA

interiorul acestei imense cisterne, poreclită
„Palatul care se scufundă”, este o adevărată
bijuterie. Cele 336 de coloane din marmură
din interior îți acaparează privirea, oferinduți un sentiment nemaiîntâlnit de grandoare.
Toate coloanele sunt frumos luminate și te
conduc parcă, într-un mod poetic, spre locul
în care se află cele două capele ale Meduzei.
Este ziua marilor atracții! Iar următoarea
este cea mai fotografiată clădire din Istanbul,
Moscheea Albastră. Exteriorul minunat al
moscheii, cu o cascadă de cupole și șase
minarete zvelte, se îmbină cu cele 21000
de bucăți de faianță bleu İznik din interior,
creând astfel o capodoperă arhitecturală,
pe care o regăsești pe toate cărțile poștale
din Istanbul. Imaginează-te doar în fața
acestei grandioase clădiri cu 260 de
ferestre, admirându-i minaretele și detaliile
arhitecturale îndeaproape. Este o senzație
unică, pe care o vei păstra întregul circuit.
Ne bucurăm aici de timp liber sau…

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - EDIRNE - ISTANBUL
(CCA. 645 KM)

Bună dimineața! Este 6:00, bagajele
sunt deja în cala autocarului, iar noi,
pregătiți să pornim spre Istanbul. Plecăm
din parcarea de la Academia Militară,
reper: Universitatea de Aparare Carol I,
acces dinspre Metrou Eroilor, iar prima
noastră oprire va fi în Edirne, fosta capitală
a Imperiului Otoman, pentru a vizita
Moscheea Selimiye sau moscheea celor
999 de ferestre. Una dintre caracteristicile
marcante ale Selimiye este tavanul sălii
de rugăciune, cupola sa magnifică cu un
diametru de peste 31 metri și o înălțime de
peste 42 metri, aflată în vârful a opt piloni
cu 12 fețe. Este o minune arhitecturală care
te cucerește prin detalii fine, oferindu-ne
prima experiență memorabilă a acestui
circuit. Seara ne prinde în romanticul
Istanbul, unde ne vom și caza.

Data de plecare
29.12.2019

Ne așteaptă o noapte frumoasă, în care dăm
startul unui nou început. Bucură-te de ea,
optând pentru Cina Festivă de Revelion
(70 €), pentru a spune împreună La Mulți
Ani, 2020! Noaptea de cazare ne-o vom
petrece la același hotel din Istanbul. Mâine
te așteaptă noi experiențe frumoase.

ZIUA 4. ISTANBUL - PALATUL
DOLMABAHCE

După micul dejun, mergem cu transportul
în comun spre „Versailles-ul Orientului”.
Da, vizităm Palatul Dolmabahce, simbolul
măririi și decadenței Imperiului Otoman,
ultima resedință a sultanilor și a președintelui
Mustafa Kemal. A fost nevoie de 13 ani
pentru a îl construi, are 285 camere, 44 săli,
68 de toalete și 6 băi turcești, și prezintă un
amestec arhitectural, care include stilurile
baroc, rococo, neoclasic și otoman modern.
Dacă pășești în interiorul său, privește
parchetul lucrat manual din Sala de mese,
sculpturile în lemn de trandafir, abanos și
mahon ale mobilierului luxos și neapărat
candelabrul de 4,5 tone și 750 de becuri,
aflat în sala de ceremonii - cel mai mare
candelabru din cristal din Boemia, oferit
cadou de regina Victoria. Frumusețea
clădirii mai este completată de platonul
ornat cu frunze din aur, însumând 14 tone
de material prețios, de covoare din piele de
urs și de multe alte ornamente la care nu
te-ai fi așteptat. Fii atent la fiecare detaliu.
Palatul Dolmabahce este o piesă de artă
unică prin arhitectură și designul interior. În
urma vizitei aici, ne bucurăm de timp liber
pentru vizite și shopping în Istanbul, urmat
de cazarea la același hotel din oraș.

●● … opțional (15 € ), ne îmbarcăm pe o
croazieră pe Bosfor, pentru a ne relaxa în
mișcările line ale apei, în zona de întâlnire a
Mării Negre cu Marea Marmara.

ZIUA 2. ISTANBUL - SF. SOFIA - PALATUL
TOPKAPI - BASILICA CISTERNA MOSCHEEA ALBASTRĂ

Ești în orașul celor șapte coline. Orașul ce
unește două continente, în care atracțiile
sunt la fiecare privire. Simte zarva în zori,
ia micul dejun la hotel și pornește alături
de noi într-o plimbare pietonală prin
Istanbul. Vizităm piața Sultanahmet, centrul
vechiului oraș, trecem prin Hipodrom și
admirăm cel mai vechi monument din
Istanbul: Obeliscul Egiptean, adus din orașul
Karnak de împăratul roman Theodosius I
(379-395 d.Hr.). Ziua continuă cu vizite
la Muzeul Sfânta Sofia construită în anul
537 d.Hr., simbolul arhitecturii Bizantine.
Știai că pentru aproape 1000 de ani ea
a fost cea mai mare catedrală din lume?
După cădererea Constantinopolului,
Catedrala Sfânta Sofia a fost transformată
în moschee, iar în 1935 a devenit muzeul
pe care îl vizitează astăzi milioane de turiști.
Urmează drumul spre Topkapi, reședința
sultanilor pana în 1856, unde ne așteaptă
alte frumuseți: palatul, grădinile, Haremul și
tezaurul, în care se regăsesc sabia lui Ștefan
cel Mare și toiagul lui Moise. Apoi facem
cunoștință cu Biserica Cisterna, construită
în secolul IV și transformată într-o uriasă
cisternă cu apă, menită să alimenteze Palatul
Topkapi. Fondată de Împăratul Iustinian I,

Istanbul, unde ne pregătim pentru trecerea
în Noul An.

Finalul zilei ni-l petrecem în Istanbul, unde
suntem așteptați la cazare.

ZIUA 3. ISTANBUL - CROAZIERĂ SPRE
INSULA BUYUKADA

Ultima zi a anului ne propune experiențe
regale. După micul dejun, ne bucurăm de
timp liber sau…

●● … opțional (40 €), pornim într-o
croazieră pe Insula Prinților - Buyukada,
unde ne așteaptă prânzul și o plimbare
cu caleașca, ca-n vremurile de odinioară.
Insula Buyukada este cea mai mare dintre
Insulele Prințului. În perioada bizantină,
prinții sau alți membri ai familiilor regale
erau exilați aici. Insula te întâmpină cu o
atmosferă plăcută, cu digul său istoric, piața
mare din bazar și restaurantele de pește
celebre. Este locul în care te vei bucura de
vegetație mediteraneană, multă liniște, aer
curat, o briză călduță și… de lipsa mașinilor.
Pe străduțele acestei insule se circula doar
cu biciclete și calești trase de cai. Zona
cosmopolită este bogată în vile luxoase,
multe dintre ele construite în stil Victorian,
și grădini minunat întreținute. Aventureazăte într-o lume de poveste, Excursia
opțională include plimbarea cu trăsura și
masa de pranz cu preparate din pește. La
lăsarea serii, ne întoarcem la hotelul din

ZIUA 5. ISTANBUL - BUCUREȘTI
(CCA. 645 KM)

Ultima zi în unul dintre cele mai mari
orașe ale lumii. Astăzi părăsim Istanbul cu
nostalgie, dar cu tolba plină de amintiri și
experiențe frumoase. După micul dejun
pornim la drum spre București. Va fi o
întoarcere relaxantă, în care să ne reamintim
fiecare atracție vizitată și să ne împărtășim
părerile cu cei care ne-au fost alături pe tot
parcursul circuitului. Ajungem la Academia
Militară în jurul orei 22:00, în funcție de
trafic și de formalitățile vamale. Te așteptăm
într-un nou circuit cu autocarul.

