Drumul vinului din Moldova (4
zile)
Iasi

Descriere Drumul vinului din Moldova (4 zile) 3*, Iasi
Ziua 1 | 29.05.2021: Bacau - Miclauseni - Ruginoasa - Cotnari - Cucuteni - Iasi (210 km)
Plecare din Bacau, parcare Stadion Municipal ora 07:00. Prima vizita din traseul nostru este la Miclauseni - Castelul
Sturdza, cunoscut si sub denumirea de Palatul Sturdza, este un castel in stil neogotic construit intre anii 1880-1904 de
catre Gheorghe Sturza si sotia sa Maria. În prezent, se afla in proprietatea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si este
inclus pe Lista monumentelor istorice din judetul Iasi din anul 2015, ca parte a ansamblului Manastirea Miclauseni.
Continuam traseul si facem popas la Palatul Cuza de la Ruginoasa - Palatul, care astazi adaposteste Muzeul Memorial
Alexandru Ioan Cuza, a fost construit in primul deceniu al secolului al XIX-lea, de vistiernicul Sandulache Sturdza, care
a comandat arhitectului vienez Johan Freiwald ridicarea unei luxoase resedinte pe locul vechii case boieresti a
stramosilor sai. Stilul initial a fost cel neoclasic, pastrat de capela resedintei, stil care se impusese cu predilectie in
arhitectura civila din Moldova acelor timpuri. Cladirea, care pastreaza si astazi caracteristicile stilului neogotic, inspirat
de romantismul german, este de forma patrata, cu un etaj, fiecare din cele patru fatade avand aceleasi elemente:
peroane largi, balcoane sprijinite pe lespezi de piatra. Ne indreptam spre Cramele Cotnari unde, optional, servim
pranzul si vizitam renumitele crame (pachet 90 Lei/neinclus in tarif). Dupa pauza de relaxare, sosim la ultimul obiectiv
al zilei, Rezervatia Arheologica Cucuteni - Aceasta cuprinde o suprafata de aproximativ 10.000 ha, care are ca punct
central de atractie unul dintre mormintele tumulare princiare geto-dacice din sec IV i. Hr. descoperite pe Dealul Gosan,
protejat in cadrul unui muzeu - Muzeul de Sit arheologic de la Cucuteni. Numelele Cucuteni este conectat cu alte doua
descoperiri de exceptie cuprinse in toate sintezele si manualele privitoare la istoria spatiului carpato-danubiano-pontic.
Prima dintre ele a intrat in istorie sub denumirea de Tezaurul de la Baiceni. El a fost descoperit la doar cateva sute de
metri departare de necropola tumulara, pe platoul dealului Laiu si este compus din peste 70 de obiecte de prestigiu
apartinand epocii dacice, cu o greutate totala de peste 2,5 kg. Cea de-a doua descoperire celebra in toata lumea face
referire la situl eponim al exceptionalei culturi eneolitice cu ceramica pictata, de pe dealul Cetatuia, situat in apropiere,
descoperit in 1884. Spre seara sosire in Capitala Moldovei - timp liber la dispozitie. Cazare in Iasi hotel 3*.
Ziua 2 | 30.05.2021: City Tour Iasi + Cramele Bucium (100 km)
Mic dejun. Zi dedicata vizitarii Iasului. Incepem turul nostru cu o plimbare in Piata Palatului si trecerea in revista
(exterior) a principalelor monumente din zona: Palatul Culturii, Gradinile Complexului Palas Mall, Biserica Sfantul
Nicolae Domnesc si Casa Dosoftei. Continuam cu Bulevardul Stefan cel Mare (vizita exterioara): Biserica Trei Ierarhi,
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Catedrala Catolica, Biserica Mitropolitana (intrare in edificiu), Primaria si Teatrul National. Vizitam Piata Unirii (Hotelul
Select, Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza, Hotelul Traian) si Bulevardul Copou, inima universitara a Iasului. Intram in
Gradina Copou (Teiul lui Eminescu) si la Sala Pasilor Pierduti de la Universitatea Al. I. Cuza, pictata in fresca de Sabin
Balasa.Timp liber la dispozitie pentru servirea pranzului. Facem o incursiune la Dealul Cetatuii pentru o frumoasa
panorama asupra orasului si vizita manastirii, fosta resedinta de vara a domnitorilor Moldovei. Program liber - Dupaamiaza vizitare Cramele Bucium - Busuioaca de Bohotin: Pachet nr. 2 inclus in tariful excursiei. Optional - servirea cinei
in acelasi complex. Cazare in Iasi hotel 3*.
Ziua 3 | 31.05.2021: Iasi - Husi - Panciu (230 km)
Dupa micul dejun, parasim mandra capitala si poposim la Cramele Averesti (Zghihara). Dupa degustare, vizitam Palatul
Episcopal din Husi - Ansamblul arhitectural al Episcopiei Husilor este constituit din catedrala cu hramul Sfintii Apostoli
Petru si Pavel, palatul episcopal, turnul-clopotnita, chiliile si zidul de incinta. Biserica a fost construita de domnitorul
Stefan cel Mare in anul 1495, in cadrul curtii domnesti, functionand de-a lungul timpului ca manastire si catedrala
episcopala, incepand din anul 1598. Monument istoric de valoare, a fost reconstruit in secolele XVIII-XIX, mai pastreaza
astazi doar urmele temeliilor si pisania din vremea marelui voievod. Biserica a fost avariata de cutremurul din 1692,
incendiata si jefuita in 1711 de tatari si a fost recladita in perioada 1753-1756 de catre episcopul Inochentie, cu
ajutorul domnitorului Matei Ghica. Lacasul a suferit numeroase transformari de la ferestre in sus; in 1863 zona cornisei,
in 1945 turlele, s-a adaugat in 1896 proscomidiarul, in 1910 vesmantaria si in 1945 pridvorul cel mare. Biserica a fost
pictata de Gheorghe Tattarascu, intre 1890-1891, pictura refacuta in 1945 si in 1996. Scurt popas pentru foto la Podu
Inalt - monument dedicat Bataliei de la Vaslui (statuia ecvestra a lui Stefan cel Mare). Dupa-amiaza sosire la Cramele
Panciu - vizitare cu degustare pachet nr. 2 inclus in tariful excursiei. Timp liber la dispozitie in care ne bucuram de
facilitatile complexului in care suntem cazati: tenis de camp, ping-pong, biliard, ciclism. Cazare Domeniu Panciu 3*.
Ziua 4 | 01.06.2021: Panciu - Andreiasu de Jos - Odobesti - Cosmesti - Marasesti - Bacau (220 km)
Mic dejun. Ne deplasam spre Andreiasu de Jos unde fotografiem curiosul fenomen - Focurile Vii - 100% natural este
datorat emanatiei de gaze naturale ce ies la suprafata pamantului prin diverse crapaturi sau fisuri ale scoartei terestre.
Aceste gaze formeaza flacari care se aprind datorita razelor solare. Vizitam Cramele Odobesti si dupa ne deplasam
spre complex Zaga-Zaga din Cosmesti - Delta Siretului: timp liber pentru plimbare cu barca, plimbare cu trasura si
servirea pranzului (nu sunt incluse in tariful excursiei). Ultima oprire a acestui minunat traseu il facem la mausoleul din
Marasesti - monument istoric dedicat eroilor Primului Razboi Mondial. Sosire in Bacau spre seara.

