CIRCUIT 4 ZILE
MARAMURES - MOCANITA CASCADA CAILOR
Toate Locatiile, Romania

Descriere CIRCUIT 4 ZILE MARAMURES - MOCANITA - CASCADA CAILOR, Toate
Locatiile, Romania
Ziua 1
Plecare ora 06:00 din Bucuresti (Piata Unirii - Baza Dealului Mitropoliei) pe traseul Bucuresti - Pitesti - Rm Valcea Baia Mare.
- Scurta oprire in Alba Iulia pentru a vizita Catedrala Reintregirii Neamului (simbol al reintregirii Romaniei si a
Unirii) si Cetatea Alba Carolina.
- Manastirea Sf Ana Rohia cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Asezata intr-un cadru pitoresc, in varful unui deal,
ascunsa in padurile de fag si de stejar, Manastirea Rohia constituie locul privilegiat al cautatorilor de liniste si
reconfortare sufleteasca, al iubitorilor de frumos artistic si natural. Cazare + cina la Hotel/ Pensiune in zona Baia
Mare - Cavnic.

Ziua 2
Servim micul dejun, apoi vom vizita:
- Cimitirul Vesel din Sapanta, al carui nume vine de la multitudinea de cruci multicolore si de la poeziile satirice si
epitafurile care sunt inscriptionate pe cruci; se pare ca atitudinea vesela in fata mortii vine de la daci.
- Manastirea Sapanta Peri - avand o inaltime de 78 metri, biserica manastirii Sapanta-Peri se situeaza in prezent
pe locul 3 intre lacasurile de cult din Romania, dupa catedrala ortodoxa din Timisoara si biserica romano-catolica
Sf.Mihail din Cluj, si inaintea altor edificii impozante de zid, precum bisericile evanghelice din Bistrita sau Sibiu.
- Manastirea Barsana, aflata pe Valea Slatinei si construita cu o unitate stilistica si un simt artistic desavarsite.
- Ne inchinam apoi la Manastirea Moisei - manastire de calugari, poarta hramul Adormirea Maicii Domnului - 15
august zi de pelerinaj cu veche traditie. Cazare + cina la Hotel/ Pensiune in zona Maramures (Barsana - Viseu Borsa).

Ziua 3
Mic dejun.
- Plecare catre Viseu pentru Plimbare cu Mocanita - ultima cale ferata forestiera activa din Carpati. Trainicele
locomotive cu abur va vor purta din nou prin salbatica Valea Vaserului pana la statia Paltin (km 21.6), oferindu-va
oportunitatea de a va bucura de minunatele peisaje din Muntii Maramuresului.
- Dupa plimbarea cu Mocanita ne indreptam catre Borsa, unde, dupa ce vom urca o portiune cu telescaunul, vom porni
intr - o scurta drumetie pana la Cascada Cailor din Muntii Rodnei. (recomandam echipament adecvat unei
drumetii usoare - aproximativ 2 km). Cazare + cina la Hotel/ Pensiune in zona Maramures (Barsana - Viseu Borsa).

Ziua 4
Mic dejun. Vom vizita:
- Moara lui Mecles dateaza din 1890 si este compusa din doua mori, o valtoare si masina de prelucrat lana toate
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puse in miscare doar cu puterea apei raului Iza.
- Muzeul Tarancii Romane a fost infiinat in anul 2001, intr-o casa veche din 1722, construita din piatra, lemn i
chirpici - fiind una dintre cele mai vechi case din Dragomireti. Muzeul aduce un omagiu femeii i mai ales femeii
maramureene pentru rolul pe care il are in societate i familie, fiind un stalp de baza in pastrarea credinei, tradiiilor,
portului popular i a obiceiurilor tradiionale.
Plecare catre casa, RETUR pe Valea Oltului. Sosire in Bucuresti in functie de trafic.

