PELERINAJ 1 ZI IN
DUMINICA FLORIILOR
Campulung, Romania

Descriere PELERINAJ 1 ZI IN DUMINICA FLORIILOR, Campulung, Romania
Program: Plecare ora 06:30 din Bucuresti (Piata Unirii Aleea Dealul Mitropoliei), pe ruta Bucuresti - Campulung Muscel Namaiesti.

Vom vizita:
-Manastirea Negru Voda - Campulung Muscel - a fost reconstruita de Matei Basarab pe locul unde s-a aflat resedinta
primilor domni ai Tarii Romanesti. Provenienta numelui Manastirii Negru Voda este legata de o legenda, potrivit careia
Negru Voda Voievod, intaiul descalecator al Tarii Romanesti a intemeiat in regiunea dintre Dunare si Carpati - Tara
Romaneasca, construind aici biserici, manastiri, curti domnesti si orase.
-Manastirea Namaiesti - Aici se afla o Icoana a Maicii Domnului, despre care se spune ca ar fi una dintre cele mai vechi,
fiind adusa in vechea pestera de insusi Apostolul Andrei si pictata de Apostolul Luca, chiar dupa chipul real al Sfintei
Fecioare Nascatoare de Dumnezeu.
-Popas la Pastravaria Namaiesti
-Manastirea Aninoasa este un monument istoric si architectural, construit in stil brancovenesc. Numele i-a fost atribuit
datorita padurilor de arini (anini) ce strajuiau in trecut pe colinele din zona. Manastirea este unica in zona, fiind o mica
cetate fortificata imprejmuita cu ziduri de aproximativ 2 metri grosime. Biserica manastirii Aninoasa din judetul Arges
este inchinata Sfantului Ierarh Nicolae, iar in pridvor sunt pictate scene din viata sfantului, de semenea particelele din
moastele acestuia sunt pastrate aici din anul 2007, cand au fost aduse din Bari.
Pretul include:
-Transport autocar clasificat intern si international,
-Ghid de turism atestat
Pretul nu include:
-cheltuieli personale;
Plata integrala in termen de 7 zile de la momentul efectuarii rezervarii.
Excursia trebuie achitata integral inainte de plecare.
Grup minim: 25 persoane.
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (60 lei)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.06.2021 21:20)

Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (75 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;
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 microbus, minibus sau midiautocar;
prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.

Conditii pentru ANULARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI :
a) 50% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de
data plecarii
b) 100 % din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile inainte de plecare.
c) 100 % din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat.
d) 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.
e) 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 granite 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 in afara
Romaniei).
f) 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.

Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.06.2021 21:20)

