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Vinurile și izvoarele termale din Balcani 
 

LUX, WINE & SPA IN BULGARIA 
 

Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Lovech – Troyan – Hisarya – Plovdiv – Brestovitsa –  

Kazanlak – Shipka – Tryavna – Veliko Târnovo – Arbanasi  

 
Vă invităm într-un altfel de city break, să fiți membrii unui mini grup care-și propune să vadă dintr-o 

perspectivă mai elegantă, mai relaxantă și mai distractivă o părticică din țara vecină, care vă va dezvălui 

combinația perfectă între obiective turistice interesante, rezervații naturale, situri UNESCO, izvoare termale, 

pe de o parte și tradițiile, ospitalitatea, gastronomia și vinurile de calitate, pe de altă parte. În ciuda ideilor 

preconcepute a multor români că Bulgaria este o țară plictisitoare, aceasta este o adevărată bijuterie, atunci 

când vine vorba de turism. Fiind o țară cu mii de ani de istorie, cu o impresionantă moștenire a civilizațiilor 

antice, Bulgaria are multe de oferit oaspeților săi interesați de stațiunile balneoclimaterice, de izvoarele 

minerale și termale dar și de vinurile sale, multe dintre ele premiate pe plan internațional. Pe lângă “wine & 

SPA”, vom descoperi Plovdivul, poate cel mai frumos oraș din țară, întemeiat de traci, cucerit de 

macedoneni, stăpânit apoi de romani și otomani. Vă veți întoarce încărcați cu energia pozitivă a locurilor 

vizitate și cu dorința de a reveni. 
  

Perioada:  05.11 – 08.11.2020 

 
Ziua 1 / 05.11.2020:  Bucureşti – Giurgiu – Ruse – Lovech – Troyan – Hisarya     

Întâlnire cu conducătorul de grup la ora 06:00, la baza dealului Mitropoliei pentru plecarea spre Giurgiu - 

Ruse, unde după formalitățile vamale ne vom deplasa spre Lovech, unul dintre cele mai vechi orașe ale 

Bulgariei. Odată ajunși, ne vom îndrepta către Fortăreața din Lovech situată în vârful dealului Hisarya, de 

unde vom avea o priveliște panoramică asupra orașului. Vom avea prilejul de a admira centrul orașului vechi, 

străduțele pietruite în pantă, cu căsuțe tradiționale și emblema orașului Lovech, singurul pod acoperit din 

Balcani, plin de magazine de suveniruri și cafenele. În continuarea zilei vom pleca spre Troyan, oraș care se 

întinde pe cele două maluri ale râului Beli Osama, cunoscut prin Școala de Ceramică și prin obiectele de 

ceramică de la Muzeul de Arte Aplicate. Vom vizita a treia cea mai mare mănăstire din Bulgaria, situată în 

apropierea orașului, Mănăstirea Troyan care găzduiește o colecție impresionantă de icoane, cele mai 

importante fiind icoana dedicată Sf. Gheorghe și icoana Fecioarei Maria, presupusă făcătoare de minuni, 

adusă de la Muntele Athos în sec. al XVI-lea. Ne vom îndrepta apoi spre Hisarya, oraș situat în centrul 

Bulgariei, la poalele lanțului muntos Sredna Gora, unde s-a descoperit o așezare preistorică din sec. al V-lea 

î.Hr.. O așezare tracică din sec. IV - III î.Hr. a fost, de asemenea, în regiune. Momentul de glorie a așezării a 

fost însă în epoca romană. În anul 293 Împăratul Dioclețian l-a declarat oraș și acest lucru a marcat începutul 

construcției unor ziduri masive de fortificație, clădiri publice, băi, străzi etc., devenind al treilea oraș ca 

mărime din provincia Tracia. Pe vremuri, Hisarya a fost o renumită stațiune SPA și a fost folosită la un 
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moment dat ca centru de reabilitare pentru soldații romani răniți. În prezent, orașul este un ca un paradis, 

renumit pentru apele sale minerale naturale de izvor cu proprietăți curative, climat blând, ruine romane 

