
  
 

BULGARIA, MACEDONIA,  ALBANIA, GRECIA 
circuit si sejur la VLORE 7 zile Autocar 

Sofia- Skopje-Tirana- Vlore- Apollonia- Ardenica- Berat- Ioannina- Metsovo- Salonic 
21 – 27 iunie 2023 

Ziua 1. BACAU - BUCURESTI- SOFIA- SKOPJE (cca. 930 km) 
      La ora 01:00 dimineata, plecam din parcarea Stadion Municipal Bacau spre Bulgaria. In jurul pranzului sosim la Sofia, unde vizitam 
Catedrala Al. Nevsky, in stil neobizantin, una dintre cele mai mari constructii ortodoxe din lume, cu o capacitate de 10.000 de 
credinciosi. Traversam Bulgaria indreptandu-ne spre Macedonia. Admiram intr-un tur pietonal capitala tarii, Skopje: Casa Maicii 
Tereza, Parlamentul, Monumentul Eroilor, Poarta Macedonia, Piata Macedonia, cu o fantana arteziana si Statuia ecvestra a lui 
Alexandru cel Mare, Podul de Piatra construit in sec XV- simbolul orasului, Orasul Vechi cu bazar, hammam, caravanserai si moschei, 
Filarmonica, Opera, Podul Artelor si Podul Ochiului, ambele poduri decorate cu statui ale personajelor reprezentative in arta si 
muzica. Cazare in Skopje la Hotel Gold/ similar . 

 

Ziua 2. SKOPJE- TIRANA- VLORE (cca. 390 km) 
       Mic dejun. Ne indreptam spre Ierusalimul Balcanilor- Ohrid, obiectiv UNESCO numit astfel pentru ca in sec. XVIII, aici erau 365 de 
biserici, cate una pentru fiecare zi a anului. Orasul a fost resedinta episcopala, in sec. IX aici functiona o Universitate condusa de Sfintii 
Clement si Naum de Ohrid, iar in secolul al XI-lea Ohrid a fost capitala Imperiului Tarului Samuil. Lacul Ohrid, impartit intre Macedonia 
si Albania, protejat UNESCO, este unul din cele mai adanci si mai vechi lacuri ce conserva un ecosistem acvatic unic in lume. Incepem 
turul pietonal in Piata Ohrid de la Statuia Sfantului Clement de Ohrid si ne indreptam spre Biserica Sfanta Sofia inaltata in timpul 
Primului Tarat Bulgar, in secolele VII-XI. In perioada otomana biserica a fost transformata in moschee si frescele acoperite cu tencuiala. 
Refacera frescelor din anii `50-`60 au scos la iveala imagini din secolele XI-XIII in stil bizantin, foarte valoroase. Vom urca spre Teatrul 
Antic construit in secolul al II-lea iHr. Ajungem in apropiere de Fortareata Samuil foarte bine conservata, una din cele mai mari 
fortificatii din Macedonia si continuam apoi spre Biserica Sfantul Clement si Pantelimon din secolul al IX-lea. Ajungem la Biserica 
Sfantul Ioan Teologul ridicata in secolul al XIII-lea pe o stanca, decorata cu ceramica si piatra sculptata, considerata una din cele mai 
frumoase biserici din tara. De aici, optional ne imbarcam contra cost intr-o scurta plimbare cu barcile pe lac, apoi ne intoarcem in 
Piata Ohrid. Dupa amiaza pornim spre Tirana unde ne bucuram de un tur panoramic cu autocarul si admiram statuia legendarului 
Skandenberg din piata omonima, Turnul cu ceas (35 metri), Moscheea Et’hem Bey- ce prezinta fresce cu copaci, cascade si poduri, 
rare pentru arta islamica, Biblioteca Nationala si Muzeul National de Istorie si simbolul izolarii comuniste - muzeul Enver Hoxha, care 
a stapanit dictatorial tara timp de 45 de ani. Seara ajungem pe Riviera albaneza, cazare hotel la Hotel Palace/ similar. 

 

Ziua 3. VLORE- APOLLONIA- ARDENICA- BERAT  
      Mic dejun. Timp liber in Vlore sau excursie optionala la Apollonia, Ardenica si Berat (40 €) . Dimineata vizitam Apollonia Iliriei, 
orasul antic infiintat in anul 558 I.Hr. de catre colonistii greci din Corfu si Corinth. Ne continuam ziua cu o oprire la Ardenica- cea mai 
frumoasa manastire albaneza, ridicata in anul 1282 de catre Imparatul Bizantin Andronis al II lea Paleologu, iar a doua parte a zilei o 
petrecem in Berat „orasul cu 1000 de ferestre”.  Seara revenim la cazare in zona Vlore, la Hotel Palace/ similar. 
 

