EXCURSIE 2 ZILE CHEILE
SOHODOLULUI - PODUL
LUI DUMNEZEU
Toate Locatiile, Romania

Descriere EXCURSIE 2 ZILE CHEILE SOHODOLULUI - PODUL LUI DUMNEZEU,
Toate Locatiile, Romania
Ziua 1
Plecare ora 06:00 din Bucuresti (PIATA UNIRII - Aleea Dealul Mitropoliei, la baza dealului) pe ruta Bucuresti - Pitesti Rm Valcea - Drobeta Turnu Severin.
- Plimbare prin Cheile Sohodolului, care ofera unul dintre cele mai spectaculoase peisaje carstice din tara noastra.
Zona Vaii Sohodolului este o importanta rezervatie floristica care adaposteste o mare varietate de specii de plante,
unele dintre ele fiind rare. In aceasta zona, numita si Canionul din Gorj s-au filmat scene din seria cunoscuta de filme
Margelatul, realizata in perioada 1980-1987. - Autocarul ne va astepta la intrarea in chei, recomandam echipament
sport / incaltaminte adecvata.
- Podul lui Dumnezeu - cel mai mare pod natural al tarii noastre. Vom avea ocazia sa admiram si Campul de
Lapiezuri (cel mai mare camp de lapiezuri din tara), situat pe Dealul Pesterii. Cazare cu cina in zona Drobeta Turnu
Severin - Eselnita.

Ziua 2
Dupa ce servim micul dejun, ne indreptam catre Orsova pentru a ne bucura de o frumoasa Croaziera pe Dunare in
care vom admira Cazanele Dunarii, faimosul Chip al lui Decebal, cea mai mare sculptura in piatra din Europa.
- Manastirea Tismana este situata pe muntele Starmina si poarta hramul Adormirea Maicii Domnului. Numele ei
provine din cuvantul tismene care inseamna cetate, de altfel, manastirea este inconjurata de ziduri medieval si stajuita
de bastioane. Cuviosul Nicodim este cel care a pus prima caramida a manastirii, ajutat fiind de catre domnitorul Radu
Negru-Voda. Manastirea pastreaza trei particele de moaste, anume: degetul aratator al Sfantului Nicodim si crucea de
plum pe care o purta la gat, o particica din Sfantul Ignatie Teoforul si alta din Sfantul Ioan Gura de Aur.
- Orasul lui Brancusi, Targu Jiu:Ansamblul de sculpturi Brancusi cunoscut si sub numele de Ansamblul
monumental Calea Eroilor de la Targu Jiu, deoarece este un omagiu adus eroilor care s-au jertfit in Primului Razboi
Mondial. Cele patru sculpturi sunt: Masa tacerii, Aleea scaunelor, Poarta sarutului si Coloana Infinitului.

TRANSPORT AUTOCAR + CAZARE + MIC DEJUN + CINA + GHID DE TURISM
Pretul include:
- Transport cu autocar clasificat pentru curse internationale;
- Ghid de turism atestat;
- 1 noapte de cazare + mic dejun + cina.
Pretul nu include:
- Cheltuieli personale;
- Intrarile la obiectivele turistice (tarif orientativ: Cheile Sohodolului - 10 lei / pers), Croaziera pe Dunare - aproximativ
40 lei/pers;
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- Orice alt serviciu care nu este mentionat.
Avans minim 30% in termen de 7 zile din momentul efectuarii rezervarii, diferenta cu o saptamana inainte de
plecare.
Modalitati de plata: cash in agentiile bancare sau prin transfer bancar (internet banking). Excursia trebuie achitata
integral inainte de plecare.
Supliment single: 150 lei/ pers.
Grup minim: 25 persoane
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 (160 lei), beneficiaza de loc in autocar.
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani cazati cu doi adulti achita 70% din pret pachet (275 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.
NOTA: Locurile in autocar se distribuie incepand cu a doua bancheta in ordinea achitarii avansului.
OBSERVATII GENERALE:
1) 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;
2) camerele single se confirma doar de catre agentie; persoanele care se inscriu singure si pentru care agentia nu
gaseste partener vor achita suplimentul de camera single cel tarziu cu 2 zile inainte de plecare;
3) clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
4) 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;
5) daca pentru pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare
(de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a
casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima,
agentia recomanda si consultarea site -ului www.politiadefrontiera.ro si a site-ului Ministerului Afacerilor Externe a
Romaniei: http://www.mae.ro, pentru informatii complete privind Regimul de calatorie in strainatate, cat si in ceea ce
priveste conditiile de calatorie/intrare pe teritoriul tarii/tarilor de destinatie.
6) daca tara de destinatie impune obligativitatea efectuarii unor teste PCR pentru virusuri (SARS COV 2, sau alt tip de
virus) sau obligativitatea de vaccinare, acestea din urma cad in responsabilitatea turistului si nu obliga agentia de
turism la vreo despagubire sau anulare gratuita a rezervarii.
7) 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;
8) ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura
programului;
9) conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
10) 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;
11) este obligatorie respectarea instructiunilor ghidului insotitor si intervalele orare date de acesta;
este obligatorie respectarea masurilor de pandemie in vigoare;
12) efectuarea partiala sau integrala a oricarei sume prin intermediul bancar reprezinta acceptarea pe deplin a
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termenilor si conditiilor prevazute in contractul de prestarii servicii turistice (disponibil pe site);
13) transportul se va realiza cu microbuz, minibus, midiautocar, autocar in functie de numarul de turisti participanti la
program;
14) transbordarea se efectueaza pentru un minim de 8 persoane pentru fiecare localitate de transfer; pentru un numar
mai mic de persoane, transbordarea se efectueaza in conditii speciale comunicate de agentie (tarif si durata)
15) 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.
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