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Excursie Salina Ocnele
Mari-27.02.2021
Valcea, Romania

Descriere Excursie Salina Ocnele Mari-27.02.2021, Valcea, Romania

Programul excursiei :
Ora 06:15 întâlnire la baza Dealului Mitropoliei, unde vă așteaptă ghidul
insotitor si plecam pe traseul Bucuresti – Pitesti – Ocnele Mari – Mănăstirea
Dintr-un Lemn – Mănăstirea Cotmeana – Bucuresti.
Salina de la Ocnele Mari este cea mai mare din țară, are o suprafață de
peste 20.000 de metri pătrați, iar lungimea galeriilor depășește 13.000 de
metri.
Opțional se servește prânzul într-o locație pe traseu.
Vizităm Mănăstirea Dintr-un Lemn și Mănăstirea Cotmeana.
Sosire in Bucuresti in jurul orei 19:00.
Servicii incluse

TARIFUL INCLUDE:
• Transport cu autocar clasificat pentru turism
• Ghid însoțitor din partea agenției pe traseu.
• Vizita Salina Ocnele Mari
• Vizită la Mănăstirea Dintr-un Lemn
• Vizită la Mănăstirea Cotmeana
• Asigurare de calatori si bagaje pe timpul transportului
Servicii neincluse

TARIFUL NU INCLUDE:
• Asigurarea medicala si storno( nu este obligatorie dar o recomandam).
• Intrările la obiectivele turistice
• Prânzul

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.02.2021 05:45)

Informatii utile

Informatii:
• Locurile in autocar se distribuie incepand cu a II-a bancheta in ordinea
achitarii avansului.
• Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a
afecta structura programului.
• Tarifele la obiectivele turistice pot suferi modificari in functie de sezonul
turistic, biletele pentru intrari se platesc la fata locului.
• Acestea sunt obiectivele propuse spre vizitare. In functie de durata
fiecarei vizite si de intarzierile turistilor peste timpul alocat de catre
insotitorul de grup pentru fiecare obiectiv in parte, aceste obiective pot fi
atinse sau nu.
• Tariful este valabil pentru un numar de minim 30 turisti.
• Pentru REZERVARE se achită un avans (specific fiecarei excursii), direct pe
site cu plata online sau se transmite un email la rezervari@luxuriatrans.ro
sau prin depunere directa la orice sucursala a Bancii Transilvania (fara
comision bancar) prin internet banking sau transfer bancar in contul:
LEI: RO43BTRLRONCRT0209789901
sau la 0734489107 prin SMS, Whatsapp si telefonic iar diferenţa se achita
la autocar in ziua plecării.
Agentia Luxuria Trans & Travel detine polita de asigurare in caz de
insolvabilitate la OMNIASIG, nr. I 56519, valabila pana la 31.12.2021,
Licenta de Turism pentru Agentie de Turism TOUROPERATOARE din
21.06.2013 reinnoita in 15.01.2019 cu nr. 563 si este operator de date cu
caracter personal nr. 33054 din 01.10.2014.
Cu noi sunteti in deplina siguranta deoarece avem Autocare si Microbuze
proprii ce indeplinesc conditiile legale pentru transport intern si
international.
•
prezentul program este parte integranta a contractului de prestari
servicii turistice incheiat.
Pentru pachetele turistice din Romania acceptam plata si cu
vouchere de vacanta (Edenred - Ticket vacanta, Cheque Vacances,
si Sodexo - Turist pass)
Tipuri servicii
Circuit
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Autocar
Ghid
Insotitor de grup
Activitati

Tematica
Culture history
Wildlife nature
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