1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

Сибиу, Алба Юлия, Сигишоара и загадъчния замък Хунедоара
с 2 нощувки, 2 закуски с богата екскурзионна програма на български език от Цяла
България
Тип оферта: Автобус
Дати на отпътуване: 10.06.2022, 08.07.2022, 29.07.2022, 19.08.2022, 16.09.2022, 07.10.2022,
04.11.2022, 25.11.2022, 09.12.2022
Типове настаняване: Единична стая, Човек настанен в двойна стая, Двойна стая , Двойна
стая + допълнително легло, Двойна стая + дете (0 - 5.99), Двойна стая + дете (6 - 11.99)
Типoве изхранване: HB (Half Board), BB (Bed & Breakfast)
Описание:
Сибиу, Алба Юлия, Сигишоара и загадъчния замък Хунедоара с 2 нощувки, 2
закуски от Цяла България
"ВАУЧЕР - ПЪТУВАЙ ИЗГОДНО С КАРАДЖЪ ТУРС" ОТСТЪПКИ ДО 100 ЛЕВА >>>
КЛИКНЕТЕ ЗА УСЛОВИЯТА
Резервация за автобусна екскурзия Румъния - Сибиу, Алба Юлия, Сигишоара с
минимален риск:
Резервация с депозит от 30 лв. на човек
Потвърждение и доплащане 30 дни преди отпътуване.
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при затваряне на границите;
ПРОМОЦИЯТА ВАЖИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕТО НА НАЛИЧНИТЕ МЕСТА
Възможност за отпътуване по маршрути от:
1 / Отпътуване от Перник в 04:30ч. / София в 05:30ч. / от Русе 11:00ч. по маршрут:
Перник - София - Ботевград - Луковит - Плевен - Бяла - Русе
2/ Отпътуване от Бургас 05.30ч. / от Варна в 07.30 ч. / от Русе в 11.00ч. по маршрут:
Бургас - Поморие - Несебър - Сл. Бряг - Обзор - Бяла - Варна - Добрич - Нови Пазар - Шумен Разград - Русе
3/ Отпътуване от Гоце Делчев в 02.30ч. / Велинград в 04.30ч. / от Пловдив 05.45ч. по
маршрут:
Гоце Делчев - Разлог - Банско - Якоруда - Юндола - Велинград - Пазарджик - Пловдив - Ст.
Загора - Казанлък - Габрово - Велико Търново - Бяла - Русе
4 / Отпътуване от Кърджали в 03.00ч./от Н. Загора в 05.00ч./от Сливен в 05.30ч./от
Русе в 11ч. по маршрут:
Кърджали - Хасково - Димитровград - Ст. Загора - Н. Загора - Ямбол - Сливен - Търговище Разград - Русе

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Транспорт България – Румъния - България с лицензиран туристически автобус или
микробус;
2 нощувки в хотел 3* в района на Сибиу / Алба Юлия;
2 закуски в хотел 3* в района на Сибиу / Алба Юлия;
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Разглеждане на манастира Куртя де Арджеш;
Туристическа програма в Сигишоара;
Пътни такси и магистрални такси;
Допустим багаж в автобуса - 1 куфар до 30 кг. на човек;
Придружител, организатор, екскурзавод на български език по време на пътуването;
ПАКЕТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА:
Градски такси за хотелите по маршрута 4.80 евро / 9.40 лева на човек
(заплаща се задължително към пакета);
Медицинска застраховка с Асистанс 6 лева на човека за целия период за лица над
65г 12 лева;
Застраховка "Отмяна на пътуване" с покритие за Ковид-19 струва от 1,5% до 2,7% от
заплатената сума;
разходи от личен характер;
Входните такси на посещаваните обекти.
Вечеря в битов ресторант с традиционни румънски ястия и музика на живо – включва
четиристепенно меню (салата, предястие, основно ястие, десерт) - 48 лева на човек;
Автобусна екскурзия до Алба Юлия, замъка Корвин в Хунедоара и пешеходна
обиколка на Сибиу - 30 евро / 60 лева на човек /без входни такси/ при минимум 25
човека;
Посещение на ASTRA комплекс - най-големия етнографски музей на открито - 12 евро
/ 24 лева на човек /без входни такси/ при минимум 25 човека;
• Входна такса за замъка Корвин - 25 леи (10.81лв) за възрастни, 8 леи (3.46лв) за
пенсионери, деца и студенти 4 леи (1.73лв);
• Входна такса за ASTRA открит етнографски комплекс - 17 леи (7.35лв) за възрастни, 10 леи
за пенсионери, студенти и ученици – 3.50 леи (1.51лв);

