EXCURSIE 1 ZI
BULGARIA - CAP
KALIAKRA - DALBOKA DOBRICH
Dalboka, Bulgaria

Descriere EXCURSIE 1 ZI BULGARIA - CAP KALIAKRA - DALBOKA - DOBRICH,
Dalboka, Bulgaria
Vizitam: La Dalboka ne infruptam cu delicatese pregatite cu grija de bucatari iscusiti. Cap Kaliakra ne va bucura
privirea cu un peisaj spectaculos nascut din intalnirea marii cu pamantul.
Plecare ora 06:00 din Bucuresti (PIATA UNIRII ALEEA DEALUL MITROPOLIEI), pe ruta Bucuresti - Vama Veche - Dobrich Cap Kaliakra - Bucuresti.
Program:
Muzeul Etnografic si Arhitectural in Aer Liber din Dobrich, Dobrich-ul vechi, este un muzeu in aer liber, unde sunt
prezentate si se dezvolta mestesugurile traditionale dobrogene de la sfarsitul secolului al XIX-lea si prima jumatate
a secolului al XX-lea. Este situat in centrul orasului modern Dobrich, pe locul fostului bazar Odun. In peste 30 de
ateliere de lucru sunt realizate obiecte traditionale de ceramica, tesut, dogarie etc. In centrul complexului a fost
refacut vechiul turn cu ceas construit in secolul al XVIII-lea, care este accesibil turistilor.
Pauza de masa la restaurantul pescaresc DALBOKA (Ferma de scoici), situat pe faleza Marii Negre. Resturantul
ofera un meniu bogat cu specialitati din scoici proaspete crescute la ferma lor. In afara de specialitatile din scoici ,
meniul include si delicatese alese din peste, salate proaspete, precum si mancaruri din carne de porc si de pui
pregatite gustos.
Cap Kaliakra este o spectaculoasa peninsula in Marea Neagra, locul unde apele marii se intrepatrund cu stancile de
culoare rosiatica, intr-un peisaj de o frumusete rara. Vom vedea vestigiile vechii cetati medievale, muzeu arheologic
si capela inchinata Sfantului Nicolae (ocrotitorul marinarilor).
Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international,
-ghid de turism atestat
Pretul nu include:
-masa la Dalboka,
-intrarile la obiectivele turistice mentionate in program,
-alte cheltuieli personale,
-asigurarea medicala (optionala).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.11.2021 13:26)

Plata integrala in termen de 7 zile de la momentul efectuarii rezervarii. Excursia trebuie achitata integral inainte de
plecare.
Grup minim: 25 persoane
Tarife copii:
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (90 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (115 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pret intreg.
Grup minim : 25 persoane
Acte necesare: Carte de identitate sau pasaport valabil inca 6 luni de la intoarcerea in tara. Copiii sub 18 ani care
calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al ambilor parinti sau
al celui care nu insoteste minorul (dupa caz), obtinut la notariat, sau hotarare de divort definitiva in care i-a fost
incredintat minorul, sau certificat de deces; in cazul in care copiii nu sunt insotiti de parinti, adultul care-i insoteste, va
prezenta cazier juridic . Copiii sub 14 ani au nevoie de PASAPORT si NU pot parasi Romania in baza Certificatului de
Nastere.
Observatii:
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;
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;
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:
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.
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).
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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.

Tipuri servicii
Autocar

Tematica
1 day trips
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