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Informatii precontractuale:  

De la 218 € 
(Reducere First Booking - valabila 
pana la data de 30.11.2022) 

 
4 zile - Autocar 
  

DATE DE PLECARE 2023:  

14.04* Paste; 11.05; 15.06; 27.07; 

24.08; 07.09; 05.10 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
• Transport autocar / minibus 

clasificat 

• 3 nopţi de cazare cu mic dejun la 

hotel de 3* 

• însoţitor din partea agenţiei  
 

 

S E R V I C I I  O P Ţ I O N A L E :  

• Locuri preferentiale in autocar 

25€/pers. (se rezerva cronologic, 

primele locuri in autocar 

incepand cu bancheta a doua); 

Atentie! Locuri limitate. 

• Excursie Nessebar -35 €/pers  

•  NOU! 10 %  Discount  la achitarea 

din ţară a  excursiei opţionale 

 
 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  

• Supliment de single – 50 €;  
• Pentru plecarea din 14.04* se achită 

un supliment de  20 € 
• Reducere a  3-a persoană în cameră  - 

15 €;  
• Reducere copil 6 – 12 ani - 30€, 

pentru cazare în cameră dublă cu 2 
adulţi ;  

• Pentru plecarea din 14.04*  avem 
participare la slujba de Înviere la 
Biserica din localitate. 

 
Grup minim 35 persoane 

 

 

Program 
 

 Ziua 1. Bucureşti – Cap Kaliakra – Balchik   

Călătoria noastră începe din cea mai moderna autogara din Romania - Autogara 

Centrala - Bucuresti, la ora 6.30 dimineata. Primul popas îl vom face la Mănăstirea 

Techirghiol unde se afla mormântul părintelui Arsenie Papacioc şi izvorul Sf. 

Pantelimon. De aici ne vom îndrepta către frontiera romano-bulgara, iar după 

formalităţile vamale ne vom deplasa către Cap Kaliakra, o spectaculoasă 

peninsula în Marea Neagră, locul unde apele mării se întrepătrund cu stâncile de 

culoare roşiatică, într-un peisaj de o frumuseţe rară. Vom vedea vestigiile vechii 

cetăţi medievale, muzeu arheologic şi capela închinată Sfântului Nicolae 

(ocrotitorul marinarilor). Cazare în zona Balchik 
 

 

 Ziua 2.  Domeniul regal de la Balchik 

 Ne trezim Mic dejun. Timp liber. vizităm la Castelul Reginei Maria şi 

Grădina Botanică, obiectivele turistice cele mai cunoscute din Balchik. 

Domeniul regal a fost construit din dorinţa Reginei Maria a României, în timpul 

ocupaţiei române a Cadrilaterului. Complexul cuprinde mai multe vile 

rezidenţiale, o capelă, construiţii cu pietre aduse din Creta, o grădină botanică de 

35 de hectare - unică în Europa Centrală şi de Est, îndeosebi datorită colecţiei de 

cactuşi şi un palat, al cărui parc este o imitaţie a faimosului labirint cretan. 

Cazare la acelasi hotel. 

 

 Ziua 3.   Balchik - Nessebar 
        Timp liber în Balchik sau excursie opţionala la Nessebar, oraşul-staţiune 

declarat monument istoric de către UNESCO, dezvoltat pe locul unei vechi 

aşezări trace - Mesambria. Se spune că în timpul existenţei sale, în Nessebar au 

existat peste 40 de biserici. În prezent există însă date certe doar pentru 26 

dintre ele. Moştenirea culturală a vechiului oraş poate fi observată de turişti în 

cele patru muzee existente: de arheologie, etnografic, Biserica Sf. Ștefan care 

conţine fresce din perioada secolelor XI-XVII şi Biserica Sf. Spas care conţine 

fresce din secolul XVII. Seara întoarcere pentru cazare la acelaşi hotel din zona 

Balchik.  

 

 Ziua 4.  Balchik  - Nisipurile de Aur – Varna  - Bucuresti 
Mic dejun. Plecare spre staţiunea Nisipurile de Aur unde vom vizita, în 

apropiere de staţiunea Nisipurile de Aur, Mănăstirea Aladja, una din cele 120 

mănăstiri din piatră situate în apropierea ţărmului Marii Negre.  

