
 

 

 

 

Craciun 2020 Herculane si Cazanele Dunarii - 5 zile Autocar 

Reducere* pana la 10% - de la 1345 lei 
Manastirea Horezu - Culele de la Maldaresti - Herculane - Drobeta - Orsova - Cascada Bigar - Castelul Hunedoara - Ulpia 

Traiana Sarmizegetusa - Biserica Densus - Manastirea Tismana - Ansamblul Brancusi -Targu Jiu  
 

Ziua 1 -23.12: BUCUREȘTI - Man. HOREZU - Culele de la MALDARESTI - HERCULANE (cca. 430 km) 
Intalnire cu ghidul la ora 05:30 in parcarea din fata Academiei Militare Carol I (acces dinspre Metrou Eroilor) Plecare la 06:00 spre 

Pitesti -Targu Jiu -Herculane. Pe traseu, vizitam Manastirea Horezu (ctirorie a domnitorului martir Constantin Brancoveanu) o 

bijuterie arhitectonica a artei brancovenesti, care din 1995 a fost inclusa in Patrimoniul UNESCO. Continuam vizitele la Cula 

Greceanu de la Maldaresti, cea mai veche constructie de acest tip din Romania, datand din jurul anului 1517 si la Cula Maldarescu 

(cumparata de I.G.Duca in 1912). Acest tip de constructii care imbina elementele de arhitectura taraneasca din zona cu rolul de 

locuinta fortificata, a fost ridicat de boieri locali care cautau sa se adaposteasca din fata incursiunilor otomanilor si a atacurilor cetelor 

de haiduci.  Seara sosim in Herculane, pentru cazare si cina la hotel Ferdinand (sau similar).  
 

Ziua 2 -24.12: HERCULANE - DROBETA - ORSOVA (cca. 140 km)  
Mic dejun. Timp liber in statiune, sau optional (65 lei/pers), excursie catre Drobeta, vom vizita Cetatea Severinului, datata din secolul 

al XIII-lea si asezata in apropierea Dunarii. Ne continuam, apoi traseul spre Orsova, ne plimbam pe Defileu Dunarii si admiram Golful 

Mraconia, Manastirea Mraconia, Chipul lui Decebal si Tabula Traiana, aici fluviul ne va oferi un peisaj de poveste. Dupa-amiaza ne 

intoarcem la hotel, servim masa de pranz si ne pregatim pentru impodobirea bradului de Craciun. Vom asculta colinde in timp ce copii 

cuminti se vor bucura de darurile de sub brad. Cina traditionala romaneasca.  
 

Ziua 3 -25.12: HERCULANE - CASCADA BIGAR - MORILE de apa de la RUDARIA (cca. 170 km)  
Dupa servirea micului dejun, timp liber in statiune, sau optional (65 lei/pers) excursie la Cascada Bigar si Morile de Apa Rudaria). 

Pornim spre una din “minunile” naturale ale Banatului -Cascada Bigar, strabatand Parcurile Naturale Domogled si Cheile Nerei. 

Ascunsă în Munții Aninei, Cascada Bigăr este într-adevăr spectaculoasă prin forma sa și covorul de mușchi care cucerește pe oricine, 

reprezintand un fenomen natural unic în lume. Având forma unui con, cascada are o înălțime de cca. 8 metri și are ca sursă un izvor de 

apă subterană al raului Minis, care se scurge pe un perete calcaros. Ne indreptam apoi spre localitatea Eftimie Murgu, la Cheile 

Rudariei, unde vom vizita cel mai mare ansamblu de mori de apa din sud-estul Europei. Mai simplu spus, acum există 22 de mori și 

fac parte din patrimoniul național. Fiecare moară e arondată unor numere de casă și există un orar astfel încât fiecare casă arondată    

să-și poată măcina grânele. Admiram, facem poze si ne intoarcem catre Herculane pentru cina festiva si cazare.  
 

Ziua 4 -26.12: Castelul CORVINILOR - Ulpia Traiana SARMIZEGETUSA - Biserica DENSUS - Herculane (cca. 375 km)  
Mic dejun. Timp liber in Herculane, sau optional (145 lei/pers) excursie in Tara Hategului si Hunedoara. Dimineata ne indreptam catre 

Castelul Corvinilor (sec. XIV), transformat de Iancu de Hunedoara intr-un mare palat gotic (in sec. XV) unde ne vor incanta: portile 

cetatii, turnurile, santul exterior, capela, Sala Dietei, Palatul Administrativ. In continuare, vizitam Biserica Sf. Nicolae din Densus 

