SPIRIDUSII LUI MOS CRACIUN
Curtea de Arges

Descriere SPIRIDUSII LUI MOS CRACIUN, Curtea de Arges
Ziua 1 | BUCUREȘTI

–TARGOVISTE –CURTEA DE ARGES

nsoțitorul de grup la ora 0

-BUCURESTI

Întâlnire cu

6:30 în pa rcarea din fața ACADEMIEI MILITARE ROMÂNE

(Universitatea Națională de Apărare Carol I) –acces dinspre Bd Eroilor, plecare ora 07:00 pe
traseul

Bucuresti –Targoviste –Curtea de Arges.Prima oprire o vom face inorasu l Targoviste

unde vom vizita Turnul Chindiei -cea mai importantă atracţie turistică din oraş şi totodată

bolul oraşului.

Turnul a fost construit de către domnitorul Vlad Ţepeş, în timpul celei
- de

oua domnii, iniţial pentru scopuri militare, clădirea
e foc, dar şi pentru stocarea tezaurul

servind drept punct de pază, foişor d

ui.Actualmente, clădirea măsoară 27 de metri în înălţime

şi 9 metri în diametru. Între anii 1847 şi 1851, turnul a fost complet restaurat de către
domnitorul Gheorghe Bibescu, for

circa 5 metri faţ

ma actuală datorându-se acestuia, inclusiv înălţarea sa cu

ă de construcţia iniţială.
Ne continuam traseul spre Curtea de Arges

cu vizita Manastirii Curtea de Arges, cel mai celebru monument religios din Tara Romaneasca,
transformat in nec

ropola regala.Tot aici, vom descoperi impreuna Legenda Mesterului Manole si

a Sfintei Filofteia.
Ne continuam ziua cu intalnirea spiridusilor lui Mos

Craciun la fabrica de

globuri de la Curtea de Arges. Aici vom vedea cum se fabrica globuletele de sticla si alte
ornamente pentruBradul de Cra ciun.Vom intra in atelierele fabricii si vom vedea cum se
picteaza globurile. Cei care doresc pot comanda pe loc globuri personalizate pe care sa scrie
numele persoanelor dragi sau un mesaj de Sarbatori.Dupa o zi in spiritul Craciunului, ne
intoarcem spr e Bucuresti, unde vom ajunge seara, in functie de trafic si conditiile meteo.

Servicii incluse
» Transport cu autocar/microbuzclasificat pentrutransport turistic
» Vizite la Targoviste, Curtea de Arges, Fabrica de Globuri
» Ghid insotitor din partea agentiei

Servicii neincluse

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. (01.12.2020 14:39)

» Intrările laobiectivele turistice
» Vizitele menționate în program NU includ axele
t
de intrarela obiectivele turistice
.

Informatii utile
Urcarea in autocar se va face in functi
e de data inscrierii, iar confirmarea locurilor preferentiale

e face in limita

disponibilitatii.
In autocar, copiii cu vârsta până în 14 ani nu pot ocupa locuri pe

primul rând de banchete si nici prima

bancheta dupa usa a 2 -a.

Grup minim35 pers.
Condiţii de plata/anulare
:

» Avans 50% la înscriere, diferența cu 30 zile înainte de plecare; conditii standard de a
conform contrac

t de colaborare/decomercializare a pachetelor de servicii turistice.
» Plata

100% la inscriere in cazul ofertelorspeciale/early booking/tarif senior +55/student/tarif u
penalizare 100% in caz de anulare.

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Insotitor de grup
Activitati

Tematica
Familie
Craciun
1 day trips

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. (01.12.2020 14:39)