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

169 €

179 €

189 €

199 €

79 €

185 €

189 €
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Revelion Praga, Viena
TOP ATRACȚII: Viena - Praga - Karstejn - Kutna Hora - Dresda - Karlovy Vary - Brno - Bratislava - Budapesta

de la

370€

07 ZILE

Tip circuit: COMPACT
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar
climatizat, clasificat pentru
curse internationale
• 2 cazari cu mic dejun in hotel
3* și 4 cazari cu MD in hotel
3* sau 4* la Praga (functie de
programul ales)
• Ghid insotitor din partea
agentiei pe traseu
• Vizite la Praga: Hrad,
Catedrala Sf. Vitus, Ceasul
Astronomic, Podul Carol
• Vizite la Viena - Brno Bratislava - Budapesta
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Cina festiva de revelion 75 €:
pentru hotel 3* - optionala, iar
pentru hotel 4* - obligatorie.
• Asigurare medicala + storno,
excursii optionale, intrari la
obiective turistice (inclusiv
pentru optionale) si ghizii locali
• Locuri preferentiale autocar
• Taxa de oras unde este
solicitata (se va de catre turisti)

Praga

Potsdam

Magdeburg

GERMANIA
Dresda
Erfurt
Liberec

Ústínad Laben

Praga
Karlovy Vary
Plzeñ

Hradec Králové

Kutna Hora

Pardubice

Ostrava

Karlstejn

Olomouc
Punkva

Konopiste

PUNCTE FORTE

Trenčín

Viena

Salzburg

Eisenstadt

AUSTRIA

Newschwanstein

SLOVACIA
Banská Bystrica

Gyár
Szombathely

Kitzbuhel

Botoşani

Visegrad Eger
Debrecen
Esztergom UNGARIA

Tatabánya
Budapesta
Veszprém

Graz

Kecskemét

Baia Mare

Oradea
Szolnok

Piatra-Neamţ

Cluj

Târgu Mureş

ROMANIA

Stiniu Gheorghe

Alba Iulia

Arad

Deva

Szeksard

Sebes

Timisoara

Pécs

Rm. Vilcea

Tirgoviste

Piteşti

Bucuresti

Drobeta Turnu-Severin
Slatina
Craiova

Catedrala Sfântului Vitus se află în inima
castelului Hrad din Praga, ce datează din
secolul al IX-lea. Construită în stil gotic,
pe locul altor biserici, celebra catedrală
are dimensiuni impresionante, măsurând
aproape 100 metri în înălțime, fiind
clădirea centrală și cea mai înaltă a
Castelului Praga. Știai că în capela
Wallenstein există un loc de onoare
dedicat arhitecților?
PLECĂRI 2019

IAN

Ploieşti

Buzău

Slobozia

Tirgu Jiu

Loc de onoare dedicat arhitecților

Focşani

Braşov

Sibiu
Reşiţa

CATEDRALA
SFÂNTUL VITUS

Vaslui

Bacău
Miercurea-Ciuc

Szeged

Kaposvár

Lasi
Bistriţa

Zalău

Békéscsaba

Zalaegerszeg
Klagenfurt

Suceava

Nyíregyháza
Satu Mare

Székesfehérvár

Innsbruck

Košice

Miskolc

Nitra

Bratislava

Sankt Pölten

Prešov

Zlin

České Budějovice

Trnava
Linz

München

• Vizite la Praga: Hrad,
Catedrala Sf. Vitus, Ceasul
Astronomic, Podul Carol
• Vizite la Viena - Brno Bratislava - Budapesta

Zilina

Brno

CEHIA

Česky Krumlov

Alexandria

Călăraşi

Viena

Giurgiu

PODUL CAROL

PALATUL HOFBURG

KUTNA HORA

Admiră Mala Stana și Stare Mesto

700 de ani de istorie arhitecturală

Bijuteria Boemiei medievale

Podul Carol este o lucrare grandioasă
din secolul al XIV-lea, ce atrage prin
frumusețea și ingeniozitatea arhitecturii
sale. El are peste 600 m lungime, 10 m
lățime, 16 arce protejate cu piloni pentru
spargerea gheții și 3 turnuri, doua înspre
Mala Stana și unul spre Stare Mesto. La
începutul secolului al XVIII-lea, podul a
fost decorat cu 30 de statui, majoritatea
baroce, de unde a primit și denumirea de
„Podul cu Sfinți”.

Palatul Imperial din Viena este unul
dintre cele mai mari complexe de palate
din lume. Cele mai vechi părți datează
din secolul al XIII-lea. Palatul Imperial
a fost reședința și sediul guvernării
împăraților habsburgici până în 1918, iar
astăzi găzduiește numeroase muzee cu
colecții remarcabile, școala spaniolă de
călărie, un centru de congrese, sediul
președintelui federal austriac și istoricul
Heldenplatz.

Nu subestima acest oraș mic, deoarece
este extrem de bogat în istorie. El a fost
cel mai bogat și cel mai semnificativ oraș
al Boemiei medievale, în vecinătatea sa
descoperindu-se depozite de argint, care
au ajutat la câștigarea faimei Regatului
Boemiei. Pe lângă istorie, micul oraș
atrage milioane de turiști datorită
Ossarului sau Biserica Oaselor, locul de
odihnă a peste 40.000 de oase așezate
într-un stil ornamental aparte.

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

6

7

5

2

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

croaziere

2 cazări în hotel 3*
și 4 cazări în hotel 4*
sau 3* la Praga

6 mic dejun incluse,
Cină festivă de Revelion
opțional

Ungaria, Slovacia,
Austria, Cehia,
Germania

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Timp liber la Praga
pentru vizite
individuale

Croaziere opționale
Dunăre, la Budapesta
și pe Vltava

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - SIBIU - ARAD BUDAPESTA (CCA. 815 KM)

Ne dăm întâlnire în zori, în parcarea de
la Academia Militara, Universitatea de
Apărare Carol I, cu acces dinspre stația
de metrou Eroilor. La 06:00 pornim spre
Budapesta, unde ajungem spre seară.

●● Încheiem ziua într-o croazieră opțională

pe Dunăre (15 €). Astfel, admirăm
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul Regal
și Stânca Gellert.
Noaptea ne-o vom petrece într-un hotel
din zona Budapesta.

ZIUA 2. BUDAPESTA - VIENA - PRAGA
(CCA. 565 KM)

Pornind către Viena, un oraș în care ne
răsfățăm privirile într-un tur panoramic
cu autocarul, admirând bulevardul
Ringstrasse, Piața Maria Terezeia, care
unește Ringstraße cu muzeul de arte
moderne Museumsquartier aflat în fostele
grajduri imperial, Palatul Imperial Hofburg,
clădirea Parlamentului și Primăria și Teatrul
Național Austriac din Viena. Urmeaza un tur
pietonal în centrul istoric, spre Monumentul
Ciumei, Catedrala Sf. Ștefan și Opera de
Stat. Cufundați în atmosfera romantică
vieneză, ne oferim timp liber pentru a gusta
farmecul medieval al centrului istoric, apoi
pornim spre Praga, orașul cunoscut pentru
Piața Orașului Vechi cu clădiri colorate,
biserici gotice și Ceasul astronomic. Ajunși
aici, luăm un prim contact cu Piețele Stare
Mesto, inima istorică medievală a orașului, și
Vaclavske, centrul cultural al orașului, aflate
în zona istorică. Urmează cazarea în Praga.

ZIUA 3. DRESDA - KARLOVY VARY PRAGA (CCA. 445 KM)

După micul dejun, te bucuri de timp liber în
Praga sau…

●● … ni te alături într-o excursie opțională

la Dresda și Karlovy Vary (39 €).
Supranumită Florența de pe Elba, Dresda
te învăluie cu farmecul său. Admirăm întrun tur pietonal Frauenkirche, Procesiunea
Prinților, Palatul Regal, și Opera Semper,
unul din cele mai frumoase teatre din
secolul XIX. Ne răsfățăm cu imaginea
extravagantă a Palatului Zwinger, cea

mai importantă atracție din Dresda. Iar
după o frumoasă incursiune în istorie ne
îndreptăm spre renumita statiune Karlovy
Vary, ale carei izvoare au fost întamplator
descoperite de imparatul Carol al IV-lea,
în timpul unei partide de vânătoare, la
mijlocul secolului XIV. Zona balneară
găzduiește mai multe colonade cu pasarele
colorate, iar ansamblul modern atrage
prin gheizerul Pramen Vřídlo, care se
ridică până la 12 m înălțime. Vom admira
într-o plimbare relaxantă arhitectura
numeroaselor hoteluri de lux, iar in zona
Galeriei Colonadelor, gustăm apa cu efect
curativ din căni speciale, specific zonei.

ZIUA 5. PRAGA - CASTELUL KARLSTEJN
- KUTNA HORA, OSUARUL SEDLEC
Dupa un somn odihnitor, timp liber pentru
vizita individuală în Praga sau…

●● … excursie opțională la Karlstejn și

Kutna Hora (20 €). Vizităm faimosul
castel Karlstejn, construit în sec. XIV pe un
promontoriu stâncos. Fortificațiile au facut
față mai multor asedii, fiind cucerit însă în
1648 de armatele suedeze. Timp de mai
bine de 200 de ani a zăcut în ruină si abia la
sfarsitul sec. XIX a fost reconstruit, căpătând
aspectul actual”. Ne continuăm traseul
în orașul medieval Kutna Hora, adevărată
bijterie a Cehiei. Orașul ne deschide o lume
a atracțiilor istorice și religioase, emblema sa
fiind Biserica Sf. Barbara. O admirăm alături
de Primăria Veche, fosta Monetărie Regală
și Palatul Regal. Atracția majoră rămâne,
însă, Osuarul Sedlec, o biserică decorată
cu 40.000 de schelete umane aranjate
artistic încât să formeze decorațiile capelei.
Impresionați, revenim la hotelul din Praga
pentru cazare.