Програма по дни:
Ден 1
Отпътуване от началния пункт , заложен по екскурзионния план.
1 / Отпътуване от Перник в 04:30ч. / София в 05:30ч. / от Русе 11:00ч. по маршрут:
Перник - София - Ботевград - Луковит - Плевен - Бяла - Русе
2/ Отпътуване от Бургас 05.30ч. / от Варна в 07.30 ч. / от Русе в 11.00ч. по маршрут:
Бургас - Поморие - Несебър - Сл. Бряг - Обзор - Бяла - Варна - Добрич - Нови Пазар - Шумен Разград - Русе
3/ Отпътуване от Гоце Делчев в 02.30ч. / Велинград в 04.30ч. / от Пловдив 05.45ч. по
маршрут:
Гоце Делчев - Разлог - Банско - Якоруда - Юндола - Велинград - Пазарджик - Пловдив - Ст.
Загора - Казанлък - Габрово - Велико Търново - Бяла - Русе
4 / Отпътуване от Кърджали в 03.00ч./от Н. Загора в 05.00ч./от Сливен в 05.30ч./от
Русе в 11ч. по маршрут:
Кърджали - Хасково - Димитровград - Ст. Загора - Н. Загора - Ямбол - Сливен - Търговище Разград - Русе
Преминаване през Дунав мост Русе. На път за Сибиу разглеждане на манастира Куртя де
Арджеш., основан 1512 год./ Куртя-де-Арджеш – град в Румъния, на р. Арджеш, в Южните
Карпати, курортно селище. 17 хил. жители. Основан в 14 в., бивша резиденция на
епископите и князете на Влахия/. Останки от княжески дворец / 14 в./, кръсто-куполна
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църква св. Николай / 1352 г./, епископска църква / 1512 г./. Пристигане в Сибиу в късния
следобед. Настаняване. Свободно време или вечеря по желание.
Екскурзия по желание: Вечеря в битов ресторант с традиционни румънски ястия и музика
на живо – включва четиристепенно меню (салата, предястие, основно ястие,
десерт). Нощувка.
Ден 2 - Закуска.
Свободно време за разходки или екскурзия по желание.
Екскурзия по желание: Автобусна екскурзия до Алба Юлия, замъка Корвин в Хунедоара и
пешеходна обиколка на Сибиу с разглеждане на Пиаца Маре, двореца на Брукентал, синята
къща, военния клуб, къщата на Хехт, вила Хуч. Пешеходната разходка продължава по
Пиаца Мика - градската кула, мостът на лъжците - първият железен мост който свързва
горния с долния град, къщата на изкуствата, историческия музей на фармацевтите, кулата
на грънчарите, кулата на дърводелците и др. Отпътуване за Алба Юлия. Туристическа
програма в Алба Юлия, познат още като Бълград- старата крепост над града, Княжеският
дворец и Православната църква, построена между 1921 и 1923 г по случай обединението на
Румъния. Римо-католическата катедрала може би е една от най-представителните сгради
за средновековния готически стил в Трансилвания. Отпътуване и разглеждане на замъка
Корвин в Хунедоара. Замъкът Хуняди или Замък Корвин е замък в трансилванския град
Хунедоара, днешна Румъния. До 1541 г. той е в Кралство Унгария, а по-късно - в Княжество
Трансилвания. Изграден е главно в готически стил, но има елементи и на ренесансовата
архитектура. Има високи и здрави отбранителни кули, вътрешен двор и подвижен мост.
Легендата гласи, че Влад III (по-известен като Влад Цепеш, или Влад Дракула) е държан
като затворник 7 години, след като пада от власт през 1462 г. Връщане в Сибиу. Свободно
време или вечеря по желание.
Екскурзия по желание: Вечеря в битов ресторант с традиционни румънски ястия и музика
на живо – включва четиристепенно меню (салата, предястие, основно ястие, десерт).
Нощувка.
Ден 3 - Закуска.
Свободно време за разходки или екскурзия по желание.
Екскурзия по желание: Посещение на ASTRA комплекс - най-големия етнографски музей
на открито, включващ и музей на фолкор и традиция, музей на Трансилванското изкуство,
музей на Саксонското изкуство и традиция.
Отпътуване около обяд за Сигишоара. Туристическа програма в Сигишоара - града е един от
най-добре запазените средновековни градове и е включен в списъка на Световното
културно наследство на UNESCO. Историческият център на града, напомня на стара Прага.
Сигишоара е известен с Покритото стълбище, родната къща на Влад Цепеш, Цитаделата,
Часовниковата кула- известна също като кула на Съвета, построена през втората половина
на 14-ти век и разширена през 16-ти век. Четирите малки ъглови кули на върха на кулата,
символизират съдебната автономията на Градския съвет., Венецианската къща и църквата
на Доминиканския манастир. Отпътуване за България. Пристигане в България късно
вечерта.
Цени
Цените за ранни записвания са валидни до 29.05.2022 и включват 27% отстъпка
Цена на човек в двойна стая от 189.80 лв.
SNGL
2022-06-10 - 416.00 лв.
2022-06-12 - 303.68 лв.
Уикенд
2022-07-08 - 416.00 лв.

