paste in tara fagarasului
Turism Cultural, Natura si Traditii Transilvane
TARIF

1.100 LEI / persoana
PERIOADE CIRCUIT

 30 APRILIE – 04 MAI 2021
TARIFUL INCLUDE

 Transport cu AUTOCAR /
MIDIAUTOCAR modern, cu
climatizare, clasificat minim 3*
 4 CAZARI la POPAS CENTER 3*, un
complex situat in mijlocul naturii, la
poalele Muntilor Fagaras
 Masa in regim DEMIPENSIUNE: mic
dejun si cina
 CINA FESTIVA de Paste
 Primire traditionala la sosire si in
noaptea de Inviere
 EXCURSIILE prezentate in program
 GHID insotitor pentru intrega
perioada
TARIFUL NU INCLUDE

 Alte mese, taxe si cheltuieli
personale
 Intrarile la obiectivele turistice si
degustari insumeaza maxim 100 lei
BINE DE STIUT

 Supliment camera single: 300 lei
 Persoanele care se inscriu singure si
pentru care agentia nu gaseste
partener, nu vor plati supliment
 Asezarea în autocar va fi realizată
conform diagramelor, în funcție de
ordinea înscrierii turiștilor
 Copil 2 – 8 ani cazat in camera dubla cu
doi adulti, achita doar 400 lei
 Copil 6 – 14 ani cazat in camera tripla,
cvadrupla, achita doar 700 lei
 Grup minim: 30 persoane. Pentru grup
intre 20 - 30 persoane platitoare,
circuitul se va organiza, dar va trebui
platit un supliment de 60 lei / persoana
 Avans la inscriere 500 lei / persoana
 Organizatorul poate modifica traseul in
functie de conditiile meteo si situatiile
neprevazute, ordinea vizitelor se poate
modifica
 Camerele sunt repartizate de catre
receptia unitatii de cazare, paturile pot
fi matrimoniale sau separate, nu se
poate garanta un anumit tip de pat, dar
se va tine cont de prioritati

IMPRESII TURISTI / GALERIE FOTO
*CIRCUITE FACUTE IN PLIN SEZON SI
FARA OPTIONALE CONTRA COST

DETALII PROGRAM
Ziua 1 BUCURESTI – BALEA TRANSFAGARASAN

Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 07:00, in parcarea
de la Parcul Izvor. Deplasare pe ruta Bucuresti – Bran – Sinca –
Sambata - Cartisoara (300 km). DRUMETIE USOARA prin
MAGURILE BRANULUI in zona Simon. Se va vizita SINCA
VECHE (manastirea rupestra este un vechi lacas de cult,
cunoscuta ca „Templul Ursitelor”, „Grota de la Sinca Veche”,
„Manastirea Sapata in Stanca” sau „Templul Extraterestrilor),
MOARA CU NOROC de la Ohaba, MANASTIREA SAMBATA SI
IZVORUL PARINTELUI ARSENIE BOCA (una dintre cele mai
importante ctitorii ale domnului martir Constantin
Brancoveanu, 1688-1714). Cina si cazare.
Ziua 2 SIBIU SI ZONA MARGINIMII

Mic dejun. Deplasare pe ruta Bucuresti – Sibiu - Cartisoara
(130 km). Se viziteaza: MUZEUL BADEA CARTAN (dedicat
taranului peregrin iubitor de carte si de istorie romaneasca,
ajuns in drumurile sale pe jos pana la Roma), MANASTIREA
CISTERCIANA CARTA (unul dintre cele mai vechi asezaminte
monahale din Transilvania, cu arhitectura gotica timpurie
impresionanta). TUR PANORAMIC SI PIETONAL IN ZONA
CENTRALA A ORASULUI SIBIU. Cina si cazare.
SLUJBA DE INVIERE la MANASTIREA din CARTISOARA. La
intoarcere suntem așteptați cu ouă roșii, vin și cozonac.
Ziua 3 TRANSFAGARASAN SI ALBOTA

Incepem ziua ceva mai tarziu, cu o combinaţie pascala intre
micul dejun si pranz. Va urma o deplasare pana la CASCADA
BALEA, o plimbare cu telecabina pana la BALEA LAC, practic
jumatate de zi petrecuta pe TRANSFAGARASAN. Vizita la
PASTRAVARIA ALBOTA SI FERMA POIENITA. Cazare si CINA
FESTIVA DE PASTE si alte surprize melodioase.
Ziua 4 TINUTUL ASEZARILOR SASESTI

Mic dejun. Deplasare pe ruta Cartisoara – Hosman - Mosna Medias – Cartisoara (200 km). Se viziteaza: PODISUL
HARTIBACIULUI (cu mestesugari traditionali si cu ultimele
peisaje medievale autentice), MOARA VECHE (fabricata in
1920) din Hosman, DEGUSTARE SI VIZITA LA TURNUL
SLANINII din Mosna (este una dintre cele mai valoroase
moșteniri arhitecturale din ţinutul bisericilor fortificate),
CETATEA SI SISTEMUL DE APARARE MEDIAS (lăcașul de cult
fortificat, a fost construit la începutul secolului al XII-lea. Cina
si cazare.
Ziua 5 CARTISOARA - BUCURESTI

Mic dejun. Deplasare pe ruta Cartisoara - Avrig - Valea Oltului
- Pitesti - Bucuresti (320 km). Se viziteaza CASTELUL DE LUT
DIN VALEA ZANELOR, RESEDINTA BRUCKENTHAL din Avrig
(poze in costume medievale), MANASTIREA TURNU SI
CASTRUL ROMAN ARUTELA. Sosire in Bucuresti in jurul orei
21.