Ne întoarcem apoi la hotelul din Praga
pentru relaxare.

ZIUA 4. PRAGA - CROAZIERĂ PE VLTAVA
- LA MULTI ANI, 2020!

Începem vizitele dimineața, după micul
dejun. Mergem la Mănăstirea Strahov
din capitala Cehiei. În cadrul complexului
se mai află biserica Adormirea Maicii
Domnului Maria, Sala Teologică Barocă,
Sala de Filosofie Clasică decorată cu fresce
și Galeria Strahov. Trecem apoi pe lângă
Palatul Cerninsky, azi sediul Ministerului de
Externe, admirăm Mănăstirea Loreta, cu o
impozantă fațadă barocă din secolului XVIII.
În apropiere se află Hrad, cel mai mare
castel medieval din lume. În inima castelului
se află Catedrala Sfântului Vitus, construită
în stil gotic în 1344, pe locul altor biserici
dedicate aceluiași sfânt. În incinta castelului
se mai pot vizita (contra cost) Biserica Sveti
Jiri și Ulița Aurarilor cu numeroase case
din secolul XVI, păstrate aproape intacte.
Coborâm apoi pe lângă Biserica Sfântului
Nicolae din cartierul Mala Strana, ajungem la
Podul Carol sau „Podul cu Sfinți”, decorată
cu 30 de statui. Traversăm această bijuterie
arhitecturală din dorinața de a descoperi
mai în amănunt decât în seara precedentă
Piața Stare Mesto. Admirăm aici Biserica
Tyn, statuia reformatorului Jan Hus, clădirea
Primăriei și turnul cu Ceas astronomic din
1410, cel mai vechi din lume. Ne odihnim
apoi, bucurându-ne de timp liber în Praga.
Revenim la hotel unde ne pregătim de
cina festivă de Revelion, la Restaurantul
Olympik (75 €, la hotelul de 3* - optional;
75 € la hotelul de 4*, obligatorie). Spunem
împreună „La multi ani, 2020!” pășind în
Noul An cu veselie.

ZIUA 6. BRNO - BRATISLAVA BUDAPESTA (CCA. 525 KM)

Astăzi, după micul dejun, pornim spre Brno,
capitala istorică a Moraviei. Un amestec de
atmosferă medievală, inovație și modernism,
ilustrat de monumetele istorice precum
Piața Zelny cu Teatrul Reduta și Muzeul
Moraviei. Mănăstirea Capucinilor, cu
Biserica Sfânta Cruce din Brno, inspiră
orice iubitor de istorie și artă, iar Catedrala
Sfinților Petru și Pavel reprezintă una dintre
cele mai importante piese de arhitectură din
Moravia de Sud. Ne bucurăm aici de timp
liber, urmat de o scurtă vizită în Bratislava,
capitală Slovaciei. Fosta capitală regală
îți oferă o atmosferă pitorească, „statuile
vesele”, Filarmonica, Teatrul Național,
vechea Primărie și Palatul Primatului. De
asemenea, vei admira Biserica Franciscană
a secolului XIII, Poarta Sfântului Mihail
și Catedrala Sfântului Martin. Păstrează
bucuria descoperirii lor în drum spre zona
Budapesta, unde suntem așteptați la cazare.

ZIUA 7. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU BUCUREȘTI (CCA. 815 KM)

După micul dejun, pornim spre casă.
Ajungem la Academia Militara in jurul orei
23.30, în funcție de trafic, de formalitățile
de frontieră și de condițiile meteo.

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

28.12.2019 - Hotel 3*

348 €

368 €

389 €

409 €

165 €

389 €

399 €

28.12.2019 - Hotel 4*

395 €

418 €

442 €

465 €

215 €

445 €

455 €

Data de plecare

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Copil
Al 3-lea adult
Single
6 - 12 ani
în cameră
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Revelion la Skopje
TOP ATRACȚII: Sofia - Skopje - Kosovo - Pestera de Marmura - Mănăstirea Grăcanica - Pristina - Ohrid -

Canionul Matka - Veliko Târnovo
de la

131€

05 ZILE

Tip circuit: DESTINS
PREȚUL INCLUDE:

• Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat pentru
curse internaţionale
• 4 cazări cu mic dejun în hotel
de 3* sau de 4*, în funcție de
programul ales
• Ghid însoțitor din partea
angenției pe traseu
• Vizite la Sofia, Skopje, Veliko
Tarnovo
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare medicală + storno
• Excursii opționale și Intrări la
obiectivele turistice (inclusiv
pentru excursii opționale) și
servicii de ghizi locali
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Skopje
Slobozia

Tirgoviste

Tirgu Jiu

Bucuresti

Drobeta Turnu-Severin

Călăraşi

ROMANIASlatina

PUNCTE FORTE

Craiova

Alexandria
Giurgiu

• Vizite la Sofia, Skopje, Veliko
Tarnovo
• Plimbare in Canionul Matka
• Priveliste spectaculoasa de la
Biserica Sfantul Ioan Teologul
din Ohrid

Ruse
Vidin

Razgrad

Plevna
Montana

Turgovishte
Vralsa
Lovech

Gabrovo
Veliko

Tarnovo

Sofia

KOSOVO

Pernik

Pristina

BULGARIA
Plovdiv

Kyustendil
Pazardzhik

Sliven
Yambol

Stara Zagora
Khaskovo

Blagoevgrad
Smolyan

Skopje

Kŭrdzhali

MACEDONIA
Ohrid

Canionul Matka

OHRID

DEFILEUL MATKA

PRISTINA

GADIME

Stațiunea seducătoare a Macedoniei

Poartă încălțări comode

Un oraș al cafenelelor

Peștera de Marmură

Ohrid este cea mai seducătoare
destinație a Macedoniei. Stațiunea
se află pe marginea Lacului Ohrid și
te întâmpină cu un cartier vechi, cu
străzi abrupte, case tradiționale cu
acoperișuri din țiglă roșie și biserici
medievale. Cea mai mare atracție
a sa sunt zidurile masive ale cetății
Samoil, veche de secole, aflate în
vârful dealului, care domină orizontul
orașului.

Este un defileu săpat de râul Treska și,
totodată, un complex bogat în clădiri
medievale, unde supraviețuiesc de
secole biserici, mănăstiri și rămășițe
ale cetății orașului medieval Matka.
Defileul se află la 15 km de Skopje și a
fost unul dintre cele mai mari centre
de viață sălbatică din lume, rezultând
un nivel ridicat de plante endemice.
Aici trăiesc 77 de specii de fluturi
mici, endemice din Balcani.

Cafeaua din Pristina este cea mai
bună. O spun aproape toți turiștii
ajunși aici. Orașul este plin de
cafenele. Le găsești la câțiva pași
una de cealaltă! Unele dintre ele
sunt localuri simple, cu câteva mese,
altele sunt elegante și la modă. Poți fi
sigur că vei găsi una care să-ți placă.
Mergi pe strada pietonală principală Bulevardi Nënë Tereza. Este locul de
întâlnire al localnicilor cu turiștii.

Peștera Gadime se află în satul
Gadime e Ulët din Kosovo și a fost
descoperită în 1966 de un sătean,
Ahmet Asllani. Inițial, o peșteră din
calcar, Gadime a devenit, de-a lungul
a milioane de ani, un tărâm magic
de marmură colorată cu stalactite și
stalagmite. Nu s-a întâmplat ca prin
minune, transformarea producânduse datorită imensei presiuni și a
temperaturii din subteran.

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

4

3

5

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

4 cazări în hotel de 3*
sau de 4*, în functie de
programul ales

4 mic dejun incluse;
Opțional, Cina Festiva de
Revelion

Bulgaria, Macedonia,
Kosovo

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Vizite individuale
în Skopje

ZIUA

ZIUA 1. BUCUREȘTI - SOFIA - SKOPJE
(CCA. 630 KM)

Ne întâlnim în zori, în parcarea Academiei
Militare-Carol I, cu acces dinspre stația de
metrou Eroilor. La ora 06:00 dăm startul
circuitului nostru în Skopje. Tranzităm
Bulgaria admirând Sofia, unde ne bucurăm
de imaginea arhitecturii în stil neobizantin
a Catedralei Al. Nevsky, un simbol al
capitalei bulgare. Este dintre cele mai
mari construcții ortodoxe din lume, cu
o capacitate de 10.000 de credincioși.
Foarte aproape de aceasta admirăm și
clădirea Parlamentului, apoi ne îndreptăm
spre Macedonia. Ne oprim în Skopje, unde
ne bucurăm de timp liber și ne vom caza.