După aceea vom merge în staţiunea Constantin şi Elena pentru a vedea 

Mănăstirea Constantin şi Elena, unde sunt o parte din moaştele Sf. Valentin.  

Ne îndreptăm spre oraşul Varna, unde vom vizita Catedrala Mitropolitană 

"Adormirea Maicii Domnului" (împodobită cu icoanele dăruite de Ţarul Rusiei 

Nicolae al II-lea). În jurul prânzului vom pleca spre Romania, se trece frontiera 

pe podul rutier Ruse-Giurgiu “Podul Prieteniei”, primul pod peste Dunăre, 

deschis la 20 iunie 1954, şi proiectat de V. Andreev. Sosire în Bucureşti în funcţie 

de formalităţile vamale. 
 

Bulgaria – Balchik şi Nessebar 
În această călătorie avem ocazia să descoperim  

Mănăstirea Techirghiol – Cap Kaliakra – Balchik – Mănăstirea Aladja   

Nessebar – Varna 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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Trebuie să vezi 
Balchik 

Balchik este unul dintre cele mai cunoscute oraşe din punct de vedere turistic 

ale Bulgariei. Balchik beneficiază din plin de poziţionarea pe un teren terasat şi 

încântă turiştii cu străduţele în pantă, pietruite, cu clădirile sale albe cu influenţe 

mediteraneene, cu golful care oferă o privelişte încântătoare asupra mării. În 

anul 1913, după terminarea Războiului Crimeii, Balchikul a fost anexat României, 

până în anul 1940, când a revenit din nou Bulgariei. Această perioadă de numai 

27 de ani a adus oraşului faima de mai târziu, prin ataşamentul pe care l-a 

manifestat Regina Maria pentru aceste locuri, ataşament arătat prin construirea 

unui palat de vară de o frumuseţe şi eleganţa impresionantă. Este construit pe 

trei terase şi este străjuit de un minaret. Are camere puţine, ziduri groase, iar 

interiorul este amenajat cu modestie şi simplitate, după dorinţa şi asemănarea 

Reginei Maria. Grădina care înconjoară întregul complex a fost proiectată foarte 

minuţios, cu diverse tematici, cu alei şi băncuţe de piatră pentru odihnă. În 

prezent, datorită numărului impresionant de plante adăpostite de ea (peste 3000 

de specii), a fost transformată în Grădina Botanică. 

 

Nessebar 

Situat pe o mică peninsulă de pe litoralul vestic-bulgăresc al Mării Negre, 

oraşul Nessebar se numară printre cele mai vechi aşezări urbane din Europa, 

având o istorie care se întinde pe parcursul a şase epoci diferite: tracică, elenă, 

romană, slavă, bizantină şi bulgară. Cea mai grea perioadă din istoria acestui oraş 

a fost cea din timpul stăpânirii otomane. În aceea vreme, prospera citadela a fost 

secătuită de taxe şi impozite, iar valorile culturale şi creştine au fost dărâmate 

din temelie. Locuitorilor li s-a interzis dreptul de a face comerţ, de a cultiva viţa 

de-vie, iar înălţimea bisericilor nu trebuia să depăsească nivelul solului. O altă 

biserică cu valoare de patrimoniu este Biserica Sfintei Milostiviri sau Eleusis, ale 

cărei temelii au fost puse la începutul Evului Mediu. În apropierea ei au fost 

descoperite mai multe morminte, care datează din perioada împăratului 

Justinian. Tot aici a fost adăpostită o icoana a Maicii Domnului făcătoare de 

minuni sau Eleusis. Biserica “Sfântul Arhidiacon Ştefan" a îndeplinit funţia de 

catedrală pentru credincioşii din Nessebar pe toata perioada secolului al IX-lea.  
 
