EXCURSIE 1 ZI VALEA
CETATII-PRANZ POPAS
IOANA-OFERTA SPECIALA
Targoviste, Romania

Descriere EXCURSIE 1 ZI VALEA CETATII-PRANZ POPAS IOANA-OFERTA
SPECIALA, Targoviste, Romania
Program: Plecare ora 06:30 din Bucuresti (Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei), pe ruta Bucuresti - Ploiesti - Rasnov Targoviste.
Pestera Valea Cetatii este una dintre cele mai moderne si mai frumoase din Europa de Est. A devenit obiectiv
turistic in 2010 si este situata intr-un decor natural superb, intre Poiana Brasov si Rasnov. Pestera a fost deschisa
vizitatorilor din anul 2011 si este considerata a fi un monument al naturii, aflandu-se intr-o zona protejata din
Masivul Postavaru. Este singura pestera amenajata din judetul Brasov in care se tin concerte de jazz.
Pranz ciobanesc inclus in pret la Popas Ioana (omleta taraneasca cu sunca si cartofi la disc, bulz pe jar cu frigarui
din pastrama, desert).
Manastirea Dealu a fost atetata documentar pentru prima data intr-un document emis de Vladislav al ll-lea. Aici
exista o adevarata necropola domneasca, fiind locul unde se afla capul domnitorului Mihai Viteazu. Se spune ca
manastirea a fost intemeiata initial de catre Mircea cel Batran, insa Radu cel Mare este cel care a ctitorit-o in anul
1500. Biserica Sf. Nicolae este singurul corp arhitectural care s-a pastrat din vechiul ansamblu, fiind unul din cele
mai importante monumente ale Evului Mediu din Tara Romaneasca. Aici au fost ingropati: Vlad Dracul (1446),
Vladislav al II-lea, Radu cel Mare (1508), Vlad cel Tanar (1512), Patrascu cel Bun.
Pretul include:
- Transport autocar/ midiautocar / microbus - in functie de numarul de persoane,
- masa de pranz,
- ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
- cheltuieli personale,
- intrarile la obiective (Pestera Valea Cetatii - 20 lei/pers)
Plata integrala in termen de 7 zile din momentul efectuarii rezervarii. Modalitati de plata: cash in agentiile bancare sau
prin transfer bancar (internet banking). Excursia trebuie achitata integral inainte de plecare.
Grup minim: 25 persoane
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (85 lei)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.09.2021 13:30)

Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (115 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pret intreg.
NOTA:
Locurile in autocar se distribuie incepand cu a doua bancheta in ordinea achitarii avansului.
OBSERVATII:
- tarifele de intrare la obiectivele turistice se achita la fiecare in parte in moneda locala si se pot modifica de catre
autoritatile locale independent de agentie;
- 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;
- ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura
programului;
- conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
- agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul in
care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
- efectuarea partiala sau integrala a oricarei sume prin intermediul bancar reprezinta acceptarea pe deplin a termenilor
si conditiilor prevazute in contractul de prestarii servicii turistice (disponibil pe site);
- pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu minibus sau midiautocar;
- prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.
Conditii pentru ANULARI, PENALIZARI:
a)30% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data
plecarii.
b)70% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 30 zile - 16 zile inainte de plecare.
c)100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare.
d)100% din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat.
e)100% din pretul pachetului de servicii in cazul achizitionarii pachetelor cu orice tip de reducere: Early Booking/
Inscrieri timpurii/ Litoralul pentru toti/ Decada balneara/ Saptamana de refacere/ O saptamana la munte/ Last minute/
Ultra Last minute/ Oferte speciale/ Targ Turism/ Seniori/ Craciun/ Revelion/ Martisor/ Fidelitate sau alte programe
similare.
f)100% din pretul pachetului de servicii cand calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale
necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare, cand
calatorul este intors de la granitele Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de agentie sau calatorul
nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie (valabil pentru calatoriile inafara Romaniei).
g)100% din pretul pachetului de servicii pentru in cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost facuta
partial sau integral cu vouchere de vacanta.
h)100% pentru biletele de avion.
Nota: 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 emis de CISTOUR
(considerat anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata).
Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni de la emitere, integral la efectuarea uneia sau mai multor rezervari pentru
orice pachete CISTOUR Agency in calitate de organizator. In cazul utilizarii VOUCHER-ului pentru mai multe pachete
turistice, acestea trebuie comunicate simultan.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.09.2021 13:30)

Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips

Oferte EXCURSIE 1 ZI VALEA CETATII-PRANZ POPAS IOANA-OFERTA SPECIALA,
Targoviste, Romania
Tip oferta
Tarif pentru 1 adult

Perioada
24.09.2021 - 24.09.2021

Pret
27.28 EUR
1 adult

Tarif pentru 2 adulti

24.09.2021 - 24.09.2021

54.57 EUR
2 adulti

Tarif pentru 2 adulti si un copil

24.09.2021 - 24.09.2021

(6-12)
Tarif pentru 2 adulti, un copil (6-

77.81 EUR
2 adulti + (6 - 12 ani)

24.09.2021 - 24.09.2021

12) si un copil (0-5)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.09.2021 13:30)

94.99 EUR
2 adulti + 2 (6 - 12 ani + 0 - 5 ani)