ZIUA 2. SKOPJE - OHRID, IERUSALIMUL
BALCANILOR (CCA. 350 KM)
Ultima zi din an, în care pășim pe tărâm
sfânt. După micul dejun, te așteaptă două
opțiuni: timp liber în Skopje sau o…

●● excursie opțională în Ohrid, Ierusalimul

Balcanilor (20 €). Numele său datează
din secolul al XVIII-lea, când orașul
deținea 365 de biserici, câte una pentru
fiecare zi a anului. Iar dacă orașul în sine
este o bijuterie istorică, Lacul Ohrid este
o minune naturală. Îl admirăm și apoi
începem turul pietonal din Piața Orhid.
Ne îndreptăm spre Biserica Sfânta Sofia,
urcăm apoi spre Teatrul Antic și ajungem
în apropiere de Fortăreața Samuil, una din
cele mai mari fortificații din Macedonia.
Impresionați de frumusețea peisajului, ne
îndreptăm spre Biserica Sfântul Clement
și Pantelimon. Ajungem la Biserica Sfântul
Ioan Teologul, una din cele mai frumoase
biserici din țară, unde ne lăsăm impresionați
de imaginea unei clădiri a secolului XIII
decorată cu ceramică și piatră sculptată. De
aici, opțional și contra cost, facem o scurtă
plimbare cu bărcile pe lac, apoi ne întoarcem
în Piața Orhid, unde avem timp liber, urmat
de întoarcerea în Skopje.
Ne apropiem cu pași repezi de Noul An,
așa că îți propunem să strigăm împreună
„La mulți ani, 2020!”, la Cina Festivă de
Revelion, opțională. Noaptea de cazare
ne-o vom petrece la același hotel din
Skopje.

Data de plecare
30.12.2019 - hotel 3*

vizitați într-un tur ghidat. De aici, pornim
spre Mănăstirea sârbă-ortodoxă Grăcanica.
Construită în 1321, pe ruinele unei bazilici
creștine timpurii din secolul al VI-lea,
această minunată mănăstire a reușit să
supraviețuiască secolelor, iar cele mai
uimitoare sunt frescele care acoperă toți
pereții și spun povestea regelui Milutin și
a perioadei sale. Ne îndreptăm apoi spre
Pristina, capitala Kosovo, unde pornim
într-un tur al atracțiilor. Admirăm Muzeul
Etnografic, o atracție minunată pentru
oricine este interesat de istoria locală. Un
loc minunat, de unde ne îndreptăm spre
Moscheea Fatih, ridicată de Mehmed al
II-lea Cuceritorul, la opt ani după Căderea
Constantinopolului, și transformată
în biserica catolică. Ne îndreptăm apoi
spre Piața Skanderberg, unde admirăm
Statuia ecvestră a eroului albanez medieval,
vedem clădirea Bibliotecii Naționale, una
din cele mai remarcabile clădiri moderne.
Descoperim astfel o îmbinare a stilurilor
bizantin și islamic, modernist și tradiționalrural. Ne oprim și la Catedrala catolică
Maica Teresa, închinată călugăriței
misionare albaneza Sfânta Teresa de
Calcutta, cea mai înaltă clădire din Kosovo,
cunoscută și sub numele de Sanctuarul
Maicii Tereza. Este unul dintre cele mai
admirate lăcașuri de cult din Pristina și
ultima noastră vizită a zilei. Părăsim Kosovo
mai bogați în cunoștințe, întorcându-ne în
Macedonia, la același hotel din Skopje.

ZIUA 3. SKOPJE - CANIONUL MATKA

PROGRAM

După un somn odihnitor, te așteaptă
micul dejun și turul capitalei Macedoniei
de Nord, Skopje, un cocktail ciudat de
stiluri, un oraș cu 2000 de ani de tradiție.
Atracțiile din epoca otomană și bizantină
sunt concentrate în jurul încântătorului
oraș Čaršija, mărginit de Kameni Most
(Podul de piatră) și Cetatea Tvrdina Kale.
Admirăm într-un tur pietonal Casa Maicii
Tereza, un monument retro-futuristic
unic în Macedonia de Nord, Parlamentul,
Monumentul Eroilor, Poarta Macedonia
de 21 metri înălțime și arhitectura din
Piața Macedonia. Urmează Podul de Piatră
considerat simbolul orasului, Orasul Vechi
cu bazar, hammam, caravanserai și moschei,
clădirea Filarmonicii și eleganta clădire a
Operei. Ne îndreptăm apoi spre Podul
Artelor și Podul Ochiului, ambele decorate
cu statui ale personajelor reprezentative în
artă și muzică, și continuăm cu o…

●● … excursie opțională (10 €) la canionul
Matka, probabil cel mai spectaculos și
pitoresc moment al întregului program.
Departe de hărțile turistice, canionul
Matka este o atracție în aer liber, care
acoperă 5000 de hectare de peisaj uluitor.
Farmecul acestui loc nu este neapărat apa,
ci stâncile suprarealiste și pitorești care
se înalță pe ambele părți. Localnicii vând
suveniruri și diferite preparate, iar mirosul
de porumb și castane prăjite mai mult ca
sigur îți va face poftă de o gustare. Imediat
după intrare se zărește Mănăstirea Sfântul
Andrei, într-un cadru gravat parcă într-o
mare formațiune de rocă. Ne îndreptăm
apoi spre cazare, în același hotel din Skopje.

ZIUA 5. SKOPJE - VELIKO TARNOVO BUCUREȘTI (CCA. 635 KM)

Odihniți, ne bucurăm de micul dejun și
pornim spre casă. După amiază, facem un
ultim popas în Veliko Tarnovo, capitala din
perioada Taratelor Bulgare și unul dintre
cele mai pitorești orașe ale Bulgariei. Este
orașul în care descoperi frumusețea artei
stradale, a scărilor nebune care te conduc
la case de deal, la catedrale, la un stil
architectural aparte și la picturi ciudate
în interiorul Catedralei Patriarhale. Un
oraș căruia să îi oferi o vacanță doar al lui,
explorându-l la pas și amestecându-te în
atmosfera simplă și, totodată, unică, cu care
te învăluie. Revenim la autocar și pornim
din nou la drum, spre casă. Traversăm Podul
Prieteniei la Giurgiu și sosim în București
în jurul orei 22.00, în funcție de trafic și de
formalitățile de frontieră.

ZIUA 4. SKOPJE - KOSOVO, PEȘTERA
DE MARMURĂ, MĂNĂSTIREA
GRĂCANICA - PRISTINA SKOPJE (CCA. 250 KM)
Ziua începe cu micul dejun și vizite
individuale în Skopje, sau o…

●● … excursie opțională în Kosovo,
regiunea Serbiei cu cea mai tânără
populație din Europa. Este regiunea care,
în istoria sa, a fost unul dintre centrele
majore ale producției de vin. Așa că n-ar
strica să gustăm măcar din unul. Trecem
frontiera și facem o primă oprire la Peștera
de Marmură (Gadime). Peștera are 1,2
km, iar aproximativ 440 de metri pot fi

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

131 €

139 €

REDUCERE LOC ÎN CAMERĂ
-5%
DUBLĂ

147 €

155 €

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

59 €

139 €

145 €

Suplimentul pentru hotelul de 4**** este 11 € / zi, adica 44 € / persoană

IARNA 2019-2020 - Revelion - pag. 59

Revelion romantic Verona & Veneția
TOP ATRACȚII: Belgrad - Zagreb - Padova - Veneția - Verona - Sirmione - Peștera Postojna - Budapesta

de la

259€

06 ZILE

Tip circuit: INTENS

PREȚUL INCLUDE:

• Transport autocar cu
climatizare, clasificat pentru
trafic international
• 2 cazări intermediare cu mic
dejun în hoteluri de 3* (ca
excepție 2*) și 3 cazări în hotel
Al Pino Verde 4**** în zona
Padova
• Ghid însoțitor pe traseu
• Vizite la Belgrad, Zagreb,
Padova, Venetia, Postojna,
Budapesta
NU SUNT INCLUSE ÎN PREȚ

• Asigurare travel (medicală +
storno)
• Excursiile opționale, Intrările
la obiective turistice (inclusiv
pentru excursii opționale) și
ghizii locali
• Locuri preferențiale autocar
(primele 3 banchete)
• Taxa de oraș unde este
solicitată (se achită de turiști)

Venetia, Italia
SalgótarjánEger

PUNCTE FORTE

Gyár

• Vizită la Peștera de la
Postojna
• Vizite la Belgrad,
Zagreb, Padova, Venetia,
Milano
Budapesta
Genova

Botoşani

Miskolc

UNGARIA

Bolzano

Bergamo

Sirmione

CROATIA

Postojna

Venetia

Zagreb

Rimnicu Vilcea Ploieşti
Tirgu Jiu

Piteşti

Drobeta Turnu-Severin
Craiova
Slatina

Belgrad

Buzău

Tirgoviste

Slobozia

Bucuresti

Giurgiu
Alexandria

Bologna

Cinque Terre

Stiniu GheorgheFocşani
Braşov
Galaţi
Brăila

Reşiţa

SERBIA
Novi Sad

Vaslui

Bacău

ROMANIA

Deva

Arad

Pécs

Ljuljana

Padova
Verona

Alba Iulia

Szeged

Iasi

Piatra-Neamţ

Târgu Mureş
Miercurea-Ciuc

Békéscsaba

Szeksard

SLOVENIA

Trento

ITALIA

Oradea

Kecskemét

Kaposvár

Suceava

Bistriţa

Zalău

Szolnok

Szombathely
Székesfehérvár
Veszprém
Zalaegerszeg

Satu Mare
Baia Mare

Debrecen

Budapesta
Tatabánya

Nyíregyháza

Montecatini
Florenta

MURANO

PEȘTERA POSTOJNA

MILANO

ZAGREB

Vizitează Muzeul de sticlă

Îmbracă o ținută comodă și călduroasă

Este eleganță și rafinament

Cel mai mare oraș croat

Murano este o insulă faimoasă pentru
arta prelucrării sticlei, aici obținânduse de sute de ani cel mai renumit
cristal din lume. Reputația insulei ca
centru de fabricare a sticlei s-a născut
în 1291, când Republica Venețiană,
temându-se de incendiu și distrugerea
clădirilor din lemn ale orașului, a
ordonat fabricanților de sticlă să își
mute turnătoriile aici.

