EXCURSIE 1 ZI
TRANSFAGARASAN CALATORIM LA INALTIME
Transfagarasan, Romania

Descriere EXCURSIE 1 ZI TRANSFAGARASAN - CALATORIM LA INALTIME,
Transfagarasan, Romania
Transfagarasan este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Romania, leaga Transilvania de Muntenia,
traversand cel mai inalt lant muntos din Romania, Muntii Fagaras. Plecari din Bucuresti si Pitesti.
Plecari: Bucuresti, Rm Valcea, Pitesti, Targoviste, Ploiesti
Plecare ora 06:00 din Bucuresti (PIATA UNIRII intersectie cu ALEEA DEALUL MITROPOLIEI), pe ruta Bucuresti - Pitesti Curtea de Arges - Transfagarasan.
Program vizite:
Lacul si Barajul Vidraru - In momentul inaugurarii, Barajul Vidraru era al cincilea din Europa si al noualea din lume.
Dupa cum spun specialistii, este un baraj cu dubla curbura, avand inaltimea de 166,6 metri si o lungime de
coronament de 307 metri. Noaptea, conturul este luminat electric, astfel ca se poate observa din avion. Lacul de
acumulare Vidraru are 465 milioane metri cubi de apa, are o lungime de 10,3 kilometri si o latime maxima de 2,2
kilometri (in zona Valea Lupului - Calugarita), o suprafata totala de 870 de hectare si adancimea maxima de 155
metri.
Cascada Capra - cunoscuta si sub denumirea Cascada Iezerului, o gasim intre Cabana Capra si lacul Balea, la
altitudinea de 1690 metri, in judetul Arges. Asezata pe marginea drumului national DN7C - Transfagarasan, cascada
parca face cu ochiul, turistului concentrat la drumul intortocheat. Situata intr-un loc deosebit de pitoresc, cascada
Capra isi intampina turistii atat cu cei aproximativ 40 m inaltime cat si cu racoarea divina a stropilor ei. Turistii
fascinati parca de intalnirea uimitoare cu cascada se ingramadesc sa o surprinda in poze cat mai inedite. Apa
cascadei provine din Lacul Capra (2241 m). In plus, din cauza debitului mare de apa, cascada rezista si pe timpul
geros.
Balea Lac - frumusetea din inima Muntilor Fagaras. Lacul glaciar este situat in Muntii Fagaras, la obarsia Cartisoarei,
(la 2034 m altitudine), langa soseaua Transfagarasan. Lacul a fost declarat monument al naturii si este unul dintre
cele mai frumoase si mai mari lacuri glaciare din Romania cu dimensiuni ce ating 360 m in lungime, suprafata de
46508 mp si 11,35 m in adancime. Lacul este situat la altitudinea de 2034 m, intr-un circ glaciar, fiind cuprins intre
Defileul Oltului si poalele Muntilor Piatra Craiului. Ca puncte de atractie in zona Balea Lac se regasesc Balea Lac,
Cascada Balea, raul Balea, Lacul Capra, Cabana Balea Lac.
Cartisoara - La poalele muntilor Fagaras, pe drumul inspre Balea se afla comuna Cartisoara, o localitate mare cu
ulite stramte ce se deschid in piete mai largi. Acum cateva sute de ani asezarea era formata din doua sate, ce
purtau numele ciobanilor care le-au intemeiat, Streza si Oprea. Ca orice localitate romaneasca, si Cartisoara se
mandreste cu cele doua biserici monument, dar mai ales cu muzeul din centrul comunei, muzeu dedicat celui ce a
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facut numele comunei cunoscut in toata Europa, Badea Cartan.
Pretul include:
-transport cu autocar clasificat pentru transport intern si international,
-ghid de turism atestat.
Pretul nu include:
-intrarile la obiectivele turistice,
-alte cheltuieli personale.
Plata integrala in termen de 7 zile din momentul efectuarii rezervarii.
Excursia trebuie achitata integral inainte de plecare.
Tarife copii:
Copii pana la 5 ani achita 65% din tarif (90 lei)
Copii cu varste 5 ani - 12 ani achita 85% din tarif (115 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
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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
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