(sec. XIII), una dintre cele mai vechi biserici de tip bizantin din tara noastra, avand o infatisare ciudata, cu diferite elemente de decor 

la exterior, provenite de la Ulpia Traiana Sarmisegetuza, aflata la cativa km distanta. Pictura murala, destul de bine conservata, a fost 

realizata de un pictor care a lucrat si la ansamblul de la Curtea de Arges. Apoi admiram Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitala a 

provinciei romane Dacia, situată la cca. 40 de km de Sarmizegetusa Regia, capitala anterioară a regatului dac. Se pot observa ruinele 

amfiteatrului, ale Templului zeitei Nemesis si ale Forului lui Traian. Spre seara, intoarcere la Herculane pentru cina si cazare. 
 

Ziua 5 -27.12: HERCULANE - Man. TISMANA - TARGU JIU - BUCURESTI (cca. 430 km) 

Dimineața, după micul dejun, pornim catre Man. Tismana, cel mai vechi asezamant monahal inca functional din Tara Romaneasca,  

construita in stil bizantin in sec al XIV-lea, de catre Cuviosul Nicodim. Acesta a înființat la Tismana prima școală din țară de caligrafi 

și copiști de cărți bisericești în diverse limbi, dintre care se recrutau viitorii episcopi, mitropoliți si functionari pentru cancelariile 

domnești și boierești. Tot aici a fost locul unde Tudor Vladimirescu a organizat revolat antifanariota, iar in 1944 in pestera de langa 

Manastire a fost ascuns Tezaurul Bancii Nationale a Romaniei, peste 200 de tone de aur. Continuam spre Targu Jiu, cel mai mare oras 

din Gorj, care a dat Romaniei numeroase personalitati: C-tin Brancusi, Ghe. Magheru, Ecaterina Teodoroiu si Tudor Vladimirescu. 

Vizitam aici ansamblul sculptural C-tin Brâncuşi, un omagiu adus eroilor jertfiţi în primul război mondial şi care cuprinde: Poarta 

Sărutului, Masa Tăcerii şi Coloana Infinitului. Sunt singurele creaţii brâncuşiene situate în aer liber şi străbat oraşul pe o axă de peste 

un kilometru. Dupa amiaza pornim catre Academia Militara din Bucuresti, unde ajungem seara, in functie de trafic si conditiile meteo. 
 

 

 

 

PERIOADA: 

23.12 – 27.12.2020 

Reducere  

- 10 % 

Reducere  

- 5 % 

Loc in 

Cam. DBL 

Suplim. 

SGL 

COPIL 

6 - 12 ani 

Al 3-lea adult 

in cam. 

3 mese / zi la Herculane, din care  

2 mase festive in Ajun si de Craciun 1345 lei 1420 lei 1495 lei 295 lei 1455 lei 1475 lei 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 

- Transport cu autocar climatizat, clasificat  

- 4 cazari cu MD, pranz si cina in hotel Ferdinand 3*  

- Masa festiva in Ajun si de Craciun 

-  Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 

- Asigurare storno si vizitele optionale. 

-  Intrari la obiective (inclusiv pt. optionale) si ghizii locali 

-  Locuri preferentiale autocar (primele 3 banchete) 

-  Taxa de oras la fiecare cazare (se achita cash de catre turisti) 



 

 

 

Turistii care solicita locuri pe primele 3 banchete din autocar, vor achita un supliment de 5% din pretul excursiei. 

Turistii care solicita partaj in camera dubla / tripla, nu vor achita suplimentul de camera Single, daca Agentia nu reuseste sa 

completeze partajul. Eventuale neintelegeri intre solicitantii de partaj, nu sunt imputabile agentiei. 
 

Grup minim 35 pers. Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane.  
 

In cazul nerealizarii grupului minim se va anula excursia, cu posibilitatea inscrierii la un program similar; 

In cazul unui grup mai mic de 35 pers. (30-34 persoane) se va achita un supliment de 25 lei/persoana; 

In cazul unui grup mai mic de 30 pers. (25-29 persoane) se va achita un supliment de 45 lei/persoana; 

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 

Pentru explicatiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
 

REDUCERE de pana la MAXIM 10% prin CUMULAREA urmatoarelor:   
1. FIRST MINUTE - 5% REDUCERE, valabil pana la 15.11.2020, cu achitarea unui avans de 25% la inscriere, 

diferenta pana la 50% cu pana la 40 zile inainte de plecare si rest de plata cu pana la 21 zile inainte de plecare.  

2. CLIENT FIDEL - 5% REDUCERE pentru turistii care au mai achizitionat programe turistice de la agentia tour 

operatoare, atat direct, cat si prin intermediul agentiilor partenere a acesteia. 

