MAREA NEAGRĂ
(CIRCUIT), 5 zile
Eforie Nord si Sud

Descriere MAREA NEAGRĂ (CIRCUIT), 5 zile, Eforie Nord si Sud
Ziua 1: Bacău - Cernavodă - Constanța - Eforie Nord (450 km)
Întâlnire la ora 05:45 pentru plecare din Bacău, parcare Stadion Municipal, spre Cernavodă - unde vom vedea
minunata creație a lui Anghel Saligny, podul de peste Dunăre, denumit inițial Podul Regelui Carol I și dat în funcțiune în
anul 1895. Sosim în Constanța - cetatea Tomisului - oraș întemeiat în urmă cu 2500 de ani de negustori greci veniți din
Millet, atrași de adăpostul oferit de golful și peninsula formate pe țărmul Mării Negre, precum și de schimbul foarte bun
de produse făcut cu căpeteniile populației locale, geții. Tur de oraș: începem vizitarea Tomisului cu faleza de la Marea
Neagră și Cazino Constanța - emblema orașului - care veghează țărmul marii de peste 130 de ani. După pauza de
masă din Portul Turistic Tomis, continuăm explorarea orașului: Piața Ovidiu cu statuia celebrului poet latin exilat,
Moscheea Carol I, Geamia Hunchiar - cel mai vechi lăcaș de cult musulman din oraș, Catedrala Sfinții Petru și Pavel și
Biserica Armenească Sfânta Maria. Timp liber la dispoziția turiștilor. Optional, croazieră pe mare cu îmbarcare din
portul turistic Tomis. Spre seară ne deplasăm spre Eforie Nord. Cazare la Hotel Cupidon 2*+ în Eforie Nord.
Ziua 2: Eforie Nord - Balchik - Cap Kaliakra (250 km)
Mic dejun. Ne deplasăm spre Balcic, unde vizităm Castelul Reginei Maria și Grădina Botanică, obiectivele turistice cele
mai renumite din oraș. Domeniul regal a fost construit din dorința Reginei Maria a României, în timpul ocupației
române a Cadrilaterului. Complexul cuprinde mai multe vile rezidențiale, o capelă, construcții din piatră aduse din
Creta, o grădina botanică de 35 de hectare - unică în Europa Centrală și de Est, îndeosebi datorită colecției de cactuși
și un palat, al cărui parc este o imitație a faimosului labirint cretan. Călătorim spre Cap Kaliakra, o spectaculoasă
peninsulă în Marea Neagră, locul unde apele mării se întrepătrund cu stâncile de culoare roșiatică, într-un peisaj de o
frumusețe rară. După-amiază revenim în frumoasa noastră stațiune. Cazare la Hotel Cupidon 2*+ în Eforie Nord.
Ziua 3: Eforie Nord - plajă și relaxare
Zi dedicată pentru plajă și relaxare. Cazare hotel Cupidon Eforie Nord.
Ziua 4: Eforie Nord - Adamclisi - Peștera Sf. Andrei - Dervent (260 km)
Mic dejun. Pornim spre sătucul Adamclisi pentru a vedea monumentul Tropaeum Traiani, ridicat în cinstea Împăratului
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Traian cu ocazia victoriei asupra dacilor din anul 102 d. Hr. - un monument similar găsim la Roma - celebra Columna a
lui Traian. Continuăm cu Peștera Sf. Andrei, așa cum este cunoscută Mănăstirea Sf. Andrei, cel care a creștinat poporul
român, protectorul Dobrogei și al întregii țări. Ne închinăm la prima biserica creștină de pe teritoriul României, apoi
drumul nostru ne poartă către Mănăstirea Dervent, un loc încărcat de spiritualitate și legendă. Aici vom află povestea
cavalerului creștin și a prieteniei sale cu un derviș musulman, legendă care demonstrează că din totdeauna Dobrogea
a fost un spațiu în care diversele religii și culturi nu numai că au coexistat, dar iată că s-au și îngemănat. Revenim în
Eforie Nord unde avem timp liber la dispoziție.
Ziua 5: Eforie Nord - Bacău
Timp liber la dispoziția turiștilor pentru plajă. La orele 12 părăsim hotelul și plecăm spre casă. Sosire seara în funcție de
trafic.

Servicii incluse
Transport cu autocar licențiat;
4 nopți cazare cu mic dejun la hotel Cupidon Eforie Nord;
Ghid-însoțitor din partea agenției;
Vizite: Constanța, Adamclisi, Balchik, Cap Kaliakra.

Servicii neincluse
Pachet 4 cine: 200 RON/pers.;
Taxe de intrare la obiectivele turistice și nici ghizii locali pentru acestea;
Taxe hoteliere (se achită direct de turist la recepția hotelurilor).

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 (6 Iulie 2022).
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face pana la expirarea termenului de valabilitate a ofertei (6
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Iulie 2022);
- 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face dupa expirarea termenului de valabilitate a ofertei (6 Iulie
2022).
Nota:
1. Procentul aferent primei plati se va calcula in functie de momenul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai
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
Insotitor de grup

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare

Facilitati camera
Tv
Ac
Baie
Balcon in toate camerele

Tematica
Familie
Plaja
Culture history
Tours
Multi country
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