impresionante și restaurante excelente. 22 de izvoare de apă minerală cu diferite caracteristici și temperaturi 

sunt darul naturii pentru Hisarya. Datorită locației sale în centrul Bulgariei, Hisarya beneficiază de un climat 

blând și plăcut, cu o medie de 280 de zile de soare pe an. Numeroasele parcuri și grădini din Hisarya pline de 

venerabili copaci și mii de plante și flori invită la plimbări lungi și relaxante. Regiunea sa este renumită 

pentru strugurii și vinurile bune, o invitație care dorește să fie savurată. Cazare la Hissar Spa Hotel 4* (sau 

similar 4*). 

Ziua 2 / 06.11.2020:  Hisarya 

Mic dejun. După o zi de călătorie și vizite vom petrece o zi relaxantă, bucurându-ne de apele minerale calde 

unice din Hisarya. Centrul SPA al hotelului propune o gamă largă de servicii, precum masaje, terapii pentru 

față și corp, saună, baie de aburi, piscină cu apă minerală fierbinte exterioară și interioară, bănci calde, circuit 

Kneipp, cameră de gheață, dușuri senzoriale, duș rece, saună cu infraroșu și baie romană. De asemenea, 

există un centru de bowling, 2 terenuri de tenis, minifotbal, fitness, biliard și tenis de masă. Și ce poate fi mai 

plăcut într-o zi de noiembrie, fie că-i frig sau că plouă în cel mai rău caz, decât o bălăceală în aer liber într-o 

piscină cu apă minerală caldă savurând un pahar cu vin bun de Mavrud? Cazare la Hissar Spa Hotel 4* (sau 

similar 4*). 

Ziua 3 / 07.11.2020:  Hisarya – Plovdiv – Brestovitsa – Hisarya    

Mic dejun. În această zi ne vom deplasa aprox. 55 km spre Plovdiv, poate cel mai frumos oraș din Bulgaria, 

al doilea ca mărime din țară, situat pe malurile pitorești ale râului Maritza, cel mai vechi oraș încă locuit din 

Europa, datând din aceeași perioadă ca Troia și Mikena, ce există ca așezare de mai bine de 8000 de ani, 

fostă capitală a Traciei Antice și un mare centru comercial în Evul Mediu. Întemeiat de traci, cucerit de 

macedoneni, stăpânit apoi de romani și otomani, Plovdivul a fost de două ori capitală culturală europeană. 

Centrul vechi din Plovdiv a fost propus încă din anul 2004 pentru listarea în Patrimoniul Mondial UNESCO 

fiind o adevărată comoară arhitectonică și istorică, care se întinde pe trei dintre dealurile orașului: Nebet 

Tepe, Dzhambaz Tepe și Taksim Tepe. În centrul vechi vom urma pașii istoriei descoperind combinația 

culturilor și arhitecturii Antichității, Evului Mediu și Renașterii bulgare și amprenta lăsată de fiecare epocă 

asupra orașului. Vom admira Poarta Veche a Cetății, Amfiteatrul Roman, perfect conservat, care datează din 

sec. al II-lea î.Hr., fiind considerat a fi unul dintre cele mai vechi și mai bine conservate din întreaga regiune 

a Europei de Est, Moscheea Dzhumaya, construită în sec. al XIV-lea pe locul Catedralei Sveta Petka, bogat 

decorată cu faianță multicoloră, Biserica Sveti Nedelia, din sec. al XVI-lea, cu un frumos iconostas din lemn 

de nuc și micuța Biserică Sf. Constantin și Elena, ridicată pe locul unei vechi biserici din sec. al IV-lea. Vom 

ajunge în zona pietonală, cu multe magazine, terase, gelaterii etc., vom admira stadionul roman, armonios 

integrat în arhitectura urbană a zonei, vom merge pe strada meșteșugarilor, ne vom plimba pe străzile vechi 

de secole pavate cu piatră de râu, vom intra în atmosfera plină de culoare a caselor elegante de epocă, 

adevărate conace construite într-un stil arhitectural aparte, cu influențe otomane, din perioada sec. XVIII - 

