
 

 

REVELION 2022 la CHISINAU 
29.12.2021 - 02.01.2022 - 5 zile / 4 nopti 

Manastirea Curchi, Orheiul Vechi, Chisinau, Tiraspol, Cricova, Manastirea Capriana, Palatul Manuc Bey 
 

Ziua 1. BUCURESTI - BUZAU - FOCSANI - BACAU - CHISINAU (cca. 525 km) 
Plecare din Bucuresti, la ora 6.00, de la Academia Militara (Universitatea de Aparare Carol I - acces dinspre Metrou Eroilor) spre Bacau, unde 
descoperim orasul intr-un tur panoramic. Continuam spre Republica Moldova si seara ajungem in Chisinau, aici descoperim orasul intr-un tur 
cu autocarul: Universitatea Tehnica, Parlamentul, Gradina publica (cel mai vechi parc din oras amenajat in sec. XIX in stil clasic), cu statuile 
lui Aleksander Puskin si Stefan cel Mare si 12 busturi ale clasicilor literaturii romane. Urmeaza Senatul, Arcul de Triumf (sec. XIX) care 
comemoreaza victoria armatelor rusesti din Razboiul ruso-turc (1828-1829) si care adaposteste in interior un clopot gigant (6,4 t) turnat din 
turnurile turcesti capturate. Ne petrecem noaptea la Hotel Manhattan 4* din Chisinau. 

 

Ziua 2. CHISINAU - TIRASPOL - CASTEL MIMI - MILESTII MICI (cca. 175 km) 
Mic dejun. Continuam vizita in capitala Republicii Moldova si ne indreptam spre Parcul Catedralei si Catedrala Mitropolitana “Nasterea 
Domnului” (sec. XIX), monument istoric cu un exterior neoclasic si un interior in stil bizantin. Timp liber pentru a vizita Muzeul National de 
Istorie a Moldovei si pentru a cumpara diverse cadouri pentru cei dragi de acasa, sau excursie optionala (25 euro/pers.) la Tiraspol si Castelul 
Mimi. Ajunsi in Trasnistria, admiram din autocar Cetatea Tighina (sec. XV) construita de Stefan cel Mare si urmam drumul spre Tiraspol- oras 
“ciudat”, care pare mult mai sovietic decat Moscova din zilele noastre, putand fi comparat cu un adevarat muzeu in aer liber pentru cei 
interesati de o bizara calatorie in timp. Parcurgem un tur de oras cu autocarul si admiram: Stadionul de fotbal Sheriff, ruinele Cetatii-
Fortarete Tiraspol (sec. XVIII) construita in urma Tratatului de la Iasi (dupa Razboiul Ruso-Turc), care stabilea granita dintre Imperiul Tarist si 
cel Otoman pe Nistru, Muzeul de Istorie locala, Sovietul Suprem al Guvernului cu bustul solemn al lui Lenin, iar in apropiere un tanc sovietic 
T-34 (care comemoreaza victoria Uniunii Sovietice in al doilea Razboi Mondial). Pe traseul de retur vizitam Castelul Mimi, o incantatoare 
locatie, inclusa in top 15 al celor mai frumoase vinarii din lume.  Dupa intoarcerea la Chisinau, deplasare optionala (35 Euro/pers.) la crama 
Milestii Mici, cu degustare de vin.  Cazare la Hotel Manhattan 4* din Chisinau. 

 

Ziua 3. CHISINAU - Manastirea CURCHI - ORHEIUL VECHI - CHISINAU (cca. 155 km) 
Mic dejun. Timp liber sau optional (25 euro/pers.) deplasarea spre Manastirea Curchi, important monument al arhitecturii basarabene, 
ridicata in 1773 de fratii Curchi, la inceput sub forma unui schit modest din lemn, iar de-a lungul timpului s-au zidit alte cinci biserici din 
piatra. Fiind inconjurata de un zid inalt de piatra, in perioada sovietica manastirea a fost transformata in spital de psihiatrie, s-au distrus 
icoanele, s-au ars cca 4000 de volume de carte si unele incaperi au devenit depozite. In 1999 a fost redata bisericii, care a refacut-o si in 
curtea ei a amenajat un parc dendrologic cu specii rare de arbori si arbusti. Urmeaza Orheiul Vechi, cel mai important obiectiv cultural din 
Republica Moldova, care pastreaza fortificatii, lacase de cult (inclusiv mnastiri rupestre), locuinte, bai, s.a din cele doua perioade majore: 
tataro-mongola (sec. XIII-XIV) si moldoveneasca (sec.XV-XVI), reunite intr-un Complex Muzeal in aer liber. In “perioada moldoveneasca” 
Orheiul  fost unul dintre cele mai importante centre de aparare nationala, cand aici exista o cetate (ale carei ruine sunt vizibile) consolidata 
de Stefan cel Mare si Petru Rares, dar distusa ulterior de Alexandru Lapusneanu la ordinul turcilor. Dupa amiaza revenim la Chisinau si ne 
pregatim pentru o incantatoare petrecere de Revelion ( 115 Euro/pers.). Cazare la Hotel Manhattan 4* din Chisinau. 

