CHIȘINĂU, 3 zile
Chisinau, Moldova

Descriere CHIȘINĂU, 3 zile, Chisinau, Moldova
Ziua 1 | 03.06.2023: Bacău - Mănăstirea Căpriana – Cramele Cricova - Chișinău (250 km)
Îmbarcarea în autocar, din parcare Stadionul Municipal Bacau, orele 06:00 și deplasarea spre vama Albița. Primul
popas il facem la Manastirea Capriana, una din cele mai vechi din tara, care devine Manastirea domneasca in 1429, in
timpul lui Alexandru cel Bun. Stefan cel Mare, Petru Rares si Alexandru Lapusneanu s-au ingrijit de-a lungul timpului de
aceasta locatie. Ne îndreptăm spre Cramele Cricova - ORAȘUL SUBTERAN cunoscut în întreaga lume pentru calitatea
vinurilor produse și păstrate aici, dar și pentru ineditul său. Incepand cu ora 10:00, facem turul celui mai mare orășel
subteran din lume, care are aproape 100 de kilometri degalerii utilizate pentru întreg procesul de fabricație al vinurilor
liniștite și al spumantului Cricova, realizat după metoda clasică Dom Perignon - Champenoise. Vom admira colecția de
vinuri aparținând personalităților politice care au vizitat Republica Moldova, de la ai noștri Traian Băsescu sau Klaus
Johannis, până la Angela Merkel, Juan Manuel Barroso, Donald Tusk sau Vladimir Putin, care chiar și-a serbat a 50-a
aniversare în beciurile de la Cricova. Pentru vizitare ne vom îmbarca în mașinuțe electrice, care ne vor plimba kilometri
buni prin tunelurile de calcar alb de unde s-a extras piatra din care a fost construit Chișinăul, iar apoi vom degusta 4
tipuri de vin, asezonate cu plăcinte tradiționale moldovenești. Ne întoarcem în Chișinău, supranumit Orașul Parcurilor.
În drum spre hotel, tur de oraș cu autocarul pe traseul: Universitate, Statuia Ștefan cel Mare, Parcul Poporului,
Tribunalul, Parlamentul. Vom străbate o parte din bulevardul central Ștefan cel Mare și Sfânt, trecând pe lângă Primăria
Chișinăului, Poșta Centrală, Sala cu Orgă și Teatrul Național Mihai Eminescu. Ne înfruptăm, pe îndelete, din mâncărurile
tradiționale moldovenești la unul din renumitele restaurante LA PLĂCINTE. Cazare în Chișinău.
Ziua 2 | 04.06.2023: Chișinău – Castelul Mimi - Chișinău
Continuam turul de oraș - pietonal, insotiti de ghidul nostru. Începem pe lângă Turnul de Apă, care găzduiește Muzeul
de Istorie al Orașului Chișinău, îndreptându-ne spre Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Aici vom străbate Aleea
Clasicilor și vom pătrunde, trecând pe lângă statuia-simbol a domnitorului Moldovean, către Piața Marii Adunări
Naționale, unde vom regăsi sediul Guvernului Republicii Moldova, Porțile Sfinte și Catedrala Nașterii Domnului. Timp
liber dedicat marilor tentații de shopping: ne vom ocupa de cei de acasa, achiziționând celebrele bomboane Bucuria ori
nu mai puțin renumitele coniacuri moldovenești sau alte delicatese locale. După-amiaza, optional, vizităm Castelul
Mimi – o locație încântătoare, inclusă în top 15 al celor mai frumoase vinării din lume.
Ziua 3| 05.06.2023: Chișinău – Bacău (250 km)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 19:33)

Timp liber la dispozitia turiștilor pentru vizite individuale. După prânz, ne deplasăm spre România, unde vom ajunge
seara, în funcție de formalitățile vamale.

Servicii incluse
Transport cu autocar licențiat;
2 nopți cazare cu mic dejun hotel 3*;
Ghid-însoțitor din partea agenției.

Servicii neincluse
Taxe de intrare la obiectivele turistice și nici ghizii locali pentru acestea;
Taxele de oraș (se achită la recepția hotelului);
Asigurarea storno & medicală (recomandată).
EXCURSII OPȚIONALE
Crama Cricova - program Național: 30€/pers.
Castelul Mimi: 35€/pers.

Informatii utile
CONDITII FINANCIARE
TARIF FLEXI
TERMENE DE PLATA:
- 30% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 30% din pretul pachetului turistic, in intervalul cuprins intre ziua 3 de la data inscrierii turistului si 45 zile inaintea
plecarii;
- 40% din pretul pachetului turistic, cu minimum 21 zile inainte de plecare.
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- Anulare gratuita, daca renuntarea se face cu 30 zile inainte de plecare;
- 50% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face in intervalul 30-21 zile inainte de plecare;
- 100% din pretul pachetului turistic, daca renuntarea se face cu cel putin 20 zile inainte de plecare.
TARIF EARLY BOOKING
TERMEN DE PLATA:
- 50% din pretul pachetului turistic, in 2 zile lucratoare de la data inscrierii turistului;
- 50% din pretul pachetului turistic pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei (3 Martie 2023).
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei (3
Martie 2023);
- 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face dupa expirarea termenului de valabilitate a ofertei (3
Martie 2023).
Nota:
1. Procentul aferent primei plati se va calcula in functie de momenul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai
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putin de 15 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita intregral.
2. In cazul nerespectarii termenelor de plata, tour-operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea, cu aplicarea
penalitatilor mentionate in programul turistic / contract.
3. Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii.
4. La circuitele cu avionul, din momentul emiterii biletului de avion, costul acestuia devine nerambursabil.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Cazare
Masa
Mic dejun
Ghid

Facilitati proprietate
Parcare
Restaurant
Bar
Spa

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie

Tematica
Familie
City break
Culture history
Traditions customs

Oferte CHIȘINĂU, 3 zile, Chisinau, Moldova
Tip oferta
Transport autocar, 2 nopți cazare

Perioada
03.06.2023 - 05.06.2023

cu mic dejun, ghid-însoțitor din
partea agenției.
EARLY BOOIKING - Pachet single
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Pret
195.00 EUR
2 nopti
1 adult

Tip oferta
Transport autocar, 2 nopți cazare

Perioada
03.06.2023 - 05.06.2023

Pret
215.00 EUR
2 nopti

cu mic dejun, ghid-însoțitor din

1 adult

partea agenției.
FLEXI - Pachet single
Transport autocar, 2 nopți cazare

03.06.2023 - 05.06.2023

270.00 EUR
2 nopti

cu mic dejun, ghid-însoțitor din

2 adulti

partea agenției.
EARLY BOOIKING - Pachet 2
adulți
Transport autocar, 2 nopți cazare

03.06.2023 - 05.06.2023

cu mic dejun, ghid-însoțitor din
partea agenției.
FLEXI - Pachet 2 adulți
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310.00 EUR
2 nopti
2 adulti

