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EXCURSIE 1 ZI MUZEUL
ASTRA-PALATUL
BRUKENTHAL-CASTELUL
DE LUT
Sibiu, Romania

Descriere EXCURSIE 1 ZI MUZEUL ASTRA-PALATUL BRUKENTHAL-CASTELUL DE
LUT, Sibiu, Romania
Alatura-te noua si hai sa petrecem o zi in inima Transilvaniei ! Ne vom plimba prin gradina in stil baroc ,de un farmec
inconfundabil, motiv care i-a adus si numele de Edenul Transilvaniei dupa care vom poposi la castelul din povestile
copilariei.
Program :
Plecare la ora 06:30 din Bucuresti ( Piata Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei). Vom vizita:
-Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale Astra a luat fiinta cu mai bine de un secol in urma, odata cu primele
manifestari ale unui vis al romanilor din Transilvania de a organiza la Sibiu, sub egida Asociatiunii pentru Literatura
Romana si Cultura Poporului Roman, o colectie etnografica. Muzeul in aer liber se incadreaza perfect in peisajul
incantator din Dumbrava Sibiului, iar cei 10 kilometri de alei va vor conduce intr-o lume autentica a satului romanesc
cu tot ceea ce implica acesta: gospodarii taranesti, bisericute din lemn, troite, crame, stane, mori de apa si de vant.
Interioarele originale, atat de bine pastrate, va vor povesti despre viata simpla a taranilor romani de peste tot din tara,
ocupatiile si traditiile pastrate cu sfintenie
-Palatul de Vara Brukenthal - Avrig, construit intre 1768-1770, este unul dintre cele mai insemnate constructii baroce
din Romania. Lucrarile au inceput dupa ce Samuel Von Brukenthal a fost numit guvernator al Transilvaniei deoarece
avea nevoie de o resedinta oficiala si un loc pentru vasta sa colectie de arta. Deoarece baronul si-a petrecut o parte
din viata in capitala Austriei, palatele vieneze au fost sursa de inspiratie pentru construirea resedintei de vara, tot din
acelasi motiv constructia a fost supranumita micul Schonbrunn.
-Castelul de Lut de la Valea Zanelor se afla la 50 de kilometri de Sibiu, in Porumbacu de Sus, Valea Zanelor. Doi
bucuresteni isi implinesc visul au construit Castelul de Lut, un edificiu desprins parca din povestile fratilor Grimm: in
mijlocul muntilor, pe malul unui rau, inconjurat de flori si plante. Castelul de Lut din Valea Zanelor seamana cu o casa
din Stapanul Inelelor si este construit din argila, paie, nisip si lemn. Proprietarii spera ca, in cele din urma, sa-l
transforme in hotel, avand in vedere pozitia sa georgrafica perfecta, adica apropierea de faimosul Transfagarasan.Un
alt element care il diferentiaza de alte hoteluri consta in faptul ca este construit din materiale 100% organice.
Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international;
-ghid turism.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.01.2021 06:18)

Pretul nu include:
-cheltuieli personale,
-intrarile la obiectivele turistice: Muzeul ASTRA: 20 lei / adult, 12 lei / pensionar, 7 lei / elev, student, gratuit / copiii sub
6 ani; Palatul Brukenthal Avrig - 20 lei / pers; Castelul de lut - 5 lei / pers, etc.
Avans minim la inscriere 75 lei / pers , diferenta cu o saptamana inainte de plecare.
Tarife copii:
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (80 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (105 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pret intreg.
Grup minim: 25 persoane .
NOTA: Locurile in autocar se distribuie incepand cu a doua bancheta in ordinea achitarii avansului.
OBSERVATII:
-tarifele de intrare la obiectivele turistice se achita la fiecare in parte in moneda
-ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura
programului;
-conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
-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;
-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);
-pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu minibus sau midiautocar;
-prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat.
Conditii pentru ANULARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI :
a) 50% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de
data plecarii
b) 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile inainte de plecare.
c) 100% din pretul pachetului de servicii pentru neprezentarea la program indiferent de motivul invocat.
d) 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.
e) 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 granite 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 in afara Romaniei).
f) 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.
g) 100% pentru biletele de avion

Tipuri servicii
Autocar
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Tematica
1 day trips
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