½ DBL

DBL

DBL + EXB

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

DBL+CHD (0
5.99)
663.00 лв.
483.99 лв.

260.00 лв.

520.00 лв.

780.00 лв.

663.00 лв.

- DBL+CHD (6 11.99)
728.00 лв.
531.44 лв.
728.00 лв.
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2022-07-10 - 303.68
Уикенд
2022-07-29 - 416.00
2022-07-31 - 303.68
Уикенд
2022-08-19 - 416.00
2022-08-21 - 303.68
Уикенд
2022-09-16 - 416.00
2022-09-18 - 303.68
Уикенд
2022-10-07 - 416.00
2022-10-09 - 303.68
Уикенд
2022-11-04 - 416.00
2022-11-06 - 303.68
Уикенд
2022-11-25 - 416.00
2022-11-27 - 303.68
Уикенд
2022-12-09 - 416.00
2022-12-11 - 303.68
Предколедна

лв.

189.80 лв.

379.60 лв.

569.40 лв.

483.99 лв.

531.44 лв.

лв.
лв.

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

663.00 лв.
483.99 лв.

728.00 лв.
531.44 лв.

лв.
лв.

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

663.00 лв.
483.99 лв.

728.00 лв.
531.44 лв.

лв.
лв.

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

663.00 лв.
483.99 лв.

728.00 лв.
531.44 лв.

лв.
лв.

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

663.00 лв.
483.99 лв.

728.00 лв.
531.44 лв.

лв.
лв.

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

663.00 лв.
483.99 лв.

728.00 лв.
531.44 лв.

лв.
лв.

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

663.00 лв.
483.99 лв.

728.00 лв.
531.44 лв.

лв.
лв.

260.00 лв.
189.80 лв.

520.00 лв.
379.60 лв.

780.00 лв.
569.40 лв.

663.00 лв.
483.99 лв.

728.00 лв.
531.44 лв.

Допълнителни услуги:
Градски такси за хотелите по маршрута 4.80 евро / 9.40 лева на човек - 9.40 лв.

Медицинска застраховка с Асистанс 5000 евро - 6 лева на човек за целия период 6.00 лв.

Медицинска застраховка с Асистанс 5000 евро - 12 лева на човек за целия период за
лица над 65г - 12.00 лв.

Застраховка "Отмяна на пътуване" с покритие за Ковид-19 струва от 1,5% до 2,7% от
заплатената сума - 1.00 лв.
Застраховка "Отмяна на пътуване" с покритие за Ковид-19 струва от 1,5% до 2,7% от
заплатената сума, в зависимост от срока на анулация и съгласно условията на ЗК. При отказ
на екскурзията от туроператора поради несъбран необходим минимален брой туристи за
пътуването заплатената премия по тази застраховка не се възстановява;
Автобусна екскурзия до Алба Юлия, замъка Корвин в Хунедоара и пешеходна
обиколка на Сибиу /без входни такси/ при минимум 25 човека - 70.00 лв.
Автобусна екскурзия до Алба Юлия, замъка Корвин в Хунедоара и пешеходна обиколка на
Сибиу с разглеждане на Пиаца Маре, двореца на Брукентал, синята къща, военния клуб,
къщата на Хехт, вила Хуч. Пешеходната разходка продължава по Пиаца Мика - градската
кула, мостът на лъжците - първият железен мост който свързва горния с долния град,
къщата на изкуствата, историческия музей на фармацевтите, кулата на грънчарите, кулата
на дърводелците и др. Отпътуване за Алба Юлия. Туристическа програма в Алба Юлия,
познат още като Бълград- старата крепост над града, Княжеският дворец и Православната
църква, построена между 1921 и 1923 г по случай обединението на Румъния. Римо-
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католическата катедрала може би е една от най-представителните сгради за
средновековния готически стил в Трансилвания. Отпътуване и разглеждане на замъка
Корвин в Хунедоара. Замъкът Хуняди или Замък Корвин е замък в трансилванския град
Хунедоара, днешна Румъния. До 1541 г. той е в Кралство Унгария, а по-късно - в Княжество
Трансилвания. Изграден е главно в готически стил, но има елементи и на ренесансовата
архитектура. Има високи и здрави отбранителни кули, вътрешен двор и подвижен мост.
Легендата гласи, че Влад III (по-известен като Влад Цепеш, или Влад Дракула) е държан
като затворник 7 години, след като пада от власт през 1462 г.
Посещение на ASTRA комплекс - най-големия етнографски музей на открито /без
входни такси/ при минимум 25 човека; - 30.00 лв.
Посещение на ASTRA комплекс - най-големия етнографски музей на открито, включващ и
музей на фолкор и традиция, музей на Трансилванското изкуство, музей на Саксонското
изкуство и традиция.
Вечеря в битов ресторант с традиционни румънски ястия и музика на живо - 60.00
лв.
Вечеря в битов ресторант с традиционни румънски ястия и музика на живо – включва
четиристепенно меню (салата, предястие, основно ястие, десерт)
Условия:
ПРИ НЕСЪБРАН МИНИМУМ БРОЙ ТУРИСТИ (45 ЧОВЕКА) ПО ОПРЕДЕЛЕНА ЛИНИЯ, ФИРМАТА
ИМА ПРАВО ДА ПРОМЕНИ МАРШРУТА НА ПЪТУВАНЕ: 14 ДЕНА ПРЕДИ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ,
ФИРМАТА ИМА ПРАВО ДА НАПРАВИ ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЦЕНАТА, АКО НЕ СЕ ДОСТИГНЕ
МИНИМАЛНИЯТ БРОЙ ТУРИСТИ (45 ЧОВЕКА)!
Отпътуването от Луковит и Плевен е (при мин. 10човека). Ако бройката не е набрана,
клиентите трябва да се придвижат самостоятелно до някой от следните градове за
потегляне - Русе, Бяла или В.Търново.

