REVELION 2021 in SUNNY BEACH
Hotel Best Western Plus Premium Inn 4* / All Inclusive

Casino Night, New Year's Eve Party
București – Sunny Beach (3 nopți) - Balchik – București

Perioada: 30.12.2020 - 02.01.2021 | 4 zile - 3 nopți
BONUS: Vizita la Balchik si Cap Kaliakra

First Minute de la 199 €/persoană
Ziua 1 | Miercuri 30.12.2020: BUCUREȘTI – SUNNY BEACH
Întâlnire cu însoțitorul de grup la ora 06:30 în parcarea din fața ACADEMIEI MILITARE ROMÂNE (Universitatea Națională de Apărare
Carol I) – acces dinspre Bd Eroilor, plecare ora 07:00 pe traseul Bucuresti – Constanta – Vama Veche – Sunny Beach. Cazare la hotelul
Best Western Plus Premium Inn 4*, All Inclusive. Timp liber pentru relaxare sau plimbare prin statiune.
Ziua 2 | Joi 31.12.2020: SUNNY BEACH – Excursie la Nessebar si Burgas (opțional)
Mic dejun. Timp liber in statiune sau, optional, vă propunem o excursie la Nessebar si Burgas. Prima oprire o facem la Nessebar,
centrul istoric al urbei fiind inscris in patrimoniul UNESCO in anul 1983, o adevarata bijuterie, ce pastreaza peste veacuri dovezi culturale
pretioase, datand din perioada greaca, romana si bizantina. Tur pietonal si timp liber. Mai departe vom porni spre Burgas, al doilea cel
mai mare oraş de coasta bulgară a Mării Negre, un oraş absolut superb, gata pregătit să-şi surprindă turiştii cu fel de de fel de obiective
turistice unice. Situat în cel mai vestic punct al Mării Negre, Burgas este unul dintre cele mai importante centre turistice, culturale,
industriale şi de transport de pe teritoriul Bulgariei, un loc în care turiştii aleg să se relaxeze în verile călduroase şi nu numai. Burgas
este cel mai mare port din Bulgaria, un loc de o importanţă majoră, unde vin şi de unde pleacă ambarcaţiuni din întreaga lume.
Oraşul poate fi considerat şi un muzeu în aer liber, societatea istorică menţine viu la Beglik Tash şi Develtum trecutul glorios al Burgasului.
Tur pietonal pe malul marii si in zona centrala. Spre seara ne întoarcem la hotel în Sunny Beach unde ne pregătim pentru petrecerea de
Revelion. Cina festivă de Revelion este inclusă și se va desfășura in Casino-ul hotelului.
La Multi Ani, 2021 !
Ziua 3 | Vineri 01.01.2021: SUNNY BEACH – timp liber
Dupa un bine meritat Brunch, va puteti bucura de timpul liber ramas pentru odihnă si relaxare în perla litoralului bulgăresc, Sunny
Beach.
Ziua 4 | Sambata 02.01.2021: SUNNY BEACH – BALCHIK – Cap Kaliakra – Vama Veche - BUCURESTI
Dupa eliberarea camerelor, pe drumul de intoarcere vom face o oprire in Balcik, al treilea port, ca marime, al Bulgariei, un orasel mic si
romantic situat pe coasta Marii Negre, ce combina romantismul strazilor sale abrupte cu frumusetea marii. Aceasta asezare, veche de
2600 de ani, locuita inca din secolul V I.Hr de ionieni, redenumit mai tarziu Dionysopolis, dupa zeul vinului si al sarbatorilor, isi pastreaza
si astazi autenticitatea multiculturala, in ciuda afluentei de turisti. Vom vizita Castelul Reginei Maria si Gradina Botanica, obiectivul cel
mai important din Balcik. A fost construit din dorinta Reginei Maria a Romaniei, in timpul ocupatiei romane a Cadrilaterului. Complexul
cuprinde mai multe vile rezidențiale, o capela, construita cu pietre aduse din Creta, o gradina botanica de 35 de hectare – unica in Europa
Centrala si de Est, indeosebi datorita colectiei de cactusi si un palat, al carui parc este o imitatie a faimosului labirint minoic. Dupa vizita
din Balchik, ne continuam traseul si vom face o oprire la Cap Kaliakra, un spectaculos promontoriu in Marea Neagra, locul unde apele
marii de un albastru ireal se intrepatrund cu stancile de culoare rosiatica, intr-un peisaj de o frumusete rara. Vom vizita vestigiile vechii
cetati medievale, micul muzeu arheologic si capela inchinata Sfantului Nicolae. Drumul se continua spre Constanta si apoi mai departe
spre Bucuresti, unde vom ajunge seara, in functie de trafic si formalitatile vamale.
Obiectivele marcate prin caractere îngroşate şi înclinate (Bold-Italic) se vor vizita doar pe exterior.
Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
CARTE DE IDENTITATE SAU PASAPORT, VALABILE MINIM 6 LUNI DE LA DATA IEȘIRII DIN TARA!
ATENŢIE: Grup minim 45 pers.
•
Toate intrările la obiectivele turistice din Bulgaria se achită în moneda națională – Leva bulgareasca.
•
În cazul nerealizării numărului minim de participanţi menţionat în program, agenţia îşi rezervă dreptul de a anula excursia,
oferind posibilitatea înscrierii la un program similar;
•
În cazul unui grup mai mic de 45 pers. (35-44 persoane) se va achita un supliment de 20 Euro/persoană;
•
Însoţitorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, fără a afecta însă și structura programului.
•
Persoanele care vor călători singure pot opta pentru Partaj în camera dublă/tripla, situatie în care agenția va aloca, în
funcție de înscrierile existente sau ulterioare, 1, maxim 2 persoane pentru partaj fiecărui solicitant. În situația în care
agenţia nu reuşeste să completeze partajul, turiștii NU vor achita suplimentul de cameră Single. Eventualele neînţelegeri
între solicitanţii de partaj nu sunt imputabile agenţiei.

