CIRCUIT 3 ZILE DRUMUL
CASCADELOR
Toate Locatiile, Romania

Descriere CIRCUIT 3 ZILE DRUMUL CASCADELOR, Toate Locatiile, Romania
Ziua 1
Plecare ora 06:00 din Bucuresti (PIATA UNIRII - Aleea Dealul Mitropoliei, la baza dealului) pe traseul Bucuresti - Pitesti Miercurea Sibiului - Hunedoara.Vom vizita: Cascada Lotrisor de pe Valea Lotrisorului se afla in Muntii Capatanii,
inclusa in Parcul National Cozia. Cu o cadere a apei de aproximaiv 30 de metri, Cascada Lotrisor a aparut in urma
actiunilor antropice intreprinse in anii 1970 - 1971, atunci cand a fost refacut drumul forestier, iar paraul a fost deviat
printr-un tunel sapat in stanca. Pana la Cascada Lotrisor vom avea de mers aproximativ 3 km. Parcursul va fi unul usor,
recomandam, insa, echipament adecvat - incaltaminte/ haine sport. Retur, pe jos, la autocar.
Tur pietonal Sibiu vizitam Piata Mare, celebrul Pod al Minciunilor, ne bucuram de panorama oferita de Turnul
Sfatului,Cetatea Devei este una dintre cele mai importante fortificatii medievale din Transilvania. Datand de la mijlocul
secolului al XIII-lea, bastionul se afla pe un con vulcanic, inalt de 378 metri. Fiind si una dintre cele mai importante
atractii turistice din tara noastra, monumentul a fost recent renovat, devenind astfel un punct important pe lista
oricarui turist pasionat de frumusetile Romaniei.Cazare + cina la Hotel / Pensiune in zona Deva / Hunedoara

Ziua 2
Mic dejun. Vom vizita:Rezervatia de Zimbri Silvut Hateg este printre putinele locuri din Europa unde traieste
zimbrul.A fost infiintata in toamna anului 1958, cand o pereche de zimbri - Podarec si Polonka - a fost adusa din
Polonia. Acesta a fost primul loc de pe teritoriul Romaniei unde zimbrul european si-a facut aparitia.
Cetatea Malaiesti reprezinta primul monument medieval din Hunedoara care a fost reabilitata aproape complet dupa
anul 1989. Situata pe un deal stancos, fortareata medievala a fost ridicata, la sfarsitul secolului al XIV-lea, de familia de
cnezi Saracin, pentru a servi drept punct de aparare impotriva unor atacuri mai usoare.
Cascada Lolaia se afla la intrarea in cel considerat a fi cel mai frumos parc national de pe teritoriul tarii noastre.
Cascada Lolaia se afla la o altitudine de 1.050 de metri si s-a format pe paraul Nucsoara, care colecteaza apele a patru
vai glaciare din Parcul National Retezat, si anume Stanisoara, Pietrele, Valea Rea si Galesu. Cazare + cina la Hotel /
Pensiune in zona Deva / Hunedoara

Ziua 3
Mic dejun.Vom vizita:Gradinile Italiene de la Banpotoc sau Mica Italie sunt dovada vie a pasiunii pentru gradinarit.
Gradina in plan drept este inspirata din perioada renasterii. Gradinile aristocrate, explozie de parfum si culoare, ne
asteapta sa le descoperim impreuna. Declarata statiune balneoclimaterica in urma cu 14 ani, Geoagiu Bai este una
dintre cele mai vechi explotari balneare din tara noastra, se cunosc, de altfel, proprietatile apelor curative ale statiunii
inca de pe vremea dacilor.
Despre cascada Clocota se spune ca este chiar mai impresionanata decat cascada Bigar, iar apa ei nu ingheta
niciodata, deoarece colecteaza toate cele 16 izvoare termominerale din zona. Vom vizita, de asemenea, Grota
Haiducilor, al carei nume provine dintr-o legenda interbelica conform careia aici se afla ascunsa o comoara a haiducilor
din zona.Sosire in functie de trafic.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 10:08)

Plecari: Bucuresti, Rm Valcea, Pitesti, Targoviste, Ploiesti
Pretul include: Transport cu autocar clasificat pentru curse internationale, ghid de turism atestat, 2 nopti de cazare +
mic dejun + cina la Hotel / Pensiune in zona Hunedoara / Deva
Pretul nu include: cheltuieli personale, intrarile la obiectivele turistice:Telecabina Cetatea Devei - 20 lei urcare coborare, Zimbraria Hateg - 6 lei / pers; Cetatea Mihailesti - aprox. 5 lei / pers; Gradinile Banpotoc - 10 lei/pers, etc.
Avans minim 30% in termen de 7 zile din momentul efectuarii rezervarii. Diferenta se achita cel tarziu cu 15 zile inainte
de plecare. Excursia trebuie achitata integral inainte de plecare.
Supliment single: 150 lei/ pers.
Tarife copii:
Copiii pana la 5 ani cazati cu doi adulti beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, nu beneficiaza de
mese, achita 40% din pret pachet ( 230 lei ) beneficiaza de loc in autocar.
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani cazati cu doi adulti achita 70% din pret pachet (400 lei), beneficiaza de mese si loc in
autocar, se asigura pat suplimentar.
Copiii cu varsta peste 12 ani sau copii insotiti de un singur adult achita pret intreg.
Grup minim: 45 persoane.
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;
- clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
- 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;
- distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
- 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;
- transbordarea se efectueaza pentru un minim de 8 persoane pentru fiecare localitate de transfer;
- 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.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 10:08)

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.
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