XIX a Renașterii Naționale Bulgare, vom admira case muzeale precum casele Danov, Balabanov, Hildliyan, 

Lamartine, unde a stat poetul în călătoria sa prin Orient, vom putea vizita cea mai frumoasă casă dintre toate, 

Klianti, recent renovată, cu niște fresce superbe pe tavanele încăperilor și Muzeul Etnografic, amenajat într-o 

frumoasă clădire din sec. al XVIII-lea, reconstituind viața de zi cu zi a vechiului Plovdiv. După o pauză 

pentru dejun, vom vizita cramele locale din satul Brestovitsa de lângă Plovdiv pentru a degusta vinuri de 

calitate din regiunea Traciei de Sud. Ne vom întoarce apoi pentru cazare la Hissar Spa Hotel 4* (sau similar 

4*). 
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Ziua 4 / 08.11.2020:  Hisarya – Kazanlak – Shipka – Tryavna – Veliko Târnovo – Arbanasi – Ruse – 

Giurgiu – București     

Mic dejun. Plecare spre Kazanlak, orașul de la care începe atât de cunoscuta Vale a Trandafirilor, Bulgaria 

fiind principalul producător mondial de ulei din trandafir de Damasc. De asemenea, în zonă se află și Valea 

Regilor Traci, cu zeci de morminte tumulare care împânzesc câmpia de lângă orăşelele Kazanlak și Shipka, 

de pe vremea odrisilor, din câte se spune cel mai puternic neam tracic din perioada sec. V - III î.Hr., 

Mormântul Kazanlak fiind inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Vom trece apoi prin Pasul Shipka, 

unde vom admira Monumentul Libertății ridicat în memoria ostașilor ruși și bulgari căzuți în timpul 

Războiului de Independență ruso-turc din perioada 1877 - 1878 și de unde vom zări domurile aurii în formă 

de ceapă ale unei biserici, construită în stil rusesc între anii 1885 - 1902, sub hramul Nașterii lui Hristos. 

Vom avea răgazul de a vizita biserica care se ridică semeț deasupra satului Shipka, aflat la poalele Munților 

Stara Planina, care inițial a fost în proprietatea Rusiei dar în anul 1934 a fost donată statului bulgar. Vom 

avea prilejul de a admira mozaicurile colorate, bolțile arcuite dar și clopotnița cu nu mai puțin de 17 clopote. 

Ne vom îndrepta apoi spre orășelul de munte Tryavna, unul dintre cele mai frumoase locuri din Bulgaria, 

care păstrează foarte bine stilul balcanic al căsuțelor din centrul istoric. Vom parcurge pietonal zona sa 

istorică, către Piața Centrală, traversând podul arcuit din piatră peste râul de munte unde vom vedea turnul cu 

ceas din anul 1814, școala veche, biserica din piatră Arhanghelul Mihail, construită în anul 1819, dar și alte 

muzee amenajate în casele unor personalități locale, poeți sau revoluționari. Vom întâlni ateliere 

meșteșugărești de olari, iconari, pielari, sculptori în lemn etc., prăvălii cu produse tradiţionale, magazine cu 

suveniruri, restaurante şi cafenele. În continuare ne vom deplasa spre Veliko Târnovo, orașul cu cel mai 

glorios trecut istoric din țară, fosta capitală a celui de-al doilea Țarat Bulgăresc, între sec. XII - XIV, care 

pune în prim-plan Cetatea Tsaravets, leagănul țarilor bulgari care-și conduceau poporul de la înălțimea 

dealului, poziție aproape inexpugnabilă a fortăreței, până în anul 1393 când au fost învinși de către otomani. 