Servicii incluse
- Transport cu autocar licentiat
- Vizitarea obiectivelor turistice conform program
- 3 nopti cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*
- Ghid-insotitor din partea agentiei
- Intrare Cramele Bucium - pachet nr. 2 (degustare)
- Intrare Cramele Panciu - pachet nr. 2 (degustare)

Servicii neincluse
- Cina tematica Domeniile Panciu cu foc de tabara
- Intrare Cramele Cotnari (90 Lei/persoana - degustare 5 vinuri, cafea, apa plata)
- Intrare Cramele Averesti & Odobesti
- Alte servicii decat cele mentionate in program
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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 inainte
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 NON-REFUNDABLE
TERMENE 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 (10.02.2021).
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI:
- 50% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face pana la expirarea
termenului de valabilitate a ofertei (10.02.2021);
- 100% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face dupa expirarea
termenului de valabilitate a ofertei (10.02.2021).
Nota:
1. Procentul aferent primei plăți se va calcula în funcție de momenul înscrierii. Dacă înscrierea intervine cu mai
puțin de 15 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita intregral.
2. În cazul nerespectării termenelor de plată, tour-operatorul își rezervă dreptul de a anula rezervarea, cu aplicarea
penalităților menționate în programul turistic / contract.
3. Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări 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
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Masa
Mic dejun
Insotitor de grup

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie

Tematica
Familie
Culture history
Traditions customs
Tours

Oferte Drumul vinului din Moldova (4 zile) 3*, Iasi
Tip oferta
Tarif non-refundable camera

Perioada
29.05.2021 - 01.06.2021

Pret
204.79 EUR
3 nopti

single

1 adult

Transport autocar licenţiat, 3
nopţi cazare cu mic dejun
Tarif flexi camera single

29.05.2021 - 01.06.2021

3 nopti

Transport autocar licenţiat, 3

1 adult

nopţi cazare cu mic dejun
Tarif non-refundable

29.05.2021 - 01.06.2021

266.22 EUR
3 nopti

Transport autocar licenţiat, 3

2 adulti

nopţi cazare cu mic dejun
Tarif flexi

215.03 EUR

29.05.2021 - 01.06.2021

Transport autocar licenţiat, 3
nopţi cazare cu mic dejun
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286.70 EUR
3 nopti
2 adulti

