EXCURSIE 1 ZI SALINA
OCNELE MARI - CULELE
MALDARESTI - HOREZU
Horezu, Romania

Descriere EXCURSIE 1 ZI SALINA OCNELE MARI - CULELE MALDARESTI HOREZU, Horezu, Romania
Plecare ora 06:30 din Bucuresti (Baza Dealului Mitropoliei, Piata Unirii), pe ruta: Bucuresti - Pitesti - Ramnicu Valcea retur
Vom vizita:
-Salina Ocnele Mari - se afla in localitatea Ocnele Mari, situata in judetul Valcea, in partea central-sudica a Romaniei, in
zona Subcarpatilor Valcii. Salina Ocnele Mari a fost de curand amenajata pentru vizitare, pentru turistii care doresc sa
cunoasca un loc deosebit. Zona de vizitare este amenajata la 225 de metri fata de nivelul marii, se intinde pe o
suprafata de 10.000 de metri patrati. Parcul turistic al Salinei Ocnele Mari are o biserica, un muzeu, restaurant,
magazine de suveniruri, baruri, un teren de fotbal, de baschet, de tenis, masa de biliard, locuri de joaca pentru copii.
-Complexul Muzeal Maldaresti care cuprinde culele Greceanu si Duca, precum si casa memoriala I. G. Duca. Culele au
fost ridicate de boierii olteni, ca masura de aparare impotriva amenintarii incursiunilor de la Vidin si Ada-Kaleh si
cetelor de haiduci. Complexul Muzeal Maldaresti face parte din Patrimoniul Cultural National detinand cladiri tipice
arhitecturii civile din Oltenia, alaturi de peste 3.000 de obiecte etnografice de mare valoare: port, textile, lemn,
ceramic.
-Manastirea Horezu (cea mai de seama ctitorie a voievodului martir Constantin Brancoveanu. Atat Manastirea Horezu
cat si Ceramica Horezu sunt incluse lista Patrimoniul UNESCO din anul 2012. Un simbol dominant in pictura vaselor de
Horezu este cocosul alaturi de care, insa, intalnim si alte figuri precum stele, copaci, oameni, flori, pesti, spirala dubla,
linia dreapta, linia ondulata, frunza, braul, soarele, spicul, pomul vietii si coada de paun. Exista si doua culori specifice
zonei: rosul si galbenul de Horezu.
Pretul include:
-Transport autocar clasificat intern si international,
-ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
-cheltuieli personale;
-intrare Salina Ocnele Mari: 22 lei / adult, 15 lei / elev, student, 17 lei / pensionar, Complexul Muzeal Maldaresti - 5 lei /
pers + 10 lei / grup taxa de ghidaj etc.
Plata integrala in termen de 7 zile de la momentul efectuarii rezervarii. Excursia trebuie achitata integral inainte de
plecare.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.11.2021 12:52)

Grup minim: 25 persoane.
Tarife copii :
Copiii pana la 5 ani achita 65% din tarif (70 lei)
Copiii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (95 lei)
Copiii cu varsta peste 12 ani achita pret intreg.
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 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).
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
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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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