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Ziua 1 (26.05.2022)
Plecare din România seara la ora 20:00.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (16.02.2022 13:31)



Ziua 2 (27.05.2022)
Sosire în Bulgaria cu trecere la vama Giurgiu. Întâlnire cu ghid Mariyana Morarova / 
licențiat în Ro și Bg. Deplasare spre orașul Gabrovo, amplasat de-a lungul râului Yantra, 
la poalele nordice din Munții Balcani orașul este cel-mai lung din Bulgaria. În imediata 
apropiere a acestuia, în zona Uzana, se află centrul geografic al Bulgariei. O să vizităm 
Muzeul Etar. Pășind prin singurul muzeu etnografic în aer liber din Bulgaria ne teleportăm 
într-o imagine vie a unei epocii apuse! O să aflam multe despre traiul în timpul Renaș
terii bulgare. Aici apa învârte roata unei mori străvechi, iar pavajul de sub picioare ne 
amintește că adevărata frumusețe a vieții este ascunsă în experiența emoției de a atinge 
măiestria strămoșilor. Timp liber de prânz. În jurul muzeelor sunt restaurante care oferă
 mâncăruri tipice de regiune. Programul nostru continuă către orașul Stara Zagora. O să
 trecem munții Balcani prin Cheile Sipka. Drumul este în poalele vârfului Sipka. 
Monumentul situat în vârf, simbolizează eroismul și sacrificiul soldaților eroi pentru 
eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană. După pauza pentru memorarea 
panoramei și o cafea ne îndreptăm spre orașul Stara Zagora. Orașul este amplasat în câ
mpul Stara Zagora. Orașul de astăzi a fost fondat de traci sub numele de Beroe. Dovada 
a istoriei bogate a acestui oraș sunt numeroasele monumente arheologice. Cazare în 
hotel de 4* în Stara Zagora. Cina în restaurantul hotelului. (opțional)

Ziua 3 (28.05.2022)
Mic dejun. Ne îndreptăm spre câmpiile în Valea trandafirilor. O să participăm la culesul 
petalelor de trandafiri. Ne întâmpină fete îmbrăcate în costume naționale și împreună
 participăm la sărbătoarea pe câmp. După ce strângem în coșulețe florile trandafirilor, ne 
îndreptăm spe Compexul Damascena unde ne așteaptă tipica primire bulgărească. Î
n destilarium o să aflăm despre prelucrarea petalelor în ulei. O să vizităm muzeul 
etnografic și aleele trandafirilor după care participăm la degustarea a unor produse din 
trandafir. În magazinul compexului puteți să faceți cumpărături de suveniruri și produse 
din trandafiri, lavandă și alte ierburi. În teatrul amfiteatral, printre flori în aer liber pe scen
ă o să avem plăcerea să vizionăm un program folcloric bulgaresc /1 h/. Luăm masa de prâ
nz în unul din restaurantele compexului și vom avem posibilitatea de a servi masă
 bulgarească. Dupa timpul liber / 30 min/  ne îndreptăm spre orașul Kazanlak care se află 
în centrul Văii Trandafirilor. Anul, la sfărșitul luni mai și începutul luni iunie, aici se desfăș
oară Festivalul Trandafirului. Orașul găzduiește cel mai mare și cel mai bine conservat 
mormânt trac din țară, inclus în lista UNESCO. În apropiere se află orașul antic 
Seuthopolis 
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și Valea Regilor Traci. Timp liber pentru plimbare prin centrul orașului unde sunt expuse 
chioșcuri cu suveniruri și produse din zona trandafirilor, pentru vizitarea mormântului trac
 și pentru savurarea atmosferii și admirarea florilor. Timp liber pentru cină după care 
plecare spre Stara Zagora. Cazare la acelasi Hotel de 4*.

Ziua 4 (29.05.2022)
Mic dejun după care eliberarea hotelului. Plecare spe orașul Veliko Tarnov, orașul cu cel 
mai glorios trecut istoric din Bulgaria. Orașul oferă multe obiective turistice din perioada 
evului mediu.Vizita cetății Tsarevet. Timp de mai bine de doua secole, Tarnovgradul a 
fost capitala celui de-al doilea regat bulgar (sfârșitul secolului al XII-lea - al XIV-lea). Este 
centrul în care se rezolvă cele mai importante probleme politice, religioase, 
administrative și culturale din viața statului medieval. Poziția dominantă a Dealului 
Tsarevets și inaccesibilitatea sa naturală au determinat alegerea de a fi centrul 
guvernului suprem. Un sistem complex de fortificații asigură siguranța locuitorilor cetății. 
Timp liber pentru prânz. Îndreptare spre vama Ruse–Ghiurgiu.

Servicii incluse
Servicii incluse:

- transport autocar

- 2 nopți de cazare cu mic dejun în Stara Zagora la hotel de 4*

- taxa de intrare la Festivalul Trandafirului 

- masa de prânz în ziua festivalului

- asistență turistică 

Servicii neincluse
Servicii neincluse:

- cina în 27.05.2022: 20 euro/persoană (opțional)

- muzeul Etara: 3 euro/persoană
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- mormânt trac în Kazanlak: 4 euro/persoană

- cetatea Tarevet: 6 euro/persoană

- asigurare medicală și storno 

Informatii utile
Oferta este valabilă pentru un grup minim de 35 de persoane.
 
În  cazul  unui  grup  mai  mic, agenția își rezervă dreptul de a schimba mijlocul de 
transport sau hotelurile, cu informarea prealabilă a călătorilor înscriși. Agenția 
organizatoare (Tour Operatorul) poate anula excursia în cazul nerealizării numărului 
minim de turiști și are obligația de a inștiința călătorii nu mai tarziu de 
20 de zile înainte de începerea executării pachetului,conform Ordonanței nr.2, articolul 
13, alin.5.
Agenția își rezervă dreptul de a modifica programul în cazul în care acest lucru este 
necesar!

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Autocar
Cazare
Mic dejun
Ghid
Activitati

Tematica
Adventure
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