EXCURSIE 1 ZI
NIKOLOVO-REZERVATIA
SREBARNA-SILISTRA
Silistra, Bulgaria

Descriere EXCURSIE 1 ZI NIKOLOVO-REZERVATIA SREBARNA-SILISTRA, Silistra,
Bulgaria
Haideti sa descoperim frumusetile naturale ale Bulgariei ! Padurea urbana Lipnik se afla in satul Nikolovo este pe o
intindere imensa de tei si reprezinta un loc iubit pentru odihna al locuitorilor din zona Ruse.

Program :
Plecare la ora 07:00 din Bucuresti (Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei). Vom vizita:-Nikolovo, Parcul Lipnik (Regatul
nuferilor) - se afla la 12 km de Ruse si este considerat cel mai mare parc impadurit din Bulgaria. Avand toate
facilitatile si tot confortul modern, Nikolovo este locul preferat de relaxare si turism pentru multi locuitori ai orasului
Ruse. Parcul si lacul Lipnik ofera spatii de recreere, odihna, distractie, natura destul de bine conservata, un lac
artificial plin cu diverse specii de pesti. Prin padurea deasa care acopera dealul principal al parcului sunt amenajate
alei si poteci pentru plimbare, iar pe malul drept al lacului - cel impadurit - se afla din loc in loc locuri de campare
foarte placute, ascunse in padure insa cu vederi superbe spre lac.
-Turtucaia este cunoscut ca fiind o mica asezare pescareasca de pe malul Dunarii, in regiunea Silistra. Dincolo de
caracterul sau pescaresc, Turtucaia este cunoscuta pentru batalia ce a avut loc aici intre 1 si 6 septembrie 1916, in
timpul Primului Razboi Mondial, intre trupele romane, bulgare si germane. Batalia s-a incheiat cu infrangerea trupelor
romane, care aparau capul de pod. Complexul architectural Cartierul Pescarilor ne va incanta cu originalitatea sa ce a
dainuit peste generatii, in prezent ingloband 48 de cladiri declarate monumente. Unele case au fost construite acum
150-200 de ani, iar acest lucru le face deosebit de valoroase. Vom face un tur al orasului cu vizite la cetatea
Transmarisca, muzeul pescaresc, cismeaua turceasca, muzeul de istorie unde vom putea admira artefacte din
perioada romana.
-Rezervatia Srebarna (patrimoniul UNESCO, adaposteste peste 160 specii de pasari) este o rezervatie naturala din nord
- estul Bulgariei (Dobrogea de Sud), aflata langa satul cu acelasi nume, aflat la 18 km vest de Silistra si la 2 km sud de
Dunare. Exista si un muzeu, unde este amenajata o colectie de pasari impaiate, specifice rezervatiei.
-Catedrala Sf Petru si Pavel din Silistra (Racla cu moastele lui Sf. Dasie de la Durostorum) - Catedrala mitropolitana
este construita dupa razboiul din Crimeea . De o mare valoare este si racla cu bucati de moaste a 84 sfinti. In biserica,
pe un iconostas special sunt postate 4 icoane facatoare de minuni ale Sfintei Nascatoare.
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Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international,
-ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
-intrarile la obiectivele turistice alte cheltuieli personale,
-asigurarea medicala (optionala).
Plata integrala in termen de 7 zile de la efectuarea rezervarii.
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif ( 65 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (85 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pret intreg.
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;
-transbordarea se efectueaza pentru un minim de 8 persoane pentru fiecare localitate de transfer;
-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
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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
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