Turul SALINELOR ROMÂNEȘTI | 3
zile / 2 nopți | 2019
17 – 19 mai, 26 – 28 iulie, 23 – 25
august, 13 – 15 septembrie 2019
Ziua 1 (450 km) Bucuresti – Ploiesti – Salina Slanic
Prahova (Începuturile istoriei salinei datează din jurul
anului 1685, an în care spătarul Mihail Cantacuzino a
realizat că în regiunea Slănic Prahova există un zăcământ
de sare şi astfel, vrând să deschidă o mină, a cumpărat
moşia Slănic) – Rupea – Odorheiu Secuiesc – Salina Praid
(Baza de agrement este amenajată la „Orizontul 50”, care
se află la o adâncime de 120 m de la suprafaţă.
Transportul persoanelor se face cu autobuzele salinei pe o
distanţă de 1250 m până la poarta de intrare în baza de
agrement) – Targu Mures, cazare
Ziua 2 (300 km) Mic dejun– Salina Turda (exploatarea
sării în epoca romană este probabilă, însă dovezile certe

privind această activitate lipsesc; nu este exclus ca marile
exploatări medievale şi moderne (până în prima treime a
secolului XX) ca şi prăbuşirile bolţilor în vechile ocne,
urmate de apariţia lacurilor sărate să fi distrus urmele
exploatărilor antice (galerii, puţuri, unelte,etc; exceptând
perioada dacică şi cea a ocupaţiei romane, perioade pentru
care nu există încă dovezi care să ateste existența unor
exploatări de sare la Turda, considerăm că începuturile
mineritului în sare, în sensul în care acest concept este
definit în prezent, se situează în timp la nivelul secolelor XI
– XIII) – Baia de Aries – Rosia Montana – Muzeul Aurului
din Brad – Panteonul Motilor din Tebea (se viziteaza
Gorumul lui Horea si mormantul lui Avram Iancu) –
Deva/Hunedoara, cazare
Ziua 3 (450 km) Mic dejun – Sebes – Catedrala
Mitropolitana din Sibiu (participare la Sf. Liturghie) –
Salina Ocnele Mari (Conform descoperirilor arheologice
aici s-ar afla vestitul centru tribal “Buridava”.) – Pitesti –
Bucuresti

TARIF:
395 LEI/pers. cazare in camera
dubla,

grup minim 40 persoane –
transport autocar
SUPLIMENT SINGLE: 150 LEI /
persoana
VARSTA(ani)

DENUMIRE REDUCERE

CONDITII ACORDARE REDUCERE

0 – 1.99

infant

GRATUIT

Cazarea se face in camera dubla,in pat
cu doi adulti

2 – 4.99

copil

100 LEI

Cazarea se face in camera dubla,in pat
cu doi adulti

50 LEI

Cazarea se face in camera tripla
impreuna cu doi adulti, cu pat
individual

5 – 11.99

copil

SUPLIMENT GRUP:
grup minim 30 – 34 pers. – tariful va fi de 445 lei /
pers
grup minim 35 – 39 pers. – tariful va fi de 425 lei /
pers

SERVICII INCLUSE:
– transport cu autocar clasificat;
– 2 nopti de cazare cu mic dejun inclus in Targu Mures si Deva/Hunedoara;
– insotitor de grup preot sau teolog.

SERVICII NEINCLUSE:
– intrarile la obiectivele turistice (circa 100 de lei);
– mesele de pranz si cinele

AVANS MINIM: 100 LEI/PERS.

CONDITII DE RETRAGERE:
1.

) 25 % din pretul pachetului de servicii, daca
renuntarea se face in intervalul 29-25 de zile
calendaristice inainte de data plecarii;

b.) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea
se face in intervalul 24-20 de zile calendaristice inainte de
data plecarii;

c.) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea
se face intr-un interval mai mic de 19 zile inainte de
plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste
penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in
care programul valorificat / confirmat are propriile reguli
de achitare, anulare, penalizare. In acest caz se aplica
regulile speciale ale fiecarui program in parte.

NOTA:
– Minorii trebuie sa calatoreasca cu cel putin un adult
insotitor;
– Programul actiunii poate fi modificat de catre
conducatorul de grup, ca ordine de desfasurare sau se pot
inlocui unele obiective sau hoteluri in functie de anumite
situatii speciale.
– Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia
acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat
de insotitorul de grup.
– Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care
calatoresc singure.
– Prezentul document constituie anexa la contractul de
prestari servicii.
– programul salinelor poate suferi modificari in functie de
orarul pe care il vor afisa pe site.

– Contraindicatii la vizita : tuberculoza, bolile acute
respiratorii, tensiunea mare (faza a treia), cardiopatie
ischemica, boala Basedow, boala sistemului nervos
manifestata prin lesin si ameteli, claustrofobie, sarcina
avansata.

Program Saline ( poate suferi
modificari)
Slanic Prahova :

luni – marti inchis
miercuri – duminica 09 :00-15 :30

Praid perioada de vara (iunie-august) : luni – duminica 08 :00-18 :00

Salina Turda :

Ocnele Mari :

luni – duminica 09 :00-15 :00

luni – marti inchis
miercuri-vineri

10 :00-14 :00
sambata-duminica 10 :00 –
16 :00

