EXCURSIE 2 ZILE VISCRI SIGHISOARA - SALINA
PRAID
Toate Locatiile, Romania

Descriere EXCURSIE 2 ZILE VISCRI - SIGHISOARA - SALINA PRAID, Toate
Locatiile, Romania
Ziua 1
Ziua 1: Plecare ora 06:00 din Bucuresti (PIATA UNIRII - Aleea Dealul Mitropoliei, la baza dealului) pe traseul Bucuresti Ploiesti - Praid - Tg Mures. Salina Praid este o mina de sare gema din Romania, situata in judetul Harghita. Salina se
afla in bazinul muntilor Gurghiului, cuprinsa in Dealul Sarii, formand triunghiul Praid - Ocna de Jos - Ocna de Sus Acest
climat unic se recomanda tuturor si nu este un secret faptul ca sederea in microclimatul salinei este benefic pentru
anumite probleme de sanatate. Pentru persoanele sanatoase mediul subteran ajuta la relaxare, la infrumusirea pielii si
la revigorareSovata este o statiune cu sezon permanent, care a fost mentionata pentru prima data ca taram vindecator
intr-un document din anul 1597, dar abia in 1850 a fost numita statiune balneara. Este inconjurata de dealurile
Cireselu, Capela si Bechis, care sunt acoperite cu paduri de amestec si care definesc un climat subalpin cu veri
racoroase si ierni blande.
Lacul Ursu s-a format in urma prabusirii unei exploatari de sare la data de 27 mai 1875, fiind astfel singurul lac
natural din lume caruia i se cunoaste data de formare. Numele sau provine de la forma pe care o are si despre care se
spune ca seamana cu blana unui urs. Lacul prezinta la suprafata un strat izolator de apa dulce, ceea ce permite
pastrarea caldurii in apa sarata si impiedica degajarea ei in atmosfera. Cu o suprafata de peste 40.000mp, lacul Ursu
detine titlul de cel mai mare lac helioterm din lume. Cazare cu cina in zona Targu Mures

Ziua 2
Ziua 2: Mic dejun.Viscri este unul dintre cele mai frumoase asezari sasesti, inclusa in Patrimoniul UNESCO, fiind unul
dintre cele sapte sate cu biserici fortificate intrate in aceasta lista cu locuri protejate. Constructia bisericii fortificate din
sat a fost inceputa de catre secui in anii 1100, insa in 1185 sasii au colonizat biserica, secuii fiind nevoiti sa paraseasca
satul si sa se stabileasca in sud-estul Transilvaniei. Biserica este inconjurata de o cetate ce are in componenta ziduri de
aparare, doua bastioane si doua turnuri. Se spune ca aceasta este cea mai frumoasa biserica fortificata din
Transilvania, nu degeaba printul Charles indrageste atat de mult acest sat.
Tur pietonal prin Centrul istoric al orasului Sighisoara, singurul centru locuit din tara noastra care este inscris pe lista
Patrimoniului UNESCO.Construita de catre colonistii sasi in secolul al XII-lea pe malul Tarnavei Mari, cetatea este
construita pe doua etaje, pe cel de sus aflandu-se Biserica din Deal si Scoala, iar la baza fiind cladirile cetatii.

Plecari: Bucuresti, Rm Valcea, Pitesti, Ploiesti, Targoviste
Rm. Valcea - Bucuresti - retur = 100 lei / pers (Rm Valcea - Autogara 1 Mai Antares)
Pitesti - Bucuresti - retur = 80 lei / pers (Pitesti - Petrom Podul Viilor)
Targoviste - Bucuresti - retur = 90 lei / pers (Targoviste - Hotel Valahia)
*Transbordarea se efectueaza pentru un minim de 8 persoane pentru fiecare localitate de transfer; pentru un nr.mai
mic de persoane, tariful se recalculeaza.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 15:15)

Pretul include:
-Transport cu autocar clasificat pentru curse internationale,
-ghid de turism atestat,
-1 noapte cazare + mic dejun + cina la Hotel / Pensiune in zona Targu Mures
Pretul nu include:
-cheltuieli personale,
-intrarile la obiectivele turistice (Cetatea Viscri: 5 lei / adult, 3 lei / copil, Salina Praid - 35 Lei / adult, 25 lei / copil),
-alte costuri neprecizate la rubrica pretul include.
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: 90 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 (140 lei ), beneficiaza de loc in autocar
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani cazati cu doi adulti achita 70% din pret pachet (245 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: 25 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, pentru un nr.mai mic
de persoane, tariful se recalculeaza;
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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 15:15)

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. (09.01.2023 15:15)

