Noaptea de Sânziene
la Șirnea
Bran-Moeciu, Romania

Descriere Noaptea de Sânziene la Șirnea, Bran-Moeciu, Romania
Tradițiile ne amintesc despre ce am fost ca popor, ca să înțelegem mai bine ce putem deveni. Iar una din cele mai
autentice astfel de sărbători este cea de Sânziene.
Va propunem un circuit cu urmatorul itinerariu:
Ziua I: București – Brașov - Moeciu de Jos (aprox. 180 km)
Ziua II: Măgura, Peștera și Șirnea
Ziua III: Sarbatoarea de Sanziene
Ziua IV: Moeciu de Jos – București (aprox. 180 km)

Servicii incluse
Cazare 3 nopți hotel 3* în Moeciu de Sus
Mic dejun inclus
Turul Brașovului istoric
Participare la noaptea de Sanziene la Șirnea
Degustare sirop de sânziene și dulce cu sânziene
Vom respecta traditia si vom impleti impreuna cununi din sanziene, spice de grau, flori de câmp
Drumetii in satele Măgura și Peștera
Transport cu autocar modern, cu climatizare
Ghid insotitor pentru intreaga perioada

Servicii neincluse
Asigurarea storno - Nu este obligatorie insa agentia recomanda sa o incheiati
Taxe și cheltuieli personale
Intrările la obiectivele turistice
Supliment cină în cadrul hotelului: 10 euro/ persoană
Acces la centrul spa: 30 lei/ zi/ persoană
Excursiile opționale
Atelierele propuse în program

Nota: Dimensiunile si designul camerelor pot varia, prin urmare nu se poate garanta cazarea in camerele din imagini. Hotelul
isi rezerva dreptul de a schimba politica serviciilor oferite (contra cost / gratuite). Va rugam sa acceptati scuzele noastre
pentru orice discrepanta poate aparea.Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.07.2020 07:33)

Informatii utile
Tarifele sunt valabile in momentul editarii / postarii acestor materiale!
Locuri in limita disponibilitatii!
Atentie, disponibilitatea se poate schimba in orice moment, motiv pentru care va rugam sa ne contactati pentru
reconfirmarea tarifelor si / sau a locurilor disponibile!

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit

Facilitati proprietate
Wifi
Piscina interioara

Facilitati camera
Wifi
Tv
Uscator de par

Tematica
Familie
Seniori
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