3. REDUCERE DE GRUP: la 6 pers.= 3%, la 8 pers.= 4%, la 10 pers. platitoare, a 11-a GRATUIT 

4. REDUCERE 5% pentru ULTIMA BANCHETA din autocar (in limita locurilor disponibile) 

In situatia in care circuitul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de 

retragere/renuntare, se aplica penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurior de mai sus. 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 – anexa la contractul de comercializare a pachetelor 

de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, integral/partial la 

efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. Turistul nu poate primi contravaloarea in bani a 

voucherului. 

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel; 
 

OFERTA SAFE PRICE (TARIF STANDARD):    
Pentru achitarea unui avans de 30% din TARIFUL STANDARD la inscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte 

de plecare. In situatia in care circuitul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de 

retragere/renuntare, se aplica pragurile de penalizare conform contractului, respectiv:  

a) 25% din contravaloarea pachetului de servicii turistice dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu 

minim 30 de zile inainte de plecare). 

b) 50% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 29-16 zile inainte de 

plecare/intrare. 

c) 100% din contravaloarea pachetului de servicii turistice pentru anulare in intervalul 15-0 zile inainte de 

plecare/intrare. 

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 – anexa la contractul de comercializare a 

pachetelor de servicii de calatorie, pentru intreaga suma achitata. Voucherul poate fi utilizat timp de 12 luni, 

integral/partial la efectuarea unei noi rezervari pentru un produs Hello Holidays. 

Turistul poate solicita restituirea contravalorii sumelor inscrise pe voucher doar cu achitarea unei taxe de serviciu in 

cuantum de 25 euro/persoana. 

Taxa de serviciu va fi retinuta din totalul sumei inscrise pe voucher si turistului i se va restitui diferenta. 
 

IMBARCARI GRATUITE DIN TARA 
 

Orasul Locul de intalnire Ora  Orasul Locul de intalnire Ora 

Bucuresti ACADEMIA MILITARA 06.00      Rm. VALCEA PETROM iesirea PASARELA NORD 08.30 

PITESTI PETROM Pitesti Est (Podul Viilor) 07.00     
 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 
Orasul Locul de intalnire   Tarif /pers. 

  €/sens 

 Orasul Locul de intalnire   Tarif /pers. 

  €/sens 
PLOIESTI Petrom - Metro 8 € /sens  BUZAU Mc Donald’s Unirea 10 €/sens 

CAMPINA Casa BUCUR- popas Km 92 10 €/sens  BRAILA      Parcare Hotel Traian 10 €/sens 

BRASOV   PETROM Calea Bucuresti 14 €/sens  GALATI Mc Donald’s 10 €/sens 

Constanta  Kaufland Bd.I.C.Bratianu 14 €/sens  FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 12 €/sens 

CRAIOVA   Autogara Nord 14 €/sens     
 

 

*Transferurile din tara se organizeaza (pentru minim 2 pers. care solicita transferul din fiecare oras) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de linie. 

Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat cu microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de 

imbarcare cu 15- 30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de trafic. Numerele de telefon ale 

ghizilor sau soferilor se vor comunica cu 2 – 3 zile inaintea datei plecarii, urmand a tine legatura cu acestia pentru a te informa privind situatia  

 



 

 

 

concreta din ziua plecarii (ora exacta a sosirii in orasul tau). Te rugam sa respecti ora imbarcarii, pentru ca grupul nu poate astepta turistii care 

intarzie. Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat din Bucuresti, acestia trebuie sa informeze agentiade turism la care s-au inscris cu minim 

15 zile inainte de tata plecarii. Inscrierile cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijloacelor de transport utilizate.  

- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca turul 

de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  

- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 

- Pentru reducerea de grup, toti turistii din acel grup trebuie sa fie inscrisi pe acelasi program, aceeasi data de plecare si aceeasi rezervare. 

- Repartizarea camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Eventuale nemultumiri legate de amplasarea sau aspectul camerei, se rezolva de 

catre turist direct la receptie, cu ajutorul insotitorului de grup. 

- Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.). In momentul sosirii la hotel, 

solicitati receptionerului sa va  informeze cu exactitate asupra lor. 

- Asezarea în autocar se face incepand cu bancheta a patra, in ordinea înscrierilor. Ca exceptie, turistii care achita suplimentul de 5% pentru primele 3 

banchete in autocar, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile incepand cu a 2-a bancheta. 

- Pentru călătorie este necesara cartea de identitate.    
 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala)  
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii turistice incheiat. 


