EXCURSIE 1 ZI CASTELE
DE PE VALEA PRAHOVEI
Busteni, Romania

Descriere EXCURSIE 1 ZI CASTELE DE PE VALEA PRAHOVEI, Busteni, Romania
Hai sa descoperim uluitoarele castele de pe Valea Prahovei, ce ascund legende si povesti fascinante despre regi si
voievozi.
Program :
Plecare la ora 07:00 din Bucuresti (Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei), pe ruta Bucuresti - Ploiesti - Busteni. Vom
vizita:
-Castelul Cantacuzino, Busteni, ofera o spelndida priveliste asupra Vaii Prahovei si spre Crucea Caraiman. Castelul
Cantacuzino din Busteni se inalta semet la poalele muntelui Zamora. Castelul Cantacuzino este construit in stil
neoromanesc din piatra si caramida si a fost inaugurat in anul 1911, curtile acestuia fiind pavate cu piatra. Arhitectul
care si-a pus amprenta asupra acestuia este nimeni altul decat Grigore Cerchez care a adus o contributie de marca si
Palatului Cotroceni.
-Castelul Peles a fost construit la initiativa primului Rege al Romaniei, Carol I, pentru a-i servi drept resedinta de vara.
Cladirea se afla in prezent in proprietatea Familiei Regale a Romaniei si adaposteste Muzeul National Peles. Cele mai
importante sali care pot fi vizitate sunt: Holul de Onoare, Biblioteca regala, Salile de arme, Sala de muzica, Sala
Florentina, Sala de teatru, Sala de Concerte, Apartamentul Imperial, Sala de Consilii, Sufrageria, Dormitorul regal.
-Castelul Pelisor a fost construit din dorinta regelui Carol I ca resedinta a principilor mostenitori, Ferdinand si Maria, de
altfel intreagul castel poarta amprenta viitoarei regine, Maria. Castelul Pelisor detine o valoroasa colectie de arta
decorativa apartinand Art-Nouveau-ului, printre care lucrari ale unor artisti precum E. Galle, fratii Daum, J. Hoffmann,
L.C. Tiffany etc.
Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international,
-ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
-cheltuielile personale;
-taxe de intrare la obiectivele turistice (Castelul Cantacuzino Busteni - 40 lei / adult, 25 lei / elev, pensionar; Castelul
Peles - 30 lei / adult, 15 lei / pensionar, 7,5 lei / elev, student; Castelul Pelisor - 20 lei / adult, 10 lei / pensionar, 5 lei /
elev, student), etc.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2020 16:21)

Grup minim: 45 persoane.
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (50 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (70 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;
-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) 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 tarife reduse: Early Booking / Inscrieri
timpurii / Last minute /Ultra Last minute / Oferte speciale/ Targ Turism / Seniori 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).

Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips

Oferte EXCURSIE 1 ZI CASTELE DE PE VALEA PRAHOVEI, Busteni, Romania

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2020 16:21)

Tip oferta
Tarif pentru 1 adult

Perioada
05.12.2020 - 05.12.2020

Pret
16.54 EUR
1 adult

Tarif pentru 2 adulti

05.12.2020 - 05.12.2020

33.09 EUR
2 adulti

Tarif pentru 2 adulti si un copil

05.12.2020 - 05.12.2020

(6-12)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2020 16:21)

47.56 EUR
2 adulti + (6 - 12 ani)

