Pelerinaj Dobrogea (3 zile)
Constanta

Descriere Pelerinaj Dobrogea (3 zile) 3*, Constanta
Ziua 1 | 14.05.2021: Bacău – Galati – Niculitel – Manastirea Cucos – Tulcea - Constanta (450 km)
Intalnire la orele 04:00 pentru plecare din Bacau, parcare Stadion Municipal, spre Constanta. Intram in Podisul
Dobrogei si facem prima oprie la Manastirea Cocos din Niculitel, intemeiata de trei calugari popositi de la Manastirea
Neamt cu aprobarea Imperiului Otoman sub stapanirea caruia se afla la acele vremuri Dobrogea. Continuam cu
Manastirile Saon si Celic Dere. Poposim in Tulcea, unde vizitam Complexul Muzeal ecoturistic Delta Dunarii si Biserica
cu ceas. Timp liber la dispozitia turistilor. Spre seara ajungem in Constanta, la malul Marii Negre. Cazare hotel 3*
Constanta.
Ziua 2 | 15.05.2021: Constanta – Adamclisi – Pestera Sf.Andrei – Dervent - Ostrov (260 km)
Mic dejun. Ziua Sfantului Andrei! Pornim spre satucul Adamclisi pentru a vedea monumentul Tropaeum Traiani, ridicat
in cinstea Imparatului Traian cu ocazia victoriei asupra dacilor din anul 102 d.Hr. – un monument similar gasim la Roma
– celebra Columna a lui Traian. Continuam cu Pestera Sf. Andrei, asa cum este cunoscuta Manastirea Sf. Andrei, cel
care a crestinat poporul roman, protectorul Dobrogei si al intregii Romanii. Ne inchinam la prima biserica crestina de
pe teritoriul Romaniei, apoi drumul nostru ne poarta catre Manastirea Dervent, un loc incarcat de spiritualitate si
legenda. Aici vom afla povestea cavalerului crestin si a prieteniei sale cu un dervis musulman, legenda care
demonstreaza ca din totdeauna Dobrogea a fost un spatiu in care diversele religii si culturi nu numai ca au co-existat,
dar iata ca s-au si ingemanat. Incheiem frumos ziua de vizitare cu Cramele Ostrov, unde vom face o degustare de
vinuri (3 sortimente – servite cu paine in cosuri de rachita). Optional, se poate servi si pranzul. Revenim in Constanta
unde avem timp liber la dispozitia noastra pentru vizite individuale. Cazare hotel 3* Constanta.
Ziua 3 | 16.05.2021: Constanta (citytour) – Cernavoda – Bacau
Tur de oras Constanta – cetatea Tomisului – oras intemeiat in urma cu 2500 de ani de negustori greci veniti din Millet,
atrasi 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 oras: incepem vizitarea Tomisului cu faleza de la Marea
Neagra si Cazino Constanta – emblema orasului – care vegheaza tarmul marii de peste 130 de ani. Dupa pauza de
masa din Portul Turistic Tomis, continuam explorarea orasului: Piata Ovidiu cu statuia celebrului poet latin exilat,
Moscheea Carol I, Geamia Hunchiar – cel mai vechi lacas de cult musulman din oras, Catedrala Sfintii Petru si Pavel si
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Biserica Armeneasca Sfanta Maria. Timp liber la dispozitia turistilor.Dupa masa de pranz ne deplasam spre casa,
trecem pe langa Cernavoda – unde vom vedea minunata creatie a lui Anghel Saligny, podul de peste Dunare, denumit
initial Podul Regelui Carol I si dat in functiune in anul 1895 si Centrala Atomoelectrica. Sosire spre seara in Bacau.

Servicii incluse
- Transport cu autocar licențiat
- Vizitarea obiectivelor turistice conform program
- 2 nopți cazare cu mic dejun hotel 3* Constanta
- Ghid-însoțitor din partea agenției
- Vizite Constanța, Tulcea, Adamclisi, mănăstirile din program

Servicii neincluse
- Intrările la obiectivele turistice
- Alte servicii decat cele mentionate in program
- Cramele Ostrov (in functie de meniul ales)

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 (14.03.2021).
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 (14.03.2021);
- 100% din pretul pachetului turistic, dupa primirea serviciilor comandate, daca renuntarea se face dupa expirarea
termenului de valabilitate a ofertei (14.03.2021).
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
Wifi
Parcare
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie

Tematica
Familie
Pelerinaj
Culture history
Tours

Oferte Pelerinaj Dobrogea (3 zile) 3*, Constanta
Tip oferta
Tarif non-refundable camera

Perioada
14.05.2021 - 16.05.2021

single
Transport autocar licențiat, 2
nopți cazare cu mic dejun
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Pret
138.09 EUR
2 nopti
1 adult

Tip oferta
Tarif flexi camera single

Perioada
14.05.2021 - 16.05.2021

1 adult

nopți cazare cu mic dejun
14.05.2021 - 16.05.2021

203.07 EUR
2 nopti

Transport autocar licențiat, 2

2 adulti

nopți cazare cu mic dejun
Tarif flexi

148.24 EUR
2 nopti

Transport autocar licențiat, 2

Tarif non-refundable

Pret

14.05.2021 - 16.05.2021

Transport autocar licențiat, 2
nopți cazare cu mic dejun
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223.38 EUR
2 nopti
2 adulti

