EXCURSIE 1 ZI CETATEA
RUPEA - CETATEA
FELDIOARA - HALCHIU
Brasov, Romania

Descriere EXCURSIE 1 ZI CETATEA RUPEA - CETATEA FELDIOARA - HALCHIU,
Brasov, Romania
Hai sa petreci alaturi de noi o zi de poveste cu aer medieval. Cetati si biserici fortificate ne conduc in lumea cavalerilor
si a domnitelor de odinioara.
Program:
Plecare la ora 06:00 din Bucuresti (Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei). Vom vizita:
-Biserica Fortificata Halchiu biserica saseaca, ce dateaza din secolul al XIII-lea. Biserica adaposteste altarul de la
Halchiu, cel mai mare altar medieval din Transilvania pastrat pana in zilele noastre.
-Cetatea Feldioara a fost construita in secolul al XIII-lea si este cea mai importanta fortificatie ridicata de cavalerii
teutoni in Transilvania -Tara Barsei. Cetatea este monument istoric fiind atestata documentar de la1225. Construita pe
o stanca calcaroasa inalta de 150 metri, cetatea a fost extinsa dupa aceea cu ajutorul sasilor din Rasnov, Cristian si
Vulcan.Cetatea a fost distrusa in 1430 de turci precum sideVlad Tepes in campania din 1457, locuitorii refacand - o in
acelasi an.
-Cetatea Rupea reprezintaunul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul Romaniei, primele semne de
asezari omenesti datand din paleotic si neoliticul timpuriu. Ridicata pe Dealul Colhalmului, cetatea a fost asezamant
dacic, numit Rumidava, ulterior, in timpul ocupatiei romane, denumirea i-a fost schimbata in Rupes.
Pretul include:
-transport autocar clasificat intern si international
-ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
-cheltuieli personale
-taxa intrare Cetatea Feldioara :15 lei/ adult, 5 lei /copil, elev, student
-Cetatea Rupea - 10 lei / adult, 8 lei / copil; etc.
Avans minim 70 lei / pers in termen de 7 zile de la efectuarea rezervarii, diferenta cu o saptamana inainte de plecare. .
Grup minim 45 persoane

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2020 02:48)

Tarife copii :
Copiii cu varsta pana in 5 ani achita 65% din tarif (75 lei)
Copiii cu varsta pana in 12 ani achita 85% din tarif (100 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 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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2020 02:48)