Ziua 4. VLORE  
     Mic dejun. Timp liber, sau excursie optionala de jumatate de zi la Vlore (25 €)- unde vizitam Piata Drapelului, Moscheea Muradie 
si vechea fortareata. Seara cazare Hotel Palace/ similar. 
 

Ziua 5. VLORE 
    Mic dejun. Timp liber, sau optional croaziera de o zi in jurul peninsulei Karaburun si la Insula Sazan- cea mai mare din Albania (40 
€). Aici se intalneste Marea Adriatica cu Marea Ionica. Seara cazare la Hotel Palace/ similar. 
 

Ziua 6. VLORE- IOANNINA- METSOVO- SALONIC (cca. 470 km) 
    Mic dejun. Plecam spre Grecia. Pe traseu vizita in cocheta statiune litorala albaneza Saranda, denumita dupa cei 40 de mucenici 
ucisi de guvernatorul Armeniei pentru ca au refuzat sa se inchine idolilor. (Saranda este un cuvant grecesc si se traduce prin patruzeci). 
Dupa pranz ajungem in Elada si facem un popas la Metsovo, o statiune pitoreasca, cu o populatie majoritar aromana, pastratoare de 
vechi traditii si retete gastronomice, pe care va invitam sa le degustati. Seara sosim la Salonic, cazare la Hotel Kornilios Palace/ similar. 
 

Ziua 7. SALONIC- BUCURESTI - BACAU (cca. 980 km) 
    Mic dejun. Dimineata incepem turul de oras in Salonic: Bd. Egnatia, ce traversa Imperiul Roman de la Rasarit la Apus, Arcul lui 
Galeriu - construit in anul 304 d.Hr. pentru a comemora victoria impotriva persilor, Rotonda inaltata de Galeriu pentru a-i servi drept 
mausoleum, dar transformata mai tarziu in Bis. Sf. Gheorghe, Biserica Sf. Dimitrie - izvoratorul de mir, loc incarcat de spiritualite care 
pastreaza moastele acestui sfant si Promenada ce se intinde de la port si pana la Turnul Alb - fosta inchisoare in timpul dominatiei 
otomane, devenit simbolul orasului. Daca timpul ne permite ne bucuram de o croaziera de 45 de minute in golful orasului. Pornim 
spre Bacau, unde sosim in jurul orei 02:00, in functie de trafic si de durata formalitatilor din frontiera.  
 

 



  
 
 

 
 

PRETUL INCLUDE : NU SUNT INCLUSE IN PRET : 
Transport cu autocar climatizat, clasificat pt. curse 
internationale 
- 6 cazari cu mic dejun in hotel 3*, si ca exceptie 2* 
(standarde locale) 
- Ghid insotitor din partea agentiei pe traseu 
- Deplasari pentru vizite la Sofia, Skopje, Tirana, Metsovo, 
Salonic. 

- Asigurare medicala si storno (cu extensie COVID) ; 
- Vizitele optionale, ghizii locali si intrarile la obiectivele 
turistice; 
- Taxa de oras pentru fiecare cazare unde aceasta este 
solicitata 
- Bacsis/tips - ghid+sofer (obligatoriu 1€/zi/persoana) 

 

 
   Grup minim 40 pers. In cazul nerealizarii grupului minim se va anula circuitul, cu posibilitatea inscrierii pe un program similar. 
In cazul unui grup mai mic de 40 pers., se va achita un supliment de neintrunire grup minim, dupa cum urmeaza: pentru un 
grup intre 25-29 persoane = 35 €/pers; iar pentru un grup intre 30-39 persoane = 20 € /pers.  
Agentia organizatoare isi rezerva dreptul de a anula programul daca nu se vor inscrie minim 25 persoane, iar turistii vor fi 
instiintati nu mai tarziu de 20 de zile calendaristice inainte de inceperea executarii pachetului.  
Excursiile optionale se organizeaza pentru un numar minim de 25 de persoane. In cazul neintrunirii grupului minim, excursia 
optionala va fi anulata sau recalculata in functie de numarul de participanti. 
Tarifele mentionate in programul detaliat pentru vizitele optionale sunt informative si pot suporta modificari, in functie de 
partenerii locali/economia tarii sau alte detalii neprevazute. 
Inscrierea la anumite excursii optionale, in timpul circuitului, se face in functie de marimea grupului si a locurilor disponibile in 
autocar. 

 
 

Observatii / Conditii de calatorie: 
- Pentru ca unui minor sa i se permita calatoria in afara tarii, este necesar sa fie insotit de cel putin un adult care sa aiba asupra sa acordul scris al 

ambilor parinti ai minorului, legalizat la notariat, si cazier judiciar, pe