Pretul include:
- transport cu autocar clasificat pentru curse interne si international;
- cazare 3 nopti la Pensiune / Hotel 2 - 3* + mic dejun + cina;
- ghid atestat insotitor.
Pretul nu include:
- intrarile la obiectivele turistice: Cimitirul Vesel - 5 Lei / pers, Bilet tren Mocanita - 75 Lei / adult, 62 Lei /
student/pensionar; 49 Lei / elevi (in functie de sezon), Telescaun dus-intors Cascada Cailor - 30 Lei / pers, Moara lui
Mecles - 5 lei/pers; Muzeul Tarancii Romane - 5 lei/pers, etc;
- taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este solicitata, se va achita cash de catre turisti la receptie;
- orice alt serviciu care nu este mentionat.
Avans 30% in termen de 7 zile din momentul efectuarii rezervarii. Diferenta se achita cel tarziu cu 15 zile
inainte de plecare.
Modalitati de plata: cash in agentiile bancare sau prin transfer bancar (internet banking). Excursia trebuie achitata
integral inainte de plecare.
Supliment single: 450 lei / pers. Grup minim: 25 persoane.
Tarife copii:
Copiii pana la 5 ani cazati cu doi adulti beneficiaza de gratuitate la cazare si loc in autocar, fara pat suplimentar, nu
beneficiaza de mese, achita 40% din pret pachet (370 lei).
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani cazati cu doi adulti achita 70% din pret pachet (645 lei), beneficiaza de mese si loc in
autocar, se asigura pat suplimentar.
Copiii cu varsta peste 12 ani sau copii insotiti de un singur adult achita pret intreg.
Grup minim: 25 persoane.
Nota: locurile in autocar se distribuie incepand cu a doua bancheta in ordinea achitarii avansului.
OBSERVATII GENERALE:
1) tarifele de intrare la obiectivele turistice se achita la fiecare in parte in moneda locala si se pot modifica de catre
autoritatile locale independent de agentie;
2) camerele single se confirma doar de catre agentie; persoanele care se inscriu singure si pentru care agentia nu
gaseste partener vor achita suplimentul de camera single cel tarziu cu 2 zile inainte de plecare;
3) clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din tarile vizitate, ca atare facilitatile
camerelor sunt conforme cu standardele locale;
4) agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu;
5) daca pentru pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare
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(de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a
casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima,
agentia recomanda si consultarea site -ului www.politiadefrontiera.ro si a site-ului Ministerului Afacerilor Externe a
Romaniei: http://www.mae.ro, pentru informatii complete privind Regimul de calatorie in strainatate, cat si in ceea ce
priveste conditiile de calatorie/intrare pe teritoriul tarii/tarilor de destinatie.
6) daca tara de destinatie impune obligativitatea efectuarii unor teste PCR pentru virusuri (SARS COV 2, sau alt tip de
virus) sau obligativitatea de vaccinare, acestea din urma cad in responsabilitatea turistului si nu obliga agentia de
turism la vreo despagubire sau anulare gratuita a rezervarii.
7) distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;
8) ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura
programului;
9) conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
10) agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in cazul
in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente;
11) este obligatorie respectarea instructiunilor ghidului insotitor si intervalele orare date de acesta; este obligatorie
respectarea masurilor de pandemie in vigoare;
12) efectuarea partiala sau integrala a oricarei sume prin intermediul bancar reprezinta acceptarea pe deplin a
termenilor si conditiilor prevazute in contractul de prestarii servicii turistice (disponibil pe site);
13) pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu microbuz, minibus, midiautocar;
14) transbordarea se efectueaza pentru un minim de 8 persoane pentru fiecare localitate de transfer; pentru un numar
mai mic de persoane, transbordarea se efectueaza in conditii speciale comunicate de agentie (tarif si durata)
15) prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.
Imbarcari din tara:
NOTA transferuri: Transferurile din tara se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibus sau autocar in functie de
marimea grupului, cu auto proprii sau cu parteneri locali care efectueaza curse regulate. Ora de transfer se va
comunica in functie de localitatile de preluare si se vor grupa toti pasagerii pe traseul respectiv catre Bucuresti / sau
localitate de destinatie (in cazul efectuarii transbordarii pentru mai multe curse, durata asteptarii masinilor de transfer
poate fi de maxim 2 ore). Pentru imbarcarea din tara, transferul se achita si se confirma cu cel tarziu 5 zile inainte de
plecare. Tarifele sunt per persoana dus- intors, iar in cazul in care transferul se efectueaza doar pe un sens, se va
achita jumatate din tariful corespundator rutei.
Campina - Bucuresti - retur(Benzinarie OMV) - 200,00 lei
Giurgiu - Bucuresti - retur(Rompetrol vis-a-vis de Kaufland) - 175,00 lei
Mioveni - Bucuresti - retur(Catedrala Sf Petru si Pavel) - 220,00 lei
Ploiesti - Bucuresti - retur(Benzinaria Petrom Metro) - 180,00 lei
Pitesti - Bucuresti - retur(Petrom Podul Viilor) - Gratuit
Rm Valcea - Bucuresti - retur(Autogara Antares) - Gratuit
Targoviste - Bucuresti - retur(Hotel Valahia) - 180,00 lei
Conditii pentru ANULARI, PENALIZARI:
a) 30% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de
data plecarii.
b) 70% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face in intervalul 30 zile - 16 zile inainte de plecare.
c) 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare.
d) 100% din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat.
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e) 100% din pretul pachetului de servicii in cazul achizitionarii pachetelor cu orice tip de reducere: Early Booking/
Inscrieri timpurii/ Litoralul pentru toti/ Decada balneara/ Saptamana de refacere/ O saptamana la munte/ Last minute/
Ultra Last minute/ Oferte speciale/ Targ Turism/ Seniori/ Craciun/ Revelion/ Martisor/ Fidelitate sau alte programe
similare.
f) 100% din pretul pachetului de servicii cand calatorul nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale
necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare, cand
calatorul este intors de la granitele Romaniei de catre politia de frontiera din motive ce nu tin de agentie sau calatorul
nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie (valabil pentru calatoriile inafara Romaniei).
g) 100% din pretul pachetului de servicii pentru in cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost facuta
partial sau integral cu vouchere de vacanta.
h) 100% pentru biletele de avion.
Nota: In situatia in care masurile luate de catre autoritati impun restrictii de calatorie care ingreuneaza sau fac
imposibila executarea pachetului de servicii de calatorie, turistul va beneficia de un VOUCHER emis de CISTOUR
(considerat anexa la contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata).
Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni de la emitere, integral la efectuarea uneia sau mai multor rezervari pentru
orice pachete CISTOUR Agency in calitate de organizator. In cazul utilizarii VOUCHER-ului pentru mai multe pachete
turistice, acestea trebuie comunicate simultan.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.06.2022 01:43)