PERIOADA

LOC în cam.DBL/TPL
STANDARD pool view
SAFE PRICE

30.12.2020
02.01.2021

219 €

Supliment
Cina Festiva
Revelion

30 €

FIRST MINUTE 10%
15.11.2020

199 €

Copil
2-11.99 ani

179 €

Supliment
SINGLE

105 €

CONDIȚII DE PLATĂ, ANULARE, PENALIZARI
1.

FIRST MINUTE 10% 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.

Reducerile se aplica numai la pachetul de baza; acestea nu se aplica la alte taxe sau suplimente de orice fel.
In situatia in care programul se poate organiza, respectand restrictiile determinate de pandemia Covid, in caz de retragere/renuntare, se aplica
penalizari de 100% din valoarea avansului achitat conform pragurilor 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.

2.

SAFE PRICE = Tarif Standard: 30% avans la înscriere, diferenta de plata cu pana la 40 zile inainte de plecare.

In situatia in care programul 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.

✔ PREȚUL INCLUDE
» Transport cu autocar clasificat pentru curse internaționale;
» 3 nopți cazare in camere Standard Pool View, cu All Inclusive în
Sunny Beach - Best Western Plus Premium Inn 4* (se intră cu Cina și
se iese cu Mic Dejun) ;
» Internet WiFi in tot hotelul, inclusiv in camere ;
» Vizita Balchik si Cap Kaliakra;
» Brunch pe 01.01.2021
» Însoțitor de grup.
SUPLIMENTE
» Locuri preferențiale in autocar – primele 3 randuri de banchete –
5 €/pers/loc
» Oricare alt loc solicitat de turisti, in afara celor preferențiale se
va taxa cu 5 €/pers/loc
EXCURSII OPTIONALE
Tarife Standard
• NESSEBAR & BURGAS – 25 Euro

✓

✘ PREȚUL NU INCLUDE
» Cina festiva de Revelion – obligatorie – 30 Euro/pers;
» Asigurarea medicală;
» Asigurare Travel (medicala+storno);
» Intrările la obiectivele turistice;
» Vizitele menționate în program NU includ taxele de
intrare la obiectivele turistice.

REDUCERI
» Reducere 5 €/pers pe ultima banchetă în autocar
*Important : Confirmarea locurilor preferentiale se va face
in limita disponibilitatii.
EXCURSII OPTIONALE – Tarife Speciale
*valabile doar in momentul rezervarii – inscriere din tara
• NESSEBAR & BURGAS – 20 Euro

ATENȚIE !!! Excursiile opționale se realizează pentru un grup minim de 40 persoane!
Vă recomandăm încheierea asigurării Travel (storno+medicală), pentru a vă proteja investiţia în pachetul turistic, atât
înainte de plecare (în cazul anulării călătoriei), cât şi după plecare (în cazul unei situaţii neprevăzute apărute pe perioada
sejurului)!

