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TARGUL DE CRACIUN DE
LA SIBIU – CISNADIE –
CISNADIOARA, excursie 1
zi, autocar
Sibiu, Romania

Descriere TARGUL DE CRACIUN DE LA SIBIU – CISNADIE – CISNADIOARA,
excursie 1 zi, autocar, Sibiu, Romania
Plecare din Bucuresti la ora 06:00 din Parcarea Centrala din Piata Victoriei. Ne deplasam catre Sibiu unde ne asteata
cea mai frumoasa Piata de Craciun din Transilvania.
Prima oprire o vom face la Manastirea Cozia. Urmeaza vizita orasului Cisnadie (Biserica Evanghelica Fortificata)
si statiunea bijuterie a zonei: Cisnadioara (Cetatea Cisnadioarei cu Biserica Sf. Mihail)
In jurul pranzului vom ajunge la Sibiu, unde vom avea timp liber pentru Targul de Craciun, cumparaturi si masa de
pranz.
Intoarcere in Bucuresti in cursul serii, sosire estimata ora 23:00.

Date de plecare:
14 DECEMBRIE = 150 Lei/ persoana

Servicii incluse
transport autocar din Bucuresti
ghid de turism insotitor
vizite: Targul de Craciun de la Sibiu, Manastirea Cozia, Cisnadie, Cisnadioara

Servicii neincluse
intrarile la obiectivele turistice
alte cheltuieli persoanale

Informatii utile
Programul turistic se realizeaza pentru un grup de minim 15 de persoane.
Transportul este asigurat cu minibus/midiautocar/autocar clasificat, destinat transportului de turiști în trafic intern și
internațional, clasificarea autocarelor se face de către organele competente. Locurile se ocupa in ordinea achitarii
avansului, incepand cu a doua bancheta. Avansul nu este rambursabil in cazul renuntarii la pachetul turistic.
In cazul nerealizarii grupului minim programul turistic poate fi anulat sau modificat, turistii avand posibilitatea de a
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alege participarea la programul initial sau mutarea pe un alt program turistic. Turistii pot solicita restituirea
integrala a contravalorii pachetului turistic in cazul in care acesta este anulat.
Cazarea se efectueaza in camere duble (matrimoniale sau twin) conform tarifului standard sau in camere single
pentru turistii care au solicitat acest serviciu si pentru care au achitat supliment conform celor mentionate in
oferta/contract. La solicitarea turistilor, acestia pot fi cazati in camere triple, camere duble cu pat suplimentar sau
apartamente, in functie de disponibilitatea unitatilor de cazare. Unitatile de cazare sunt clasificate conform
standardelor pentru fiecare tara. Orice modificare si orice solicitare suplimentara fata de pachetul turistic mentionat
si detaliat poate genera costuri suplimentare. Distributia camerelor se face de catre receptia unitatii de cazare.
Unitatile de cazare vor fi mentionate cu 14 zile inaintea plecarii.
Ghidul de turism insotitor, dar si ghidul local, pot modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, precum si
ordinea zilelor din programul turistic, dar fara a afecta structura programului.
Pentru ghidaj in interiorul obiectivelor turistice, pe teritoriul Romaniei si in strainatate, turistii pot solicita serviciile
ghizilor locali, ceea ce poate genera costuri suplimentare, in functie de fiecare tara sau oras.
Tarifele pachetelor turistice nu includ urmatoarele: bilete de intrare la obiectivele turistice, taxe foto, taxe video,
taxe ghizi locali sau ghidaj interior, taxe muzeograf, taxe de statiune, taxe hoteliere, taxe de oras, alte cheltuieli
personale, mese, taxe de aeroport, suplimente camere single, suplimente apartamente. Acestea sunt incluse in
pachetul turistic doar daca au fost mentionate la “tariful include”.
Intrarile la obiectivele turistice se achita in moneda locala sau in euro, acestea pot suferi modificari in functie de
sezon si de autoritatile locale sub incidenta carora se afla in administrare.
Agentia de turism nu este raspunzatoare de modificari la urmatoarele: taxe de intrare la obiectivele turistice, taxe
foto, taxe video, taxe ghizi locali, taxe muzeograf, taxe hoteliere, taxe de statiune, taxe de oras, programul
obiectivelor turistice schimbat in urma unor evenimente care se desfasoara in cadrul acestora.
In cazul pachetelor turistice cu transport avion, orarul de zbor poate suferi modificari. Agentia de turism nu este
raspunzatoare de anularea zborurilor, nici de modificarile orarelor de zbor, dar va veni in sprijinul turistului pentru
cea mai buna varianta de rerutare (re-route) conform politicilor companiilor aeriene si reglementarilor in vigoare.
Biletele de avion NU sunt transmisibile si nici rambursabile.
Documente necesare calatoriei: pasaport valabil cel putin 6 luni de la data plecarii sau carte de identitate valabila.
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. In cazul destinatiilor pentru care este necesara viza, se
aplica legile in vigoare fiecarui Consulat.
Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa
din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui
care nu-i insoteste) legalizat la notariat, adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre
parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera.

Tip proprietate
Hotel

Tipuri servicii
Individual
Circuit
Autocar
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