Pentru aceasta seara magica, ce marcheaza trecerea dintre ani am pregatit pentru dumneavoastra un meniu imparatesc cu gustari 
calde si reci, fel principal, desert si Open Bar, totul asezonat cu o atmosfera de poveste si muzica live oferita de Orchestra Dinastiei 

Valuta. Programul include colinde, tombola cu cadouri si multe alte surprize placute. 
 

Ziua 4. CHISINAU - Man. CAPRIANA (cca. 90 km) 
Mic dejun intarziat si timp liber in Chisinau sau optional (15 Euro/pers.) pornim spre Manastirea Capriana, una din cele mai vechi din tara, 
care devine Manastirea domneasca in 1429 in timpul lui Alexandru cel Bun, nepoata egumenului manastirii, Marena, ajungand sotia 
domnitorului. Stefan cel Mare, Petru Rares, Al. Lapusneanu si Vasile Lupu, s-au ingrijit de-a lungul timpului de aceasta manastire si totusi la 
sfarsit de secol XVII aceasta cunoaste o perioada de declin. In perioada sovietica, manastirea Capriana, a avut mult de suferit, averile fiindu-i 
trecute in proprietatea statului, pentru ca in 1962 sa fie devastata si inchisa. In chilii a fost deschis un sanatoriu pentru copiii bolnavi de 
tuberculoza, in biserica „Sfantul Nicolae” s-a organizat clubul satesc, iar biserica „Sfantul Gheorghe” a fost transformata in depozit. Abia dupa 
redesteptarea nationala din 1989, manastirea si-a redeschis portile. Seara participam la o atractiva Cina Festiva de Carnaval (85 Euro/pers.) 
cu muzica si dans. Cazare la Hotel Manhattan 4* din Chisinau. 

 

Ziua 5. CHISINAU - Conacul lui MANUC BEY - BUCURESTI (cca. 545 km) 
Mic dejun. Pornim spre Hancesti unde vizitam Conacul lui Manuc Bey, diplomat si negustor armean. Dupa terminarea razboiului ruso-turc 
din 1806-12, acesta isi lasa afacerile din Bucuresti pe mainile unor oameni de incredere si se muta cu familia la Chisinau, unde cumpara 
mosia Hincesti, insa moare intr-un accident de calarie, pedepsit pentru tradare de catre otomani. Constructia a fost inceputa de fiul sau si a 
fost terminata abia de nepotul sau, in spiritul clasicismului francez, cu deschideri largi de ferestre si logii. Dupa al doilea Razboi mondial 
conacul a trecut in proprietate sovietica si a gazduit o scoala de mecanizare, apoi un colegiu de constructii. La inceputul anilor 1970 a fost 
facuta restaurarea Castelului de vanatoare, iar mai tarziu a fost transformat in Muzeu de istorie si etnografie, cu peste 20 de mii de 

exponate. Continuam drumul spre tara. Sosire in Bucuresti seara, la Academia Militara, in functie de trafic si formalitatile de frontiera. 
 

Perioada 
Reducere  

- 15 % 
Reducere  

- 10 % 
Reducere  

- 5 % 
Loc in Dubla 

Supliment 
SGL 

Copil 
6 - 12 ani 

Al treilea adult 

29.12.2021-02.01.2022  
5 zile / 4 nopti 

267 € 284 € 299 € 315 € 95 € 295 € 305 € 

 
 
 



 

 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Transport cu autocar climatizat, clasificat pentru curse 
internationale 
- 4 cazari cu mic dejun in hotel Manhattan 4* 
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 
- Deplasare pt. vizite la: Chisinau, Pal. Manuc Bey 
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu  

- Asigurare medicala + storno, excursii optionale, ghizi locali, intrari la 
obiective (inclusiv pt. optionale) 
- Cina Festiva de Revelion, Cina Festiva de Carnaval 
- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este solicitata (se 
va achita cash de catre turisti) 
- Bacsisuri/tips (recomandate) 

 

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:   
1. FIRST MINUTE -5% REDUCERE, valabil pana la 15.11.2021, cu achitarea unui avans de 20% la inscriere, diferenta de plata cu 30 zile inainte 
de plecare. 
2. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia tour operatoare, atat direct, cat si 
prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 
3. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 
4. REDUCERE DE GRUP: la 8 pers= 2%, la 12 pers= 3%, la 15 pers. platitoare, a 16-a GRATUIT 
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 
In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se aplica 
penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor de mai sus.  
In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de 
servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru 
intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello 
Holidays. Turistul nu poate primi contravaloarea in bani a voucherului. 
 

OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):    
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte de plecare. In situatia in care 
programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se aplica pragurile de 
penalizare conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv:  
a) 25 Euro/persoana-taxa de serviciu, dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu pana la 60 de zile inainte de plecare/intrare). 
b) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (in intervalul 59-30 de zile inainte 
de plecare/intrare). 
c) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare. 
d) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de plecare/intrare. 
In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac imposibila executarea pachetului de 
servicii de calatorie, turistul va beneficia de un voucher – anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru 
intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello 
Holidays. Turistul poate solicita restituirea contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in cuantum de 25 
euro/persoana. Taxa de serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta. 
 

Grup minim 35 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.  
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii pe un program similar; 
In cazul unui grup mai mic de 35 pers., pentru un grup de 30-34 se va achita un supliment de 35 euro /pers., Agentia organizatoare isi rezerva 
dreptul de a anula programul daca nu se vor inscrie minim 15 persoane pana cu 15 zile inainte de data de plecare. 
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, respectand vizitarea tuturor obiectivelor din program 
Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa completeze partajul. 
Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 
Pentru explicatiile in obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 

 

IMBARCARI GRATUITE DIN TARA DOAR IN PRIMA ZI 
Orasul Locul de intalnire Ora  Orasul Locul de intalnire Ora 

  BUCURESTI ACADEMIA MILITARA 06.00  FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 08:30 

BUZAU Mc Donald’s Unirea 07:30  BACAU Parcarea Stadionului Municipal 10 :30 
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
 

Orasul  Locul de intalnire  Tarif/pers. €/sens  Orasul  Locul de intalnire  Tarif/pers. €/sens 

BRASOV   PETROM Calea Bucuresti 14 €/sens  GALATI Mc Donald’s 10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92 10 €/sens  BRAILA      Parcare Hotel Traian 10 €/sens 

PLOIESTI Petrom - Metro 8 € /sens  CRAIOVA   Autogara Nord 14 €/sens 

CONSTANTA  Kaufland Bd.I.C.Bratianu 14 €/sens  PITESTI Mc Donald’s Gara 8 €/sens 

*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de 
linie. Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat (minim 2 pers.) cu autoturism, microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt 
rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice 
si de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia 
pentru a te informa privind situatia concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca 
grupul nu poate astepta turistii care intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze 
agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte de data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in 
functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.  



 

 

Observatii / Conditii de calatorie: 
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel putin un adult care sa aiba asupra sa acordul scris al 

ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care insoteste 
minorul este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat. Informatii 
suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro. 

- Persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului de nastere al copiilor (este 
posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite). Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi 
turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 

- Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta. 
- Autoritatile de frontiera isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 

credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei  plecarii. 
- Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program. Pentru explicatiile la 

obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca 

turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  
- Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sa a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite 

apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente. 
- Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa completeze partajul. 

Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in 

dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 
- Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile 

suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii. 
- In situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o anumita localizare, meniu special, 

acestea vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate decat in masura posibilitatilor de la fata locului. 
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar /frigider, seif, aer conditionat, etc); in 

momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 
- In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica fara bani cash (cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai 

incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii. 
- Acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa. 
- Avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data plecarii, independent de vointa 

agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de 
igiena si control al starii de sanitate, formalitati vamale). 

- Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie; 
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

 
Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa 

plecare in cazul unei situatii neprevazute! 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 

 
 

 

http://www.politiadefrontiera.ro/