În prezent, Veliko Târnovo este un orășel medieval pitoresc ce pare desprins din cărțile de povești, cu multă 

verdeață în jur și priveliști foarte frumoase din multe unghiuri. Vom face un scurt tur panoramic, după care 

ne vom îndrepta spre Arbanasi, un sătuc așezat sus pe coama muntelui de unde vom avea o superbă 

panoramă asupra orașului Veliko Târnovo dar și asupra Cetății Tsaverets. Sătucul unde străduțele pietruite 

șerpuiesc în toate direcțiile are două mănăstiri, mai multe biserici, printre care și Biserica Nașterii Domnului, 

cu icoane pictate încă din sec. al XVI-lea. Arbanasi este vestit pentru casele cu arhitectură tradițională, 

înconjurate de garduri înalte pietruite, de parcă ar fi niște mici cetăți, cu imense și solide porți din lemn la 

intrare. Seara ne vom deplasa spre România urmând traseul Ruse – Giurgiu – București. Sosire în București 

în funcție de trafic și formalitățile vamale. 

  

TARIF: 440 EURO / loc în cameră dublă; Supliment single: 95 EURO 
                      (tarif valabil pt. un grup minim de 7 turişti; pentru un grup de 6 turiști, tariful se va majora cu 40 euro) 

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport pe tot parcursul programului cu minivan confortabil adaptat la nr. de turişti 

- 3 nopţi cazare cu mic dejun în hotel de 4* în Hisarya 

- tururile și excursiile menţionate în program 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- vizitarea orașului Lovech 

- vizitarea orașului Troyan 

- vizitarea orașului Plovdiv 
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- degustare de vinuri la crama de la Brestovitsa 

- vizitarea orașului Tryavna 

- tur panoramic în Veliko Târnovo 

- vizitarea satului Arbanasi 

- conducător român de grup 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program 

- taxă de oraș care se achită individual la recepția hotelului 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- bacşişuri: 30 euro/pers. pentru ghid/şofer, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la sosire); 

bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale 

- RECOMANDAT: PACHET TURIST TRAVEL MONDIAL, care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 150.000 ron/pers. pentru cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, o sumă 

maximă de 5.000 ron/pers. pentru tratamente medicale de urgență în cazul acutizării unei boli cronice și Asigurarea STORNO de 

călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor aplicate, a cărei valoare storno 

acoperă până la 8.500 ron/călătorie (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară acoperă cele mai frecvente 

evenimente ce cauzează anularea călătoriei, INCLUSIV riscurile din categoria evenimentelor asigurate Covid-19  

 

ACTE NECESARE: 

- paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate 

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:  

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif și se încheie la epuizarea locurilor                                             

- diferența de 50 % se achită cu min. 7 zile înainte de data plecării  

- turistul va încheia cu agenția « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte  

- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul își asumă plată diferenței stipulată în program în cazul 

neîntrunirii grupului minim de turiști 

 

OBSERVAŢII: 

- conducătorul de grup poate modifica programul acţiunii în anumite condiţii obiective, inclusiv ordinea în care se vizitează 

obiectivele turistice 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- conducătorul de grup se va asigura că programul se desfăşoară conform itinerarului prezentat, va oferi asistență în situaţii de 

urgenţă, va traduce prezentarea ghizilor locali, va oferi informaţii referitoare la excursiile opţionale şi la itinerar cu observaţia că nu 

are calificarea şi atestarea legală de ghid turistic 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie şi la cererea sa, va fi asistat de conducătorul de grup 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este precizat 

în program 

- agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport, în cazul în care valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană 
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- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni de 

securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se obligă să 

depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea unor cheltuieli 

suplimentare aferente 

- aşezarea turiştilor în autocar se va face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.; altfel, 

conducătorii de grup vor oferi explicaţii turiştilor doar în afara obiectivelor turistice; ghizii locali pot fi angajaţi contra cost doar cu 

acordul turiştilor interesaţi de ghidajul acestora 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele şi 

pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate de la 

recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un mijloc de 

transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv, ghidul excursiei şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor 

opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea eventualelor 

despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 

evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 

certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 

de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii care nu posedă carte de identitate au nevoie de paşaport individual   

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 

deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 

cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăți 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

http://www.daltravel.ro/