Peștera de la Postojna este unul din
cele mai mari complexe carstice
europene, cu peste 20 de kilometri
de galerii dispuse pe trei nivele. Ea
a fost electrificată încă din 1884 și
folosită în al doilea Război Mondial
ca depozit de carburant, sabotat
de partizani. Peștera de la Postojna
conține o sală cu o acustică excelentă,
unde se țin concerte cu peste 10.000
de spectatori.

Milano este o metropolă a Italiei cu
ritmuri rapide, în care creativitatea
este o afacere, aspectul modern
este obligatoriu, iar ieșirile în baruri
după serviciu sunt obligatorii. Alături
de atmosfera modernă, mereu
surprinzătoare, Milano este renumit
pentru bogăția de atracții istorice și
moderne, printre care Duomo, una
dintre cele mai mari catedrale gotice
din lume.

Da, Zagreb are o istorie stufoasă și
nu o ascunde. De fapt, are mai multe
muzee pe cap de locuitor decât
oriunde în lume. Iar în timp ce Berlin
are un urs, Zagreb are dragoni. Orașul
este plin de statui medievale cu șerpi
și dragoni. Se zvoneste că o reginășarpe blestemată este îngropată
adânc în tunelurile cetății medievale
din Zagreb, Medvedgrad. Ar putea fi
aceasta adevărata Medusa?

PLECĂRI 2019

IAN

FEB

MAR
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APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Pentru zilele de plecare,
vezi tabelul de prețuri

Călăraşi

5

5

5

2

cazări

mese

țări vizitate

transport

bonus time

croaziere

2 cazări în hoteluri 3*
și 3 cazări în hotel 4*

5 mic dejun
inclus

Serbia, Croația, Italia,
Ungaria, Slovenia

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat
pentru curse internaționale

Timp pentru ales
suveniruri în Ponte Rialto,
Veneția

Croazieră pe Dunăre la
Budapesta și navigare pe
canalul Giudeca

ZIUA

PROGRAM

ZIUA 1. BUCUREȘTI - BELGRAD
(CCA. 595 KM)

Călătoria noastră începe în zorii zilei, de
la Academia Militară (Universitatea de
Apărare Carol I - acces dinspre Metrou
Eroilor). La ora 6.00 ne îndreptăm cu
entuziasm spre Belgrad, capitala Serbiei sau
„orașul alb”. Odată ajunși tărâmul bijuteriei
balcanice, simțim aerul impunător al
fortăreței Kalemegdan, pitoresc amplasată
pe malul Dunării, și ne servim cu „o
porție” de relaxare, plimbându-ne printre
magazinele și terasele străzii Knez Mihailov.
Drumul spre cazare este îmbogățit de un
tur cu autocarul, de-a lungul căruia Belgrad
te va uimi cu arhitectura de poveste ce ne
înfățișează Catedrala ortodoxă și clădirea
Parlamentului.

ZIUA 2. BELGRAD - ZAGREB - PADOVA
(CCA. 785 KM)

Astăzi, după micul dejun, străbatem
frumoasa Serbia pentru a ajunge în
Croația. Ne așteaptă Zagreb, capitala și
cel mai mare oraș al Croației. Vei admira
din autocar Piata Tomislav, Muzeul
Mimara din Piața Roosevelt, apoi, vei
fi uimit de frumusețea Universității și
Teatrului Național. Impresionați, începem
să ne dorim mai mult. Astfel, pornim în
explorarea la pas a Zagreb, într-un tur
ce-și începe povestea din vechiul cartier
Kaptol, de la Catedrala construită în stil
gotic, și o încheie în Piața Ban Jelacic,
centrul vieții sociale din Zagreb. Călătoria
noastră continua apoi spre Slovenia și Italia,
unde suntem așteptați la cazarea din zona
Padova.

ZIUA 3. PADOVA - VERONA - SIRMIONE
(CCA. 180 KM + 70 KM)

Ne bucurăm de micul dejun și apoi pornim
spre Padova, cunoscut pentru vasta Basilică
Sf. Anton, cu cupole în stil bizantin și
lucrări de artă notabile. Este un renumit
centru de pelerinaj, care păstrează astăzi
moaștele sfântului și pe care îl vizităm.
Descoperim atmosfera unică a celei mai
mari biserici din Padova, a doua ca mărime
din Italia, dupa San Pietro. Părăsim Padova
cu nostalgie, îmbrățișând însă bucuria
întâlnirii cu Verona, orașul care l-a inspirat
pe William Shakespeare să așterne pe foaie
„Romeo și Julieta”. Orașul în care turul

Data de plecare
29.12.2019

nostru pietonal începe cu Arenele Romane,
un amfiteatrul din Piazza Bra. Este una
dintre cele mai bine conservate structuri
antice de acest gen, a cărui capacitate
era în antichitate de aproape 30.000
de persoane. Din turul nostru nu lipsește
nici Casa și balconul Julietei, un reper
al îndrăgostiților. Traversăm apoi Piaţa
del’Erbe, cea mai cunoscută atracție fiind
fântâna „Madonna de Verona”. În partea
îndepărtată a pieței se află Turnul Gardello
din secolul al XIV-lea și Palazzo Maffei,
construit în stil baroc. Trecem apoi pe lângă
Palat și admirăm Mormintele Scaglierilor.
Dacă ai mai vizitat aceste atracții din
Verona, optează pentru vizite individuale
la Muzeul Castelvecchio. Traversează
podul fortificat Ponte dei Scaglieri (sau
Podul Castel Vecchio) care trece peste
râul Adige, și intră apoi în atmosfera
de odinioară vizitând Basilica San Zeno
Magiore, una dintre cele mai bune exemple
de arhitectură romanică din toată Italia de
Nord. Urmează timp liber în Verona, pe
care îl poți fructifica într-o…

cunoștință cu Piața San Marco, apreciată
de Napoleon drept „cel mai elegant
salon al Europei”. Admirăm aici Palatul
Dogilor, care găzduiește capodopere
semnate de Tintoretto, Veronese, Titian,
Tiepolo, Pisanello, Carapaccio și Bellini. Ne
continuăm explorarea bucurându-ne de
arhitectura aparte a Basilicii San Marco și
rămânem muți de uimire în fața Campanilla,
clopotnița înaltă de aproape 100 de metri.
Timpul liber oferit aici îți oferă posibilitatea
unei plimbări spre Podul Rialto, la baza
căruia ți se aștern o multitudine de
magazine și tarabe cu suveniruri. Dacă te
regăsești printre doritorii de explorare,
poți merge însoțit de ghid spre Panteonul
Veneției, splendida Basilica San Giovanni
e Paolo, și apoi, contra cost, cu vaporașul
spre Insula Murano, faimoasă pentru
arta prelucrării sticlei. La finele zilei, ne
îndreptăm spre același hotel din zona
Padova.

ZIUA 5. PADOVA - PEȘTERA POSTOJNA
- BUDAPESTA (CCA. 690 KM)

Astăzi, după micul dejun, ne așteaptă
unul din cele mai mari complexe carstice
europene: Peștera de la Postojna. Te
așteaptă aici o plimbare de peste 3 km cu
trenul subteran, de-a lungul căreia vei face
cunoștință cu un paradis al formațiunilor
create de-a lungul a milioane de ani. O
vizită care se va încheia cu deplasarea spre
Budapesta, urmând autostrada de pe malul
lacului Balaton, cel mai mare din Europa
centrală. Plimbarea noastră se încheie în
relaxare, cu o…

●● … excursie opțională la Sirmione

(15 €), una dintre cele mai populare
stațiuni de pe malul lacului Garda,
cunoscută pentru băile termale și castelul
medieval Rocca Scaligera. Pășind pe
străduțele înguste cu aspect medieval,
printre casele pitorești, protejate parcă de
fortăreața construită în secolele XII-XIII,
intrăm în lumea de povești a cavalerilor.
Înconjurat de ape, acesta este locul în care
accesul se facea numai pe poduri mobile.
Interiorul castelului te așteaptă cu un mic
muzeu, iar peisajele și întreaga atmosferă
a timpurilor de demult te transpune parcă
într-o altă lume.
Revenim în Verona, în spirit de sărbătoare,
pentru a întâmpina Noul An în centrul
orașului: La mulți ani, 2020! După miezul
nopții ne așteaptă odihna în același hotel
din zona Padova, iar zorii anunță un început
de An cu noi experiențe romantice.