✓

Reducerile se aplică numai la pachetul de bază; acestea nu se aplică la alte taxe sau suplimente și nu se cumulează cu alte
reduceri.

✓

Rezervările efectuate cu orice tip de reducere nu permit anulări/modificări; Penalizare 100% !

✓

Înscrierile la excursiile opționale cu tarife speciale, se fac numai în momentul rezervarii și nu se acceptă anulări ! Orice
excursie achiziționată după rezervare se achită la tariful standard !

Best Western PLUS Premium Inn 4* https://premiuminn.bg/

Situat la 100 de metri de centrul staţiunii Sunny Beach, Best Western PLUS Premium Inn reprezinta astazi una dintre cele mai bune
unitati de cazare de pe perla litoralului bulgaresc. Hotelul a fost complet renovat (si redenumit) in anul 2017 si introdus in lantul
hotelier Best Western Plus . Hotelul este format dintr-o cladire cu 8 etaje, deservite de 2 lifturi.
Facilitati hotel: receptie, restaurant, snack bar, lobby bar, piscina exterioara incalzita pe sezonului rece, Aqua Park cu tobogane,
loc de joaca pentru copii, internet WiFi, casino, casa de schimb valutar.
Facilitati camere: Toate camerele Standard sunt dotate cu aer conditionat centralizat/incalzire, televizor, telefon, minibar, seif,
facilitati pentru ceai si cafea, pardoseala cu mocheta, uscator de par, baie, balcon, internet wireless gratuit, room service (contra
cost).
TRANSFERURI DIN TARA
Tarif
Oraşul

Oraşul

Locul de îmbarcare

Locul de îmbarcare

Tarif

SUCEAVA

Hotel Bucovina

40 €

DEVA

McDonald’s Gară

35 €

PIATRA NEAMȚ

Hotel Central

35 €

SIBIU

Benzinăria Mol - Șelimbăr

25 €

IAȘI

McDonald’s Gară

40 €

MEDIAȘ

Autogară

30 €

ROMAN

Gară

30 €

SIGHIȘOARA

Parcare Kaufland

30 €

BACĂU

Parcarea Stadionului Municipal

30 €

TG. MUREȘ

Benzinaria Mol – 1 Dec 1918

35 €

FOCȘANI

Lukoil - Centru

25 €

BRAȘOV

Benzinaria Mol - Calea Bucureşti

25 €

BUZĂU

McDonald’s Unirea

20 €

SINAIA

Gară

20 €

GALAȚI

McDonald’s

20 €

CÂMPINA

Popas Casa Bucur - Km 92

15 €

BRĂILA

Magazin Penny/Șos. Buzaului

20 €

PLOIEȘTI

Restaurant/Motel Km 6

12 €

CRAIOVA

McDonald’s - Calea București

22 €

RM. VÂLCEA

Sala Sporturilor

18 €

SLATINA

Autogară

18 €

PITEȘTI

McDonald’s Gară

12 €

CONSTANȚA

Gara CFR

25 €

BUCUREȘTI

Academia Militară Română

-

NOTA: Tarifele de mai sus sunt de persoană și sunt valabile pentru transport dus-întors. Orele de îmbarcare se comunică odată cu
transmiterea informării de plecare și pot suferi modificări (timpi de așteptare), în funcție de condițiile de trafic și legăturile de transfer,
atât la plecare cât si la întoarcere. Turiștii sunt rugați să se prezinte la locul de întâlnire cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită.
Grupul NU VA AȘTEPTA turiștii care întârzie la îmbarcare. În funcție de mărimea grupului, transferurile din țară se efectuează cu
autoturism, microbuz, minibus sau cu ajutorul firmelor ce efectuează curse de linie!
ATENȚIE – Orașele reprezintă puncte de îmbarcare/debarcare! Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de participanți existenți
pe ruta respectivă!
INFO UTILE:
Clasificare unitate de cazare
Reprezintă o diferențiere din punct de vedere al calității serviciilor și facilităților oferite. Unitățile de cazare sunt clasificate în funcție de legislația
țării în care se află. În Bulgaria, hotelurile și aparthotelurile sunt clasificate în stele. Numărul de stele diferă în funcție de fiecare unitate de cazare.

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii.

