EXCURSIE 1 ZI BULGARIA
- CANIONUL HOTNITSA VELIKO TARNOVO
Hotnisa, Bulgaria

Descriere EXCURSIE 1 ZI BULGARIA - CANIONUL HOTNITSA - VELIKO TARNOVO,
Hotnisa, Bulgaria
Haideti cu noi in drumetie! Hai sa exploram canionul prin care raul si-a facut loc ca sa sfarseasca cu o cascada si un lac
de toata frumusetea. Excursia este una cu caracter turistic si se recomanda tuturor iubitorilor de natura cu o conditie
fizica minima.
Recomandam: echipament pentru drumetie!
Program:
Plecare la ora 06:00 din Bucuresti (Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei), pe traseul : Bucuresti - Ruse - Veliko
Tarnovo - retur. Vom vizita:
- Canionul Hotnitsa - Drumetie (aproximativ 1 ora si 30 min) drumetie dus - intors pe Ekopoteca Hotnitsa prin interiorul
Canionului Hotnitsa. Intrarea in canion se face pe niste trepte abrupte pentru care ar fi bine sa aveti o incataminte cu
talpa aderenta, care sa sporeasca siguranta in portiunile alunecoase. Pe alocuri urcusul e aproape vertical si fara a fi
foarte solicitant, necesita totusi atentie. De la Cascada Kaya Bunar incepe traseul presarat cu multe poduri din lemn si
sari. Jeturile de apa ale Cascadei Hotnitsa - Kaya Bunar coboara de la o inaltime de aproape 30 de metri si dezvaluie
vederi uimitoare de apa prin rocile netede. Cascada Kaya Bunar este incomparabil unul dintre cele mai frumoase
paradisuri din Bulgaria, si se afla la inceputul eco-aleii de Hotnitsa - construita in canionul raului Bohot.
- Vizita Veliko Tarnovo - supranumit si Orasul Tarilor deoarece, in perioada medievala, intre secolele al XII-lea si al XIVlea a fost capitala celui de Al Doilea Imperiu Bulgar, cand a cunoscut un mare avant din punct de vedere cultural,
economic si politic. Acestei perioade i se datoreaza si arhitectura unica, in stil balcanic, care atrage un numar
semnificativ de turisti. In acest pitoresc oras medieval vom descoperi cei peste 7000 de ani de istorie si legende,
Palatul Tarului si Patriarhia Bulgariei, biserici medievale, ateliere mestesugaresti, magazine de suveniruri, cristale,
antichitati, renumitele cosmetice cu parfum de trandafir. Optional vizita la cetatea Tsarevets.
Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international
-ghid de turism atestat
Pretul nu include:
- intrarea la Cetatea Tsarevets (6 leva / pers)
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- alte cheltuieli personale, asigurare medicala (optionala)
Tarife copii:
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (80 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (105 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pret intreg.
Avans minim 75 lei / pers in termen de 7 zile de la rezervare , diferenta cu o saptamana inainte de plecare.
Grup minim: 45 persoane
Acte necesare:
-Carte de identitate sau pasaport valabil inca 6 luni de la intoarcerea in tara.
-Copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul parental
al ambilor parinti sau al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat, sau hotarare de divort definitiva
in care i-a fost incredintat minorul, sau certificat de deces; in cazul in care copiii nu sunt insotiti de parinti, adultul carei insoteste, va prezenta cazier juridic .
-Copiii sub 14 ani au nevoie de PASAPORT si NU pot parasi Romania in baza Certificatului de Nastere.
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;
-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;
-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;
-prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.
Conditii pentru ANULARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI :
a) 20% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de
data plecarii
b) 50 % din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 30 - 16 de zile calendaristice inainte de
data plecarii
c) 100 % din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare
sau pentru neprezentarea la program sau in cazul achizitionarii pachetelor cu tarife reduse: Early Booking / Inscrieri
timpurii / Last minute /Ultra Last minute / Oferte speciale/ Targ Turism / Seniori sau alte programe similare.
d) 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
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Romaniei)

Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips
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