●● … croazieră opțională pe Dunăre, la

Budapesta (15 € fără masă sau 35 €
cu masă). Admirăm, înainte de cazare:
Parlamentul, Podul cu Lanțuri, Bastionul
Pescarilor, Basilica Sf. Matyas, Palatul Regal
și Stânca Gellert.

ZIUA 6. BUDAPESTA - ARAD - SIBIU BUCUREȘTI (CCA. 815 KM)

Odihniți, savurăm micul dejun și pornim
spre casă. Ajungem la Academia Militară
din București după ora 23.30, în funcție
de trafic și de durata formalităților de
frontieră, de unde ne luăm la revedere. Ne
întâlnim într-un viitor circuit cu autocarul.

ZIUA 4. PADOVA - VENEȚIA
(CCA. 85 KM)

După un somn odihnitor, ne bucurăm de
micul dejun și pornim spre Tronchetto,
insula artificială din Laguna Veneției, de
unde ne îmbarcăm contra cost (11+14 €)
într-un vaporaș privat. Ne bucurăm de
plimbarea pe apele venețiene, navigând
pe canalul Giudeca, pentru a face

REDUCERE
- 15 %

REDUCERE
- 10 %

REDUCERE
-5%

LOC ÎN CAMERĂ
DUBLĂ

Supliment
Single

Copil
6 - 12 ani

Al 3-lea adult
în cameră

259 €

275 €

290 €

305 €

95 €

285 €

295 €
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PÂRTIA DE SKI
2020
Săniuș și
adrenalină
De la bucuria primului săniuș, la adrenalina
unei curse pe unele dintre cele mai aventuroase pante din Europa, vacanțele la ski au
devenit o tradiție pentru cupluri, prieteni
și familii. Anul acesta, alege o destinație
care să-ți ofere nu doar pârtii de calitate,
ci și peisaje uimitoare, alături de servicii
avantajoase.
Țînând cont de raportul calitate-preț,
Bulgaria reprezintă, probabil, cea mai bună
alegere pentru o vacanță la ski. Stațiunile
de ski din Bulgaria sunt recunoscute pentru
facilitățile și condițiile oferite, dar și pentru
ofertele de cazare avantajoase.

PÂRTII ȘI PEISAJE DE POVESTE
Bulgaria este o alegere ideală dacă ești în
căutarea unui loc confortabil pentru sporturile
de iarnă, combinate cu peisaje de poveste. Fie
că atingi pârtiile pentru prima dată sau cauți
să testezi noi terenuri, există câteva stațiuni de
ski uimitoare în Bulgaria, de care te vei îndrăgosti, iremediabil.
În Bulgaria vă aşteaptă nu doar domeniile
schiabile, ci şi multe hoteluri atractive, cu
diferite standarde şi niveluri de preţ, diverse
posibilităţi de Après-Ski în baruri sau restaurante tradiţionale şi staţiuni balneare renumite, unde vă puteţi relaxa şi reface dupa o zi la
ski.
Pentru cei care caută să schieze în Bulgaria,
munții Rila sunt cea mai bună alegere. Petrece
puțin timp în cercetarea diferențelor dintre
cele trei stațiuni de ski primare din Bulgaria
situate în Borovets, Bansko și Pamporovo, pentru a te asigura că alegi cea mai bună opțiune
privind facilitățile necesare ție și familiei tale.

pag. 62 - Pârtia de ski - IARNA 2019-2020

SUGESTII
Hello Holidays
Peisajele aparte, facilitatile si preturile mici cantaresc greu in alegerea Bulgariei ca destinatie de iarna.
Daca esti pasionat de ski, stii. Daca nu, ar trebui
sa devii… sau nu. Sunt multe lucruri de care sa te
bucuri iarna in statiunile de ski ale Bulgariei, pe langa
partiile bine amenajate. Noi recomandam cateva
activitati, pentru toti.
O ZI IN BANSKO. Stim ca te gandesti imediat la ski. Si
pe buna dreptate. Dar dupa o cursa cu adrenalină pe una
(sau doua) dintre partiile sale, ia o pauza de vin fiert si porneste intr-o plimbare prin centrul vechi al orasului. Astfel,
ii descoperi frumusetea si in haine albe, de nea.
RAZLOG. Viziteaza si orașul vecin al Bansko, Razlog.
Acolo, în vârful Dealului Golak, poti urca Turnul Razlog

pentru vederi panoramice unice asupra Razlogului,
Bansko și ai frumosilor munți bulgari care îi înconjoară.
MEHANAS TRADIȚIONALE. Mehanas sunt restaurante decorate tradițional, cu preparate tipic bulgare.
Uneori, cina este însoțită de muzică și dansuri populare.
Mâncarea aici vine în porții uriașe și este întotdeauna
servită alături de fantasticul vin de casă. Deși bucătăria
bulgară este bazată pe carne, mehanele servesc, de
asemenea, opțiuni vegetariene.
RAKIA DE CASĂ. Atât Bansko, cât și Borovets sunt
cunoscute pentru viața de noapte, așa că vei găsi o
mulțime de baruri și cluburi in care sa petreci. Și, dacă ai
nevoie de ceva care sa te introduca in atmosfera, cateva
shot-uri de rakia de casă (un tip de țuică) sunt cele mai
potrivite.

SNOW, FUN & SUN
FUN PARK PAMPOVORO. Este unul
dintre proiectele cu cea mai rapidă
dezvoltare din stațiunea Pamporovo,
implementat în parteneriat cu TRS
Pamporovo (organizația de tineret a snowboarderilor și schiorilor
freestyle). Are trasee cu viraje și
salturi, fiind cea mai atractivă din
sud-estul Europei. Si este ușor accesibil atât de către începători, cât și
de persoane avansate.
BANSKO SNOW PARK. Pentru
majoritatea turistilor, este cea mai
preferata parte a statiunii, de la
începători până la experți, tineri si
varstnici deopotriva. Construit în
2006, parcul de zapada din Bansko
este un loc minunat pentru a-ți lucra
abilitățile, dar poate fi, de asemenea, periculos daca nu iti cunosti
nivelul. Aventureaza-te, dar ai grija.
Bucura-te de zapada si de adenalina
unei ture pe partiile de ski, fara a te
expune vreunul risc. Vacantele sunt
mai frumoase asa.
FREESTYLE SNOW PARK
BOROVETS. Adrenalina pe pista de
ski Popangelov. Parcul Borosport
Snow are 610 m lungime și oferă
3 niveluri de dificultate. O pistă
specială cu elemente de salt este
pregătită pentru cei mai tineri
iubitori ai sporturilor de iarnă. Parcul
impresionează prin multe inovații și
idei modern, fiin alegerea perfecta
pentru a experimenta câteva zile
frumoase de zăpadă pe pârtiile de
ski ale Bulgariei.

CELE MAI CUNOSCUTE STAȚIUNI
Bansko

Bansko este cea mai mare și mai modernă stațiune de ski din Bulgaria,
beneficiind de cel mai bun centru de ski din zona. Stațiunea se bucură
de zăpadă din plin, având cel mai lung sezon de ski, ce se poate
prelungi uneori și până la începutul lunii mai. Datorită numeroaselor
investiții, a facilităților excelente oferite, combinate cu arhitectura
unică a orașului, Bansko s-a transformat într-una dintre destinațiile
favorite pentru ski din Bulgaria.

Borovets

Borovets este a doua stațiune de ski din Bulgaria, ca mărime, după
Bansko. Este o stațiune mai liniștită decât Bansko, dar nu mai puțin
spectaculoasă, aici putându-se skia până la 2.500 m altitudine.
Datorită facilităților excelente ale pârtiilor, stațiunea atrage în fiecare
an mii de iubitori de sporturi alpine, atât din Bulgaria cât și din alte
țări.

