EXCURSIE 1 ZI
MANASTIREA PRISLOP CASTELUL CORVINILOR
Hunedoara, Romania

Descriere EXCURSIE 1 ZI MANASTIREA PRISLOP - CASTELUL CORVINILOR,
Hunedoara, Romania
Plecare ora 23:00 din Bucuresti (PIATA - Aleea Dealul Mitropoliei, la baza dealului) pe ruta Pitesti - Ramnicu Valcea Prislop - Hunedoara.
Vom circula noaptea, vom ajunge la Manastirea Prislop in cursul diminetii.
Manastirea Prislop este una dintre cele mai insemnate manastiri ortodoxe, din judetul Hudedoara, ce poarta
hramurile Sf. Ioan Teologul si Inaltarea Sfintei Cruci. Manastirea a fost ridicata in a doua jumatate a secolului al XIVlea de Sfantul Nicodim, ulterior canonizat, considerat astazi drept reorganizatorul si indrumatorul monahismului
romanesc la inceputul Evului Mediu. De altfel, Sfantul Nicodim a ctitorit Manastirile Tismana si Vodita. Manastirea
Prislop a fost construita in acelasi stil - triconc - ca si ele si este singura de acest fel din Transilvania.
Castelul Hunedoarei, numit si Castelul Corvinilor sau al Huniazilor, este cetatea medievala a Hunedoarei, unul din
cele mai importante monumente de arhitectura gotica din Romania. Este considerat unul dintre cele mai frumoase
castele din lume, fiind situat in top 10 destinatii de basm din Europa. Castelul a fost ridicat in secolul al XV-lea de
Ioan de Hunedoara. Aici se afla si Muzeul de Arheologie si Istorie si Expozitie de tortura - cel mai bine reprezentata
din Europa.
Gradinile Italiene de la Banpotoc sau Mica Italie sunt dovada vie a pasiunii pentru gradinarit. Gradina in plan
drept este inspirata din perioada renasterii. Gradinile aristocrate, explozie de parfum si culoare, ne asteapta sa le
descoperim impreuna.
Plecare spre Bucuresti, sosire in functie de trafic.
Pretul include:
- Transport autocar clasificat intern si international;
- Ghid.
Pretul nu include:
- Cheltuieli personale;
- Intrarile la obiectivele turistice, etc.
Plata integrala in termen de 7 zile din momentul efectuarii rezervarii.
Modalitati de plata: cash in agentiile bancare sau prin transfer bancar (internet banking). Excursia trebuie achitata
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integral inainte de plecare.
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 65% din pret pachet (125 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani cazati cu doi adulti achita 85% din pret pachet (165 lei), beneficiaza de mese si loc in
autocar, se asigura pat suplimentar.
Copiii cu varsta peste 12 ani sau copiii insotiti de un singur adult achita pret intreg.
Acte necesare: carte de identitate.
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) 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;
3) daca pentru pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare
(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.
4) 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.
5) ghidul/ conducatorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura
programului;
6) conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre ghizii
locali;
7) 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;
8) este obligatorie respectarea instructiunilor ghidului insotitor si intervalele orare date de acesta; este obligatorie
respectarea masurilor de pandemie in vigoare;
9) 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);
10) pentru grupuri mai mici de 30 persoane, transportul se va realiza cu microbuz, minibus, midiautocar;
11) 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)
12) 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.
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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).
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

Oferte EXCURSIE 1 ZI MANASTIREA PRISLOP - CASTELUL CORVINILOR,
Hunedoara, Romania
Tip oferta
Tarif pentru 1 adult

Perioada
02.09.2022 - 02.09.2022

Pret
39.96 EUR
1 adult

Tarif pentru 2 adulti

02.09.2022 - 02.09.2022

79.93 EUR
2 adulti

Tarif pentru 2 adulti si un copil

02.09.2022 - 02.09.2022

(6-12)
Tarif pentru 2 adulti, un copil (6-

113.75 EUR
2 adulti + (6 - 12 ani)

02.09.2022 - 02.09.2022

12) si un copil (0-5)
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139.36 EUR
2 adulti + 2 (6 - 12 ani + 0 - 5 ani)

