Anul nou în inima Bucovinei (5
zile)
Gura Humorului

Descriere Anul nou în inima Bucovinei (5 zile) 4*, Gura Humorului
Ziua 1 | 29.12.2020: Bacau - Manastirea Voronet - Gura Humorului
Imbarcare din Bacau orele 07:00 si deplasare spre Manastirea Voronet - celebra pentru pictura si culorile ei, inclusa in
patrimoniul mondial UNESCO, ctitorie a lui Stefan cel Mare si manastirea construita cel mai rapid dintre cele din Nordul
Moldovei. Ne indreptam spre hotel, unde vom avea o primire traditionala cu placinte poale-n brau si tuica. Cina de bun
venit - cu delicii traditionale si bauturi incluse (afinata, tuica, vin, racoritoare). Cazare Club Bucovina Gura Humorului.
Ziua 2 | 30.12.2020: Timp liber pentru sporturi de iarna si relaxare
Mic dejun bufet traditional. Timp liber la dispozitia turistilor pentru facilitati hotel sau partia din Gura Humorului. Seara
cina traditionala - cu bauturi incluse (afinata, tuica, vin, racoritoare).
Ziua 3 | 31.12.2020: Timp liber pentru sporturi de iarna si relaxare
Mic dejun bufet traditional. Timp liber la dispozitia turistilor pentru facilitati hotel sau partia din Gura Humorului. Cina
festiva de Revelion. Meniu rafinat conceput de Chef Marius Agape impreuna cu echipa Club Bucovina - toate bauturile
incluse in pret, petrecere cu muzica live asigurata de formatia Caprice, obiceiuri traditionale din zona Bucovinei si foc
de artificii la trecerea dintre ani. LA MULTI ANI 2021!
Ziua 4 | 01.01.2021: Timp liber pentru sporturi de iarna si relaxare
Incepand cu orele 11:00 servim Brunch - bufet cu bauturi incluse, iar seara petrecerea de inceput de an la care ne
dregem printre alte delicii culinare cu zama de gaina si taitei de casa.
Ziua 5 | 02.01.2021: Timp liber pentru sporturi de iarna si relaxare
Mic dejun. Dupa orele 11:00 ne imbarcam spre casa. Sosire dupa-amiaza, in functie de conditiile de trafic.

Servicii incluse

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.05.2022 11:37)

- 4 nopti cazare cu demipensiune bufet
- Vizitarea Manastirii Voronet

Servicii neincluse
- Transport cu autocar licentiat (150 Lei)
- Taxe de intrare la obiectivele turistice si nici ghizii locali pentru acestea
- Alte vizite neincluse in program
- Taxe hoteliere (se achita direct de turist la receptia hotelurilor)

Informatii utile
CONDITII FINANCIARE
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.
De retinut:
- Procentul aferent primei plati se va calcula în functie de momenul înscrierii. Daca înscrierea intervine cu mai putin de
15 zile înaintea plecarii, pachetul turistic se va achita intregral.
- In cazul nerespectarii termenelor de plata, tour-operatorul îsi rezerva dreptul de a anula rezervarea, cu aplicarea
penalitatilor mentionate în programul turistic / contract.
- Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii.
IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare
cauzate de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie
financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Individual
Circuit
Autocar
Cazare
Masa
Mic dejun
Demipensiune
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Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie

Tematica
Familie
Anul nou
Munti
Culture history
Ski
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