 
P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E  G R A T U I T A  D O A R  L A  D U S /  (autocar 

sau microbus):   

CONSTANŢA Gara Centrală     

 

T R A N S F E R U R I  C O N T R A  C O S T   

(autocar sau microbus): 

PLOIEŞTI 13 € / pers./sens   Petrom METRO 

SINAIA                     20 € / sens/ pers.   GARA C.F.R SINAIA                              

BRAŞOV  24 € / pers./sens   McDonald's Cal. Bucureşti  

      

PITESTI                     20 € / pers./sens                     PECO OMV Vamă 

CRAIOVA                   29 € / pers./sens                     PECO Petrom Craiova 

SLATINA                   26 € / pers./sens                     Rompetrol - Mall 

BUZĂU  17 € / pers./sens   McDonald`s    

BRĂILA  22 € / pers./sens   Billa - Calea Buzăului 

GALAŢI  22 € / pers./sens   McDonald's   

  

FOCȘANI  20 € / pers./sens   Benzinăria LUKOIL centru   
IASI                             31 € / sens/ pers.   Lidl (vis-a-vis Iulius Mall)                      

  PIATRA NEAMT      29 € / sens/ pers.   McDonalds - 1 Mai           
BACAU                      24 € / sens/ pers.   Parcare stadion                                            

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

• Intrările la obiectivele turistice, 

inclusiv în excursiile opţionale 

(aproximativ 10 euro/pers, se 

achită în Bulgaria) , serviciile de 

ghizi locali,  taxe de oras *  plătibile 

la hotel, alte taxe şi cheltuieli 

personale. 

• Excursiile opționale, pentru grup de 

minim 30 persoane; 

• Asigurare Covid (storno + 

medicala).  
 

B I N E  D E  Ş T I U T  
•  Autorităţile vamale îşi rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricărei persoane care nu 

prezintă suficientă încredere chiar dacă 

aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de 

turism nu poate fi făcută răspunzătoare 

pentru astfel de situaţii ce nu pot fi 

depistate anterior plecării. Turistul îşi 

asumă riscurile de a-i fi refuzată 

intrarea şi de aceea este obligat să 

informeze agenţia asupra oricărui 

incident petrecut vreodată în afara 

graniţelor României, precum şi asupra 

oricărei tangenţe pe care o are cu statele 

în care are loc desfăşurarea 

programului. 

• Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să 

iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin 

un adult însoţitor; să aibă asupra lor 

acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat 

la notariat; adultul care-i însoţeşte, în 

cazul în care acesta nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe 

care să-l prezinte la frontieră). 

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca ordine 

de desfăşurare sau se pot înlocui unele 

obiective sau hoteluri în funcţie de 

anumite situaţii speciale. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială din tarile 

tranzitate. 

• Obiectivele din tururile panoramice 

din program se vizitează doar pe 

exterior. 

• Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct 

la recepţie, asistat de însoţitorul de 

grup.  

• Pentru anumite facilitati din hotel sau 

camera hotelierul poate solicita taxe 

suplimentare ( minibar, seif, frigider); 

• In momentul sosirii la hotel solicitaţi 

recepţionerului să vă informeze cu 

exactitate asupra lor. 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se va 

achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 
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I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  

Derulare program: 
•  Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate. 
•  Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de 
cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile 
inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  
 
Hoteluri utilizate ȋn sezonul 2022:  
✓ BALCHIK  - HOTEL NASLADA 3* 
*Ȋn sezonul actual, se va opta pentru aceleaşi hoteluri sau unele similare. 

• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist 
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 
• Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu 
• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 

 

Modificari şi anulări: 

•         Preţul este calculat pentru un grup minim de 35 de persoane. 

• Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

• Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se vor folosi minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

• Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă 

dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare 

referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupulu, va fi comunică cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

•   Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 

de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn 

termenul menţionat. 

•   Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

plecare. 

 G H I Z I  Ş I  P R O G R A M E  O P T I O N A L E :  
• Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau 

hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.  

• Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii 

opţionale se pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.  

• Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor  biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas / 

feribot, clientul  va primi tichetele locale. 

 

D O C U M E N T E  D E  C A L A T O R I E :  

•  Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere 

chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze 

agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în 

care are loc desfăşurarea programului. 

•  Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu 

este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

•  Pentru călătorie sunt necesare paşaportul / cartea de identitate valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

Sperăm că aţi petrecut  o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări 

comunicate pe următoarele adrese  de corespondenţă:  

E-mail:  relatii.clienti@christiantour.ro  

E-mail:  manager.programeculturale@christiantour.ro   

sau pe formularul de feedback disponibil aici: 

Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit  

 

                         

* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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