CIRCUIT 5 ZILE
MACEDONIA - BULGARIA OHRID
Toate Locatiile, Macedonia

Descriere CIRCUIT 5 ZILE MACEDONIA - BULGARIA - OHRID, Toate Locatiile,
Macedonia
Ziua 1
Plecare la ora 06:00 din Bucuresti (Piata Unirii Aleea Dealul Mitropoliei) pe traseul Giurgiu -Ruse - Plevna - Sofia Skopje. Ajunsi in capitala Bulgariei, vom vizita somptuoasa catedrala Alexandru Nevsky, mandria bulgarilor, ridicata
in stil neobizantin intre anii 1904-1912, decorata la interior cu marmura italiana. Apoi, vom admira Biserica Boyana,
una dintre capodoperele artei sacre bizantine, ale carei fresce, prin frumusetea lor, taie respiratia vizitatorului. Plecare
spre Skopje si cazare in capitala Macedoniei. Cazare Hotel 4* in Skopje.

Ziua 2
Luam micul dejun si plecam spre Ohrid, oras istoric, veche capitala a tarilor bulgari la cumpana veacurilor X si XI,
supranumit candva si Ierusalimul Balcanilor, ridicat pe malul frumosului lac Ohrid. Soseaua trece prin Tetovo si
Gostivar, traversand muntii semeti ai Macedoniei. Dupa cazare, timp liber pentru shopping sau plaja la lacul Ohrid.
Cazare Hotel 4* in Ohrid.

Ziua 3
Dupa micul dejun, vom pleca sa exploram Ohrid, fosta capitala a tarului bulgar Samuel, leagan al artei si culturii
slavone. La pas pe strazile inguste si pietruite, cu aspect medieval, ale orasului, vizitam vechea biserica Sfanta Sofia,
ce adaposteste fresce din secolul XII, impunatoarea fortareata a tarului Samuel, Manastirea Sfantul Clement
si Biserica Sfantul Ioan Kaneo cu superbe picturi murale. Apoi ne imbarcam in autocar si plecam spre Manastirea
Sfantul Naum, construita in secolul X de catre Sfantul Naum, discipol al sfintilor Chiril si Metodiu, supranumiti si
Apostolii slavilor. Cazare Hotel 4* in Ohrid.

Ziua 4
Mic dejun si plecare spre Sofia. In drum, vom face o scurta oprire in centrul istoric al orasului Skopje, capitala
Macedoniei, pentru a admira podul otoman de piatra (Kamen Most) de pe raul Vardar, Bulevardul Macedonia, Piata
Macedonia, statuia lui Alexandru Macedon. Apoi trecem pe langa Kale sau fortareata Skopje. Dupa care, pornim mai
departe spre Sofia. Cazare in capitala Bulgariei, apoi, in functie de ora sosirii, timp liber pe principala artera pietonala a
Sofiei, Bulevardul Vitosa, marginita de numeroase magazine atractive. Cazare in Sofia, hotel 2 / 3 *

Ziua 5
Mic dejun si intoarcere spre casa, pe traseul Plevna - Ruse - Giurgiu - Bucuresti.

Pretul include: transport cu autocarul clasificat pentru transport persoane international; 4 nopti cazare + mic dejun la
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hotel, ghid turistic atestat.

Plecari: Bucuresti, RmValcea, Pitesti
Pretul include:
- transport cu autocarul clasificatpentru transport persoane international;
- 4 nopti cazare + mic dejun la hotel,
- ghid turistic atestat.

Pretul nu include:
- asigurareamedicala;
- Ghizi locali -10 euro/persoana;
- Intrarile la obiectivele turistice;
- masade pranz si cina;
- orice alt serviciu care nu este mentionat
Avans minim la inscriere: 100 euro /pers. Diferenta se achita cel tarziu cu 15 zile inaintea plecarii.
Supliment single: 80 euro/pers
Grup minim: 25 persoane.
Modalitatide plata: cash in agentiile bancare sau prin transfer bancar(internet banking). Excursia trebuie achitata
integral inainte de plecare
Tarife copii:
Copiii pana la 5 ani cazaticu doi adulti beneficiaza de gratuitate la cazare si loc in autocar, fara patsuplimentar, nu
beneficiaza de mese, achita 40% din pret pachet (125 euro)
Copiii cu varste 5 ani - 12ani cazati cu doi adulti achita 70% din pret pachet (215 euro), beneficiaza de mese si loc in
autocar, se asigura pat suplimentar .
Copiii cu varsta peste 12ani sau copiii insotiti de un singur adult achita pret intreg.
Acte necesare: Carte de identitate sau pasaport valabilinca 6 luni de la intoarcerea in tara. Copiii sub 18 ani care
calatorescsinguri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordulparental al ambilor parinti sau
al celui care nu insoteste minorul (dupa caz),obtinut la notariat, sau hotarare de divort definitiva in care i-a
fostincredintat minorul, sau certificat de deces; in cazul in care copiii nu suntinsotiti de parinti, adultul care-i insoteste,
va prezenta cazier juridic .Copiii sub 14 ani au nevoie de PASAPORT si NU pot parasi Romania in bazaCertificatului de
Nastere.
Nota: locurile inautocar se distribuie incepand cu a doua bancheta in ordinea achitariiavansului
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;
clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
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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;
distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
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:
a) 30% din pretul pachetului deservicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristiceinainte de
data plecarii.
b) 70%din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 30 zile- 16 zile inainte de plecare.
c)

100% din pretul pachetului de servicii dacarenuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare.

d)

100% din pretul pachetului de serviciipentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat.

e)

100% din pretul pachetului de serviciiin cazul achizitionarii pachetelor cu orice tip de reducere: Early

Booking/Inscrieri timpurii/ Litoralul pentru toti/ Decada balneara/ Saptamana derefacere/ O saptamana la munte/ Last
minute/ Ultra Last minute/ Ofertespeciale/ Targ Turism/ Seniori/ Craciun/ Revelion/ Martisor/ Fidelitate saualte
programe similare.
f)

100% din pretul pachetului de serviciicand calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele

personalenecesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cucerintele normelor legale in vigoare,
cand calatorul este intors de lagranitele Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin deagentie sau
calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tarade destinatie (valabil pentru calatoriile inafara
Romaniei).
g)

100% din pretul pachetului de serviciipentru in cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost

facutapartial sau integral cu vouchere de vacanta.
h)

100% pentru biletele de avion.

Nota: In situatia in care masurile luate de catre autoritati impunrestrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac
imposibila executareapachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un VOUCHER emisde CISTOUR
(considerat anexa la contractul de comercializare a pachetelor deservicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata).
Voucherul poate fiutilizat timp de 12 luni de la emitere, integral la efectuarea uneia sau maimultor rezervari pentru
orice pachete CISTOUR Agency in calitate deorganizator. In cazul utilizarii VOUCHER-ului pentru mai multe pachete
turistice,acestea trebuie comunicate simultan.
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