Pamporovo

Pamporovo este cea mai sudică stațiune de ski din Europa și cea
mai însorită stațiune montană de ski, însă, la fel ca celelalte stațiuni,
se bucură de zăpadă din belșug, de pârtii de ski moderne și de o
organizare impecabilă. Sezonul de ski începe la jumătatea lunii
decembrie și se termină aproximativ la jumătatea lunii aprilie.
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Bulgaria - Bansko

Amira Hotel *****

de la

Bansko

hh superior

63 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | DEMIPENSIUNE
Descriere: Amira este un hotel de tip boutique de 5*, construit în anul 2015.
Localizare: Hotelul este situat la 2 km de orașul Bansko, la poalele munților Pirin.
Facilități hotel: Restaurant, un lobby bar, un centru Spa dotat cu două săli de masaj,
tratamente spa, saună, jacuzzi, o piscină interioară pentru adulți și o piscină interioară
pentru copii. De asemenea, hotelul dispune și de un loc de joacă pentru copii.
Facilități camere: Hotelul Amira dispune de camere duble, studio-uri și apartamente.
Toate camerele sunt modern utilate și dotate cu facilități moderne, precum: Wifi
gratuit, aer condiționat, TV, TV, telefon, minibar, fierbător electric, seif, baie cu dus
sau cadă, uscător de par, balcon (doar în unele camere) și multe alte facilități conform
numărului de stele.
Reduceri: Early Booking 15% pentru rezervări realizate până la 31.10.2019 cu plata integrală până la 05.11.2019;
Early Booking 10% pentru rezervari realizate până la 30.11.2019 cu plata integrală până la 05.12.2019
Suplimente: Supliment Cină Revelion (optional) – 135 €/ adult; 70 €/ copil 6-11.99 ani; 18 €/ copil 2-5.99 ani.
Taxă serviciu (obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.
Tariful include: cazare cu demipensiune, taxa de statiune
Tariful nu include: supliment Cină Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare
medicală.

Loc in
Loc in Apartment
Loc in
Apartment
1-Bedroom with
Studio
1-Bedroom Fireplace (max. 4 pax)
01.12-26.12; 15.03-31.03
63 €
75 €
93 €
137 €
27.12-01.01
107 €
127 €
157 €
232 €
02.01-14.03
88 €
105 €
129 €
191 €
Primul şi al doilea copil 0-5.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 5 nopţi în perioada 27.12.2019 - 01.01.2020
Perioadă

Evelina Palace Hotel ****

Loc in
Dubla

de la

Bansko

hh standard

23 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | MIC DEJUN
Descriere: Evelina Palace a fost construit in anul 2006 si este un hotel cochet ce
ofera o atmosfera intima si este amplasat pe bratul vestic al raului Glazne.
Localizare: Hotelul este situat în centrul stațiunii Bansko, pe malul vestic al râului.
Telegondola se află la aproximativ 800 m distanță de acesta, hotelul punând la
dispoziția clienților săi și transfer până la stația de telecabina.
Facilități hotel: Este un hotel construit în stil tradiţional bulgăresc şi dispune de un
lobby, un restaurant, o piscină interioară, un centru Spa modern utilat, un centru de
fitness și un bar.
Facilități camere: Camerele sunt: duble executive, duble deluxe și apartamente,
toate fiind dotate cu mini-bar, telefon, tv, wifi, balcon și baie complet utilată.
Reduceri: Early Booking 15% pentru rezervări realizate până la 31.10.2019 cu plata integrală până la 10.11.2019;
Early Booking 10% pentru rezervari realizate până la 30.11.2019 cu plata integrală până la 10.12.2019
Suplimente: Supliment Demipensiune – 9 €/ persoană; Supliment Cină Crăciun (optional) – 33 €/ adult; 18
€/ copil 4-13.99 ani. Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 91 €/ adult; 44 €/ copil 4-13.99 ani. Taxă serviciu
(obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.
Tariful include: cazare cu mic dejun, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment Cină de Crăciun şi Revelion, supliment demipensiune, taxă serviciu şi de asistenţă
locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Perioadă

Loc in Dubla

Loc in Studio

01.12-22.12; 11.03-31.03
23 €
23.12-26.12; 03.01-12.01; 01.02-11.02
30 €
27.12-02.01
53 €
13.01-31.01; 12.02-10.03
25 €
Copil 0-3.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 3 nopţi în perioada 27.12.2019 - 02.01.2020

MPM Sport Hotel ****

de la

Bansko

29 €
34 €
58 €
31 €

hh superior

44 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | DEMIPENSIUNE
Descriere: Parte din lanțul hotelier MPM, MPM Sport reprezintă una din cele mai
bune opțiuni atât pentru pasionații de ski cât și pentru cei în căutare de relaxare.
Localizare: Hotelul este situat foarte aproape de telegondolă, la cca 500 m de
centrul stațiunii, chiar la baza pârtiei principale din Bansko.
Facilități hotel: Restaurant, centru spa, piscină interioară, parcare, garaj, garderoba
ski, room service, spălătorie și curățătorie, recepție, internet wireless, seif la recepție,
lift, restaurant principal, restaurant a la carte Sport Unique, lobby bar.
Facilități camere: Toate unitățile de cazare de la Sport MPM sunt dotate cu TV,
mini-bar, telefon, Wifi, baie privată cu duș/ cadă și articole de toaletă gratuite. Unele
camere au balcon cu vedere pitorească spre munte.
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2019 cu plata integrala până la 10.11.2019.
Suplimente: Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 89 €/ adult; 45 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu
(obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur; parcare interioara
8 €/zi.
Tariful include: cazare cu demipensiune, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare
medicală.
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Perioadă

Loc in Dubla Executive

Loc in Dubla Deluxe

28.12-04.01
78 €
05.01-11.01
66 €
20.12-27.12; 12.01-07.03
54 €
01.12-19.12; 08.03-12.04
44 €
Copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 4 nopţi în perioada 28.12.2019 - 04.01.2020

92 €
80 €
59 €
48 €

Bulgaria - Borovets

Festa Winter Palace Hotel *****

de la

Borovets

hh superior

43 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | DEMIPENSIUNE
Descriere: Unic prin stilul și mobilierul său, hotelul reușește să îmbine perfect vacanță
cu serviciile de prima clasa, combinând sporturile de iarnă cu relaxarea în centrul Spa.
Localizare: Hotelul se află situat în centrul stațiunii Borovets, foarte aproape de pârtia
de ski și de liftul “Sitnyakovo Express”.
Facilități hotel: Lobby bar, piano bar, două restaurante, o patiserie, două săli de
conferință, Spa cu piscină, saună, baie de aburi, facilităţi de fitness, parcare exterioară
și subterană, room service, recepție, internet cafe, biliard, miniclub copii, babysitting.
Facilități camere: 39 de camere duble de lux, 15 suites Junior, 12 apartamente de
lux și o suită VIP cu lift exclusivist. Toate beneficiază de internet wireless, TV, seif,
minibar, aer condiționat, baie cu dus/cadă, uscător şi balcon cu vedere la munte.
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2019 cu plata integrala până la 10.11.2019.
Suplimente: Supliment Cina Craciun (obligatoriu) – 40 €/ adult; 20 €/ copil 3-12.99 ani; Supliment Cină Revelion
(obligatoriu) – 90 €/ adult; 45 €/ copil 3-12.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă
locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.
Tariful include: cazare cu demipensiune, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment Cina Craciun, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe
locale, asigurare medicală.

Loc in Dubla
Loc in Junior Loc in Standard
Deluxe
Suite
Suite
01.12-20.12; 05.03-09.04
43 €
49 €
53 €
21.12-27.12; 14.01-25.01
58 €
66 €
73 €
28.12-01.01
105 €
123 €
134 €
02.01-13.01; 26.01-15.02
69 €
79 €
85 €
16.02-04.03
54 €
61 €
66 €
Copil 0-2.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 5 nopţi în perioada 28.12.2019 - 02.01.2020
Perioadă

Flora Complex ****

de la

Borovets

hh standard

30 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | DEMIPENSIUNE
Descriere: Hotelul este compus din doua cladiri principale (conectate printr-un pasaj
interior) si cinci cladiri rezidentiale aditionale.
Localizare: Hotelul Flora este situat în partea centrală a stațiunii Borovets, la doar 50
metri de teleschi și la 20 metri de pârtiile pentru începatori.
Facilități hotel: Parcare, internet wireless, seif la recepție, tenis de masă, darts, sala
de conferințe, casino, recepție, lift, room service, spălătorie, Spa (piscină interioară,
saună, baie de aburi, sala de fitness, jacuzzi, masaj), restaurant a-la-carte și lobby bar.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu mini frigider, telefon, TV satelit și baie cu
duș. Apartamentele și studiourile beneficiază în plus de chicineta utilată. Camerele
duble au două paturi separate și un fotoliu extensibil.
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 15.10.2019 cu plata integrala până la 31.10.2019.
Suplimente: Supliment Cina Craciun (obligatoriu) – 45 €/ adult; 22 €/ copil 2-11.99 ani; Supliment Cină Revelion
(obligatoriu) – 80 €/ adult; 40 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă
locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.
Tariful include: cazare cu demipensiune, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment Cina Craciun, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe
locale, asigurare medicală.

Perioadă

Loc in Dubla Loc in Studio

Loc in Apartament

01.12-17.12; 12.03-31.03
30 €
34 €
18.12-25.12; 05.03-11.03
36 €
40 €
26.12-03.01
61 €
65 €
04.01-04.03
47 €
51 €
Copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 3 nopţi în perioada 26.12.2019 - 03.01.2020

Samokov Hotel ****

de la

Borovets

41 €
48 €
76 €
59 €

hh standard

29 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | DEMIPENSIUNE
Descriere: Inconjurat de paduri de pin hotelul oferă oaspeţilor o atmosfera liniştita şi
placuta şi servicii de cea mai inalta calitate.
Localizare: Hotelul Samokov se află situat în centrul stațiunii Borovets, la aproximativ
80 m de stația de telegondolă, în mijlocul unei păduri de pin.
Facilități hotel: Internet wireless, parcare, centru de conferințe, club pentru copii,
biliard, bowling, tenis de masă, garderoba echipament ski, recepție, sala de internet,
spălătorie, seif, lift, restaurant principal, restaurant a la carte, bar în lobby, bar de
noapte, centru spa.
Facilități camere: Camerele sunt dotate cu TV, mini frigider, baie cu dus sau cadă,
uscător de par și balcon. Majoritatea camerelor oferă vedere spre munte.
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 31.10.2019 cu plata integrala până la 10.11.2019.
Suplimente: Supliment demipensiune – 8 euro/pers; Supliment Cina Craciun – 40 €/ adult; 25 €/ copil 2-11.99
ani; Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 55 €/ adult; 35 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 2 €/
persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.
Tariful include: cazare cu mic dejun, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment demipensiune; supliment Cina Craciun, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de
asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Perioadă

Loc in Dubla

21.12-27.12; 01.03-31.03
28.12-03.01
04.01-17.01; 01.02-23.02
18.01-31.01; 24.02-29.02
Copil 0-4.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 5 nopţi în perioada 28.12.2019 - 03.01.2020

29 €
53 €
40 €
34 €
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Bulgaria - Pamporovo

Orlovets Hotel *****

de la

Pamporovo

hh superior

36 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | MIC DEJUN
Descriere: Construit într-un stil alpin, acest hotel de 5* reprezintă cea mai bună
alegere pentru o vacanță relaxantă.
Localizare: Situat aproape de centrul stațiunii, la distanță de 700 m de pârtiile de ski.
Facilități hotel: Parcare, internet wireless, depozit și închiriere echipament ski,
transport la teleschi, tenis de masă, recepție, săli de conferințe, room service,
spălătorie/calcatorie, centru Spa, restaurant, lobby bar; sky bar.
Facilități camere: Camerele dispun de seif, telefon, TV, minibar, acces internet
wireles, facilități pentru prepararea ceaiului, încălzire centralizată, balcon, baie cu dus/
cadă, uscător de par.
Perioadă
Reduceri: Early Booking 15% pentru rezervări realizate până la 30.10.2019 cu plata integrala pana la 10.11.2019.
Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 30.11.2019 cu plata integrala pana la 01.12.2019
Suplimente: Supliment demipensiune – 8 euro/pers; Supliment Cina Craciun (obligatoriu) – 30 €/ adult; 20
€/ copil 5-11.99 ani; Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 65 €/ adult; 40 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu
(obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.
Tariful include: cazare cu mic dejun, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment demipensiune; supliment Cina Craciun, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de
asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare medicală.

Loc in Dubla Twin

01.12-20.12; 07.03-20.04

36 €

21.12-27.12; 04.01-17.01; 22.02-06.03

42 €

28.12-03.01

72 €

18.01-21.02

49 €

Copil 0-4.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 3 nopţi în perioada 26.12.2019 - 04.01.2020

Finlandia Hotel ****

de la

Pamporovo

hh standard

26 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | DEMIPENSIUNE
Descriere: Hotelul se afla intr-un cadru natural superb, in mijlocul padurii de pini,
adaugand o nota de eleganta in atmosfera statiunii.
Localizare: Finlandia Hotel se află la aproximativ 800 m de pârtia de ski și 1.5 km de
centrul stațiunii Pamporovo.
Facilități hotel: Internet wireless, parcare, transport până la pârtiile de ski, tenis de
masă, biliard, săli de conferințe, depozit și închiriere echipament ski, room service,
recepție, spălătorie, seif, babysitting, jocuri electronice, camera de joacă pentru copii,
centru Spa, restaurant pricipal, restaurant a la carte, lobby bar.
Facilități camere: Camerele dispun de baie cu dus/cadă, telefon, TV, minibar, acces
internet wireless, uscător de par, balcon.
Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 15.11.2019 cu plata integrala pana la 20.11.2019
(nu se aplica pentru perioada 27.12-02.01)
Suplimente: Supliment Cina Craciun (obligatoriu) – 30 €/ adult; 17 €/ copil 3-11.99 ani; Supliment Cină Revelion
(obligatoriu) – 60 €/ adult; 30 €/ copil 3-11.99 ani. Taxă serviciu (obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă
locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.
Tariful include: cazare cu demipensiune, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment Cina Craciun, supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe
locale, asigurare medicală.

Perioadă

Loc in Dubla

Loc in Dubla Deluxe

01.12-26.12; 12.01-23.01;
26 €
23.02-10.04
27.12-02.01
45 €
03.01-11.01; 24.01-22.02
31 €
Copil 0-2.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 3 nopţi în perioada 26.12.2019 - 04.01.2020

Prespa Hotel ***

de la

Pamporovo

31 €
51 €
37 €

hh economic

26 €/zi

CAZARE | TRANSPORT PROPRIU | DEMIPENSIUNE
Descriere: Este un hotel de tip economy, recent renovat, dar care ofera toate
conditiile petrecerii unui concediu de iarna relaxant.
Localizare: Situat în centrul oraşului Pamporovo, acest hotel se afla la o distanţă de
500 de metri de teleschi.
Facilități hotel: Hotelul pune la dispoziția clienților săi următoarele facilități: recepție,
restaurant, lobby bar, parcare, fitness, sauna, sala de joaca pentru copii, room service.
Facilități camere: Toate camerele hotelului au vedere catre munte si dispun de: baie
cu dus/cadă, TV, telefon, terasa, minibar, internet Wifi.

Reduceri: Early Booking 10% pentru rezervări realizate până la 30.11.2019 cu plata integrala pana la 05.12.2019
Suplimente: Supliment Cină Revelion (obligatoriu) – 60 €/ adult; 30 €/ copil 2-11.99 ani. Taxă serviciu
(obligatorie): 2 €/ persoană pe zi; Taxă asistenţă locală (obligatorie): 2 € / persoană pe sejur.

Tariful include: cazare cu demipensiune, taxa de statiune.
Tariful nu include: supliment Cina Revelion, taxă serviciu şi de asistenţă locală, alte taxe locale, asigurare
medicală.
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Perioadă
01.12-13.12; 05.01-17.01; 24.02-15.04

Loc in Dubla
26 €

14.12-27.12; 03.01-04.01; 18.01-21.02

29 €

28.12-02.01

49 €

Copil 0-1.99 ani la cazare în cameră cu doi adulţi - GRATUIT
Sejur minim 5 nopţi

Iubim Romania
și ne-am decis ca
trebuie explorata pe
indelete, chiar și de cei cu
putin timp la dispozitie. Astfel
ca, incepand cu 2015 am inclus în
portofoliul un nou concept: excursii de
1 zi sau “O zi cat o vacanta”. Ulterior,
am deschis portofoliul și pentru
Bulgaria. Pastram și astazi
traditia și va invitam sa
petreceti o zi cat o
vacanta în Romania
Pastram traditia și te invitam sa petreci
și Bulgaria!

O zi cÂt O vacanȚĂ

ROMÂNIA

ROMANIA

BULGARIA

• Prejmer-Brașov-Bran-Bușteni
• Brașov-Parada Junilor
• Delta Dunării

• Transalpina
• Transfăgărășan

Balcik - Cap Kaliakra
Veliko Tarnovo - Capitala Țarilor
Plevna & Lovech

SPUNE HELLO
VACANȚELOR TALE!
Te invitam sa ne urmaresti pe blog.
Intra pe www.spunehellovacantelortale.ro și afla
- Ce destinatie de vacanta ti se potriveste?
- Trucuri pentru cele mai frumoase poze cu smartphone-ul
- Aplicatii pe care sa le instalezi atunci cand pleci în vacanta
- Destinatii care ti se potrivesc în functie de zodie
Pentru a descoperi mai multe... hai pe blog!

2o2o

DISTRACTIA CONTINUĂ
ȘI DUPĂ TOPIREA ZĂPEZII.

Caută în agenții cataloagele Sejur și Circuite 2020

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

Barbu Văcărescu nr. 111
Sector 2 - București
Tel: +4 031.131.00.02
email: rezervari@helloholidays.ro

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

