EXCURSIE 1 ZI PARCUL
MINI BULGARIAMANASTIREA TROYAN
Lovech, Bulgaria

Descriere EXCURSIE 1 ZI PARCUL MINI BULGARIA-MANASTIREA TROYAN,
Lovech, Bulgaria
Lunga istorie a Bulgariei a lasat in urma marturii impresionante, vestigii ale antichitatii, biserici si manastiri stravechi,
unele inscrise pe lista patrimoniului.
Program :
Plecare la ora 07:00 din Bucuresti (Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei). Vom vizita:
-Parcul Mini Bulgaria din Veliko Tarnovo ne va da ocazia sa descoperim cele mai importante obiective turistice ale
Bulgariei, in mai putin de o ora, printre care: Teatrul National Ivan Vazov, Manastirea Rila si Catedrala Sf. Alexander
Nevsky.
-Muzeul Artelor Populare si al Mestesugarilor din Troyan a fost infiintat in anul 1924, bazele sale au fost puse de
profesorul de istorie Vlasi Iliev lngorski, autor al primei carti de istorie a orasului. Cu prilejul acestei vizite vom
descoperi o particica din istoria Bulgariei.
-Manastirea Troyan este cea de-a treia mare manastire a Bulgariei. Se spune ca Manastirea Troyan a fost intemeiata
de catre un pustnic la cativa ani dupa caderea celui de-al doilea Stat Bulgar. Un mare pelerinaj are loc la Manastirea
Troyan in ziua de praznuire a Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, o icoana a acestuia, din biserica centrala, fiind mult
iubita de popor
.
Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international
-ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
-intrarile la obiectivele turistice (Parc Mini Bulgaria - 10 leva / adult, 5 leva / copil;
-Muzeul Mestesugarilor Troyan - 5 leva / adult, 2 leva / copill;
-alte cheltuieli personale,
-asigurarea medicala (optionala).
Avans minim 70 lei / pers in termen de 7 zile de la efectuarea rezervarii , diferenta se achita cel tarziu cu 15 zile

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2020 16:24)

inainte de plecare.
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.
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
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).
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Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips
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