Revelion 2022 SKOPJE - 5 zile Autocar
Reducere* pana la 15% - de la 169 Euro
Skopje- KOSOVO, Pest. de Marmura, Man. Gracanica, Pristina- OHRID- Canionul Matka- Sofia

Ziua 1 (29.12). BUCURESTI - SKOPJE (cca. 630 km)
La ora 06:00 dimineața, plecăm din parcarea Academiei Militare-Carol I (acces dinspre Metrou Eroilor). Traversam Bulgaria si ne
indreptam spre Macedonia de Nord. Ajungem in Skopje, unde va propunem turul pietonal al orasului, care a trecut printr-o ampla
reconstructie dupa cutremurul din 1963, refacere finantata de Guvern si care a cuprins constructia de piete, poduri, fantani arteziene,
teatre, muzee, colegii si cladiri guvernamentale. Admiram intr-un tur pietonal: Casa Maicii Tereza, Parlamentul, Monumentul Eroilor,
Poarta Macedonia, Piata Macedonia, cu o fantana arteziana si Statuia ecvestra a lui Alexandru cel Mare, Podul de Piatra construit in
sec XV- simbolul orasului, Orasul Vechi cu bazar, hammam, caravanserai si moschei, Filarmonica, Opera, Podul Artelor si Podul
Ochiului, ambele poduri decorate cu statui ale personajelor reprezentative in arta si muzica. Cazare in Skopje la Hotel Gold 4*/ similar,
pentru urmatoarele 4 nopti.

Ziua 2 (30.12). SKOPJE - OHRID, Ierusalimul Balcanilor (cca. 350 km)
După micul dejun, timp liber in Skopje sau optional, excursie la Ohrid (20 euro). Ne îndreptăm spre Ierusalimul Balcanilor- Ohrid,
obiectiv UNESCO numit astfel pentru ca in secolul al XVIII-lea aici erau 365 de biserici, cate una pentru fiecare zi a anului. Orasul a
fost resedinta episcopala, la sfarsit de secol IX aici functiona o Universitate condusa de Sfintii Clement si Naum de Ohrid, iar in secolul
al XI-lea Ohrid a fost capitala Imperiului Tarului Samuil. Lacul Ohrid, impartit intre Macedonia si Albania, protejat UNESCO, este
unul din cele mai adanci si mai vechi lacuri ce conserva un ecosistem acvatic unic in lume. Incepem turul pietonal in Piata Ohrid de la
Statuia Sfantului Clement de Ohrid si ne indreptam spre Biserica Sfanta Sofia inaltata in timpul Primului Tarat Bulgar, in secolele VIIXI. In perioada otomana biserica a fost transformata in moschee si frescele acoperite cu tencuiala. Refacera frescelor din anii `50-`60
au scos la iveala imagini din secolele XI-XIII in stil bizantin, foarte valoroase. Vom urca spre Teatrul Antic construit in secolul
al II-lea i. Hr. Ajungem in apropiere de Fortareara Samuil foarte bine conservata, una din cele mai mari fortificatii din Macedonia si
continuam apoi spre Biserica Sfantul Clement si Pantelimon din secolul al IX-lea. Ajungem la Biserica Sfantul Ioan Teologul ridicata
in secolul al XIII-lea pe o stanca, decorata cu ceramica si piatra sculptata, considerata una din cele mai frumoase biserici din tara. De
aici, optional ne imbarcam contra cost si intr-o scurta plimbare cu barcile pe lac, ne intoarcem in Piata Ohrid, unde vom avea timp
liber. Intoarcere la cazarea din Skopje.

Ziua 3 (31.12). SKOPJE - KOSOVO, Pestera de Marmura, Manastirea Gracanica -PRISTINA - SKOPJE (cca. 250
km) - LA MULTI ANI, 2022!
Mic dejun. Timp liber pentru vizite individuale si shopping in Skopje, sau excursie optionala (25 euro) in Kosovo, o regiune a Serbiei
care si-a declarat unilateral independenta in 2008, actiune recunoascuta de cca jumatate din statele lumii. Prezentand pasaportul trecem
frontiera si facem o prima oprire la Pestera de Marmura (Gadime), descoperita in 1966, cu o lungime de 1260 m, din care doar cca.
500 m sunt deschisi pentru vizitatori, unde vom admira formatiuni extraordinare de stalactite si stalagmite in marmura. Continuam spre
Manastirea sarba-ortodoxa Gracanica, ridicata in 1321 pe ruinele unei bazilici crestine timpurii din sec. al VI-lea. In timpul ocupatiei
otomane i s-au adus distrugeri repetate, iar dupa cel de-al doilea Razboi mondial a fost refacuta de calugarite si locuita permanent.
Biserica este construita din caramida si piatra asezate in randuri succesive in stil sarb-bizantin traditional, in forma a doua cruci una in
interiorul celeilalte, domul central fiind sprijinit pe patru coloane, iar splendidele fresce bine conservate dateaza din sec. XIV-XVI. In
1999 a fost bombardata de NATO, iar din 2006 este pe Lista monumentelor UNESCO. Ajungem in capitala Pristina, important centru
economic, politic, financiar, cultural si universitar. Turul incepe cu Muzeul Etnografic, gazduit de o cladire excelent pastrata din
secolul XVIII din zona vechiului bazar, unde sunt expuse haine, arme, bijuterii, obiecte folosite in gospodarie si alte artefacte legate de
nastere, nunta si ceremonia funerara. Urmeaza Moscheea Fatih, ridicata de Mehmed al II-lea Cuceritorul la opt ani dupa Caderea
Constantinopolului, transformata in biserica catolica in perioada de ocupatie habsburgica. In Piata Skanderberg admiram Statuia
ecvestra a eroului albanez medieval, adusa de la Kruje din Albania in 2001. Biblioteca Nationala inaugurata in 1982, este una din cele
mai remarcabile cladiri moderne, o imbinare intre stilul bizantin si cel islamic, intre cel modernist si traditional-rural, avand 99 de
domuri de diferite marimi acoperite cu o plasa metalica asemanatoare cu un navod pescaresc. Catedrala catolica Maica Teresa, ridicata
cu aprobarea Guvernului, e inchinata calugaritei misionare albaneza Sf. Teresa de Calcutta. Fundatia a fost pusa in 2005 de Presedintele
musulman Ibrahim Rugova, inaugurarea a avut loc in 2010, la aniversarea a 100 de ani de la nasterea Maicii Teresa, iar sfintirea in
2017, la un an de la canonizarea ei. Ridicata in stil romanic este una din cele mai mari biserici din Balcani. Intoarcere la Skopje, unde
optional va propunem sa sarbatorim trecerea in noul an cu o Cina Festiva de Revelion . La multi ani, 2022! Cazare la acelasi hotel
din Skopje.