Забележка: Фирмата си запазва правото да промени цената при: промяна на
транспортни разходи /гориво/, летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече
от 5% на валутния курс в периода между датата на сключване на договора и
отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни,
както и в други обективно наложителни случаи.
За програми в които не са упоменати хотелите в които ще бъдете настанени,
имената ще бъдат обявени 7 дни преди датата на отпътуване.
Срок за записване: до запълване на свободните места.
Необходим минимален брой за осъществяване на пътуването е 45 туристи.
Пътуването е възможно да се осъществи и при по-малък брой туристи чрез
доплащане към цената на пакета в зависимост от наличните записани туристи както
следва:
При група от 25 до 30 човека се налага доплащане в размер на 45 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 30 до 35 човека се налага доплащане в размер на 30 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 35 до 40 човека се налага доплащане в размер на 20 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
При група от 40 до 45 човека се налага доплащане в размер на 15 лева на човек, за
да бъде потвърдено пътуването по определения маршрут.
Важно: Горепосоченото доплащане за потвърждаване на пътуването се дължи от
всеки клиент за съответната дата на пътуване, без значение от това кога
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резервациите са били направени. В този случай сумата за доплащане се обявява в
срок от 14 дни преди съответната дата на заминаване. Всеки клиент трябва да
заплати сумата за разлика в броя на пътуващите в срок до 10 дни преди заминаване
в офисите на фирмата или в съответната агенция, където е направена резервацията.
Срок за уведомление за недостигнат минимален брой туристи и, че пътуването няма
да се осъществи – 7 дни преди датата на отпътуване.
Настаняването по седалки в автобуса се осъщестява според последователноста на
записване.
Допълнителни изисквания: При резервация се заплаща депозит в размер от 30 - 50%
от пакетната цена.
туристите пътуват с международен паспорт или лична карта с валидност минимум 6
месеца след датата на екскурзията;
Записването за екскурзията става след сключване на договор, представяне на
фотокопие на първите страници на международния паспорт или лице на личната
карта.
Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД
"АРМЕЕЦ"- гр. София, ул. Стефан Караджа. Туроператорът предлага на всеки клиент
възможността за сключване на допълнителни застраховки "Отмяна на пътуване" и
застраховка "Кражба, загуба или забавяне на личен багаж".
Важно: За Деца до 18г., пътуващи без родителите или само с един от тях трябва да
имат оригинал и ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата
родители са съгласни детето да пътува в чужбина. Ако дете под 18 години пътува
само с един от родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той
трябва да носи нотариално заверено пълномощно от не пътуващия родител + копие
от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) за излизане на
детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с
различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и
копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти.
Агенцията си запазва правото да промени последователността на изпълнение на
програмата.
Всички допълнителни екскурзии се осъществяват при събран определен минимален
брой записани туристи!

Цените и условията са валидни към 28.05.2022. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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