CIRCUIT 5 ZILE ORASELE
VESTICE
Toate Locatiile, Romania

Descriere CIRCUIT 5 ZILE ORASELE VESTICE, 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 - Cluj- Napoca. Vizitam:
- Cetatea taraneasca fortificata Calnic este situata in centrul comunei cu acelasi nume si este inscrisa pe lista
Patrimoniului UNESCO. A fost construita pentru a servi drept locuinta pentru greavul Chyl de Kelling, ulterior a fost
vanduta taranilor din Calnic, de altfel ei au fost cei care in prima jumatate a secolului al XVI-lea au inaltat o a doua
centura de ziduri si au ridicat o capela in curtea interioara, cetatea primind astfel infatisarea pe care o prezinta si azi.
- Vom face un tur pietonal al pricipalelor obiective din centrul orasului Cluj - Napoca (vedere exterioara): Casa
Matei Corvin (una dintre cele mai vechi monumente de arhitectura din Cluj Napoca, unicul palat clujean din epoca de
tranzitie de la stilul gotic la cel renascentist); Monumentul Matei Corvin din Piata Unirii, proiectat pe fatada sudica a
Bisericii Romano-Catolice Sf Mihail; Monumentul Avram Iancu (ridicat in cinstea memoriei personajului istoric
roman, in anul 1995, de catre sculptorul Ilie Berindei); Opera Nationala Romana, Turnul Croitorilor (ridicat dupa
1405, turnul face parte din a doua incinta fortificata prin sistemul de ziduri si intarituri ale orasului ridicate in prima
jumatate a secolului al XV-lea si continuate pana in secolul al XVII-lea).
Cazare + cina la Hotel / Pensiune in zona Cluj - Napoca.

Ziua 2
Mic dejun. Vom vizita:
- Gradina Botanica Vasile Fati din Jibou a fost infiintata in anul 1968 din initiativa profesorului Vasile Fati. Ea
ocupa spatiul parcului de agrement al castelului medieval care a fost resedinta familiei Wesselenyi. Plantatia de baza a
sectorului dendrologic dateaza din anul 1781 si contine numeroase si valoroase specii exotice lemnoase. Serele
botanice adapostesc colectii variate si valoroase de plante tropicale, subtropicale si mediteraneene, plantele fiind
grupate sistematic sau ecologic.
- Descoperim apoi orasul Baia Mare printr-un tur pietonal in care bifam (vedere exterioara): Bastionul Macelarilor Vechea Sinagoga - Biserica Greco - Catolica Adormirea Maicii Domnului - Turnul Macelarilor - Turnul lui
Stefan (este cea mai reprezentativa cladire din Evul Mediu din Baia Mare). - Piata Millenium - Casa Iancu de
Hunedoara (cea mai veche constructive privata, ridicata de Iancu de Hunedoara pentru sotia sa, Elisabeta) - Hanul
Ignis - Scoala Populara de Arta.
- Castelul Karolyi din Carei, construit in secolul al XV-lea pentru familia nobiliara Karolyi. Constructia a suferit de-a
lungul timpului numeroase transformari, adaptandu-si in permanenta stilul architectonic: baroc (in secolul al XVIIIlea), romantic si neogotic un secol mai tarziu si eclectic, dupa modelul castelelor de pe Valea Loarei, la sfarsitul
secolului al XIX-lea - stil pe care l-a pastrat pana astazi.
Cazare + cina la Hotel / Pensiune in zona Oradea.

Ziua 3
Mic dejun, apoi efectuam tur pietonal in singurul oras din Romania care face parte din reteaua internationala a
oraselor Art Nouveau, Oradea. Descoperim Piata Unirii, Sinagoga Neologa Zion (a 3-a sinagoga ca marime din
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Europa), Bazilica Romano-Catolica care este considerata printre cele mai frumoase din Europa, Palatul Vulturul
Negru (dotat cu un pasaj interior acoperit cu sticla, element care-l singularizeaza in contextul arhitecturii secession din
tara noastra si totodata atrage atentia turistilor. Palatul are forma literei Y cu trei intrari dominate de cate un vultur,
emblema edificiului), Biserica cu Luna (unica in Europa), Cetatea Oradea (in felul in care se prezinta si astazi pentagonala, cu bastioane pe colturi si sant de protectie - a fost inaltata intre anii 1570-1618 de arhitecti italieni,
ramanand una din cele mai bine pastrate cetati in stil renascentist italian din Europa centrala. Un alt aspect interesant
despre Cetatea Oradea este ca a fost gazda primului observator astronomic european si a meridianul zero vreme de
200 de ani).
- Tur pietonal in orasul Arad - oras care detine un bogat patrimoniu cultural-istoric, oferind vizitatorilor un adevarat
muzeu in aer liber al stilurilor arhitectonice specifice secolelor XVIII, XIX si XX. Iubitorii de arhitectura pot admira cladiri
construite in stil baroc, renascentist, eclectic, clasic, neogotic sau secession. Prima atractie a orasului Arad este chiar
Bulevardul Revolutiei unde vom efectua un tur pietonal in care vom vedea (din exterior): Palatul Administrativ
(Palatul Cenad, Palatul Bancii Nationale, Palatul Neumann, Palatul Szantay, hotelul Ardealul (fost Grand
Hotel Crucea Alba, 1841, stil neoclasic), Teatrul Clasic Ioan Slavici, Biserica romano-catolica Sf. Anton de
Padova (1904, in stilurile clasicist, baroc si renascentist). Vizitam apoi Biserica Rosie din Arad - edificiul serveste
drept lacas de cult al Bisericii Evanghelice-Luterane si Palatul Cultural. Ne indreptam catre a doua atractie a Aradului Piata Avram Iancu si zona din jurul acesteia, considerate a fi nucleul vechiului Arad. Cazare + cina la Hotel /
Pensiune in zona Timisoara

Ziua 4
Mic dejun.
- Tur pietonal in Timisoara in care admiram Catedrala Ortodoxa Mitropolitana (cu hramul Trei Ierarhi, cel mai
mare edificiu religios din oras), Statuia Fecioarei Maria si a Sfantului Nepomuk, situata in centrul Piatei Libertatii
(cunoscuta neoficial sub numele de Piata Rosie ca urmare a pavajului rosu folosit pentru reabilitarea recenta a
acesteia), Domul Romano-Catolic sau Catedrala Sfantul Gheorghe este catedrala Episcopiei Romano-Catolice de
Timisoara, fiind construit in perioada 1736-1774, Fabrica de Bere Timisoreana ( una din emblemele orasului si
prima fabrica de bere din Romania, infiintata in anul 1718 in sudul cartierului Fabric - vedere exterioara).
- Muzeul Satului Banatean reuneste un sat intreg, cu ulite, case taranesti, moara, reconstituind centrul civic al
asezarii satesti de odinioara: scoala, biserica, primarie, birt, casa nationala. In cadrul acestui muzeu se regasesc si
cateva gospodarii care au apartinut minoritatilor nationale: o gospodarie maghiara din zona etnografica a Lugojului, o
gospodarie ucraineana din Maramures, o casa slovaca din Campia de Vest.
- Castelul regal de la Savarsin, conac detinut de familia regala romana. Pe locul cladirii actuale se gasea in secolul
al XVIII-lea castelul familiei nobiliare Forray. Castelul initial a fost construit intre anii 1650 - 1680 de catre familia
Forray. In noiembrie 1781, rasculatii lui Horea, carora li s-au alaturat iobagii de pe domeniul Savarsin,au dat foc
castelului cat si bisericii romano - catolice de pe domeniu.
Cazare + cina la Hotel / Pensiune in zona Deva - Hunedoara.

Ziua 5
Mic dejun, apoi vizitam:
- Satul copilariei lui Goga si Cioran, Rasinari, un sat extrem de pitoresc, una dintre cele mai vechi asezari din
Marginimea Sibiului. Localitatea este cunoscuta pentru traditiile si obiceiurile locale, cum ar fi culesul rasinii de brad,
indeletnicire ce a dat si numele localitatii. Vizita Muzeul Etnografic Rasinari.
- Scurta oprire - tur pietonal al centrului orasului Sibiu. Piata Mare a fost si ramane atractia centrala a orasului,
deoarece in jurul acesteia sunt concentrate cele mai multe obiective pe care si noi le vom admira din exterior: Casa
Generalilor, Casa Albastra, Casa Hecht, Turnul Sfatului, Biserica Romano- Catolica Sf. Treime, Podul Minciunilor,
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Biserica Ursulinelor etc.

Pretul include:
- Transport cu autocar clasificat pentru curse internationale;
- Ghid de turism atestat;
- 4 nopti de cazare + mic dejun + cina la Hotel / Pensiune 2 - 3*in zona Cluj-Napoca, Oradea, Timisoara, Deva Hunedoara.
Pretul nu include:
- Cheltuieli personale;
- Intrarile la obiectivele turistice - au caracter orientativ (Gradina Botanica din Jibou - 10 lei/pers; Castelul Karolyi - 20
lei/pers, etc.);
- Taxa de statiune - unde este solicitata, se va achita de catre turist la receptia hotelului.
Supliment single: 500 lei / pers.
Avans minim 30% in termen de 7 zile din momentul efectuarii rezervarii. Diferenta se achita cel tarziu cu 15
zile inainte de plecare.
Modalitati de plata: cash in agentiile bancare sau prin transfer bancar (internet banking). Excursia trebuie achitata
integral inainte de plecare.
Tarife copii:
Copiii pana la 5 ani cazati cu doi adulti beneficiaza de gratuitate la cazare si loc in autocar, fara pat suplimentar, nu
beneficiaza de mese, achita 40% din pret pachet (480 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani cazati cu doi adulti achita 70% din pret pachet (840 lei), beneficiaza de mese si loc in
autocar, se asigura pat suplimentar.
Copiii cu varsta peste 12 ani sau copiii 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 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
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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
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.
Imbarcari din tara:
NOTA transferuri: Transferurile din tara se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibus sau autocar in functie de
marimea grupului, cu auto proprii sau cu parteneri locali care efectueaza curse regulate. Ora de transfer se va
comunica in functie de localitatile de preluare si se vor grupa toti pasagerii pe traseul respectiv catre Bucuresti / sau
localitate de destinatie (in cazul efectuarii transbordarii pentru mai multe curse, durata asteptarii masinilor de transfer
poate fi de maxim 2 ore). Pentru imbarcarea din tara, transferul se achita si se confirma cu cel tarziu 5 zile inainte de
plecare. Tarifele sunt per persoana dus- intors, iar in cazul in care transferul se efectueaza doar pe un sens, se va
achita jumatate din tariful corespundator rutei.
Campina - Bucuresti - retur (Benzinarie OMV) - 200,00 lei
Giurgiu - Bucuresti - retur (Rompetrol vis-a-vis de Kaufland) - 175,00 lei
Mioveni - Bucuresti - retur (Catedrala Sf Petru si Pavel) - 220,00 lei
Ploiesti - Bucuresti - retur (Benzinaria Petrom Metro) - 180,00 lei
Pitesti - Bucuresti - retur (Petrom Podul Viilor) - GRATUIT
Rm Valcea - Pitesti- retur (Autogara Antares) - GRATUIT
Targoviste - Bucuresti - retur (Hotel Valahia) - 180,00 lei
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/
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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. (18.08.2022 06:47)