Ziua 4 (01.01). SKOPJE - Canionul MATKA
Mic dejun. Dupa un somn odihnitor, va propunem o excursie optionala (10 euro) in canionul Matka, probabil cel mai spectaculos si
pitoresc moment al intregului program, o adevarata “minune” nu doar prin peisajul care ne va lasa fara cuvinte, cat si datorita accesului
extrem de facil intr-o zona atat de salbatica. Intoarcere pentru cazare in acelasi hotel din Skopje.

Ziua 5 (02.01). SKOPJE – SOFIA - BUCURESTI (cca. 635 km)
Mic dejun. Pe traseul de intoarcere spre Bucuresti, facem un ultim popas in Sofia pentru a vizita: Catedrala Al. Nevsky, in stil
neobizantin, una dintre cele mai mari constructii ortodoxe din lume, cu o capacitate de 10.000 de credinciosi si Biserica Sfanta Sofia,
una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe (sec. IV -VI), care din sec. XIV a dat chiar denumirea orasului. Traversam Podul Prieteniei
la Giurgiu si sosim in Bucuresti in jurul orei 22.00, in functie de trafic si de durata formalitatilor din frontiera.

PERIOADA

Reducere
- 15 %

Reducere
- 10 %

29.12.2021 - 02.01.2022

169 €

179 €

PRETUL INCLUDE:
- Transport cu autocar cu climatizare, clasificat pentru
curse internaţionale
- 4 cazari cu mic dejun la Hotel Gold 4*/ similar
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu
- Vizite la Skopje, Sofia

Reducere
Loc in
Suplim.
COPIL
Al 3-lea
-5%
cam. DBL cam. SGL 6-12 ani adult in cam.

189 €

199 €

79 €

179 €

189 €

NU SUNT INCLUSE IN PRET:
- Asigurare Travel (medicala + storno)
- Excursii optionale si intrari la obiectivele turistice (inclusiv
pentru excursii optionale) si servicii de ghizi locali
- Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete)
- Taxa de oras (se va achita cash de catre turisti la receptie)

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei.
Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa
completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei.
Grup minim 35 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.
In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar;
In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 10 euro/persoana;
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului;
Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.

REDUCERE de pana la MAXIM 15% prin CUMULAREA urmatoarelor:
1.
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.
2.
REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT
3.
REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile)
Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel;
Orasul
PLOIESTI
CAMPINA
BRASOV
Constanta
CRAIOVA
SIBIU

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA
Orasul
Locul de intalnire
Tarif /pers.
€/sens
Petrom - Metro
Rm VALCEA
Sala Sporturilor
8 € /sens
Casa BUCUR- popas Km 92
PITESTI
Mc Donald’s Gara
10 €/sens
BUZAU
Mc Donald’s Unirea
PETROM Calea Bucuresti 14 €/sens
BRAILA
Parcare Hotel Traian
Kaufland Bd.I.C.Bratianu 14 €/sens
Autogara Nord
GALATI
Mc Donald’s
14 €/sens
MOL Selimbar
FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru
14 €/sens
Locul de intalnire

Tarif /pers.
€/sens
11 €/sens
8 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
10 €/sens
12 €/sens

*Transferurile din tara se organizeaza (pentru minim 2 pers. care solicita transferul din fiecare oras) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de linie.
Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de
imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de trafic. Numerele de telefon ale
ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru a te informa privind situatia concreta
din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care intarzie. Daca
turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 15 zile inainte
de data plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca turul
de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti.
- Nominalizarea hotelurilor se va face in ultima saptamana inainte de data plecarii, in functie de marimea grupului. Mentiunea “sau similar” in dreptul
denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului.
- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare.
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel puţin un adult care sa aiba asupra sa acordul scris al
ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care insoteste minorul
este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat.
- Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta credibilitate.
Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei plecarii.
- Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru pentru o anumita tara, putand exista diferente fata de standardele din
Romania, fapt neimputabil agentiei de turism. Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate de
amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup.
- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul sosirii la hotel,
solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% pentru primele
3 banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta.
- Pt. călătorie este necesara cartea de identitate sau paşaportul (in anumite tari doar pasaportul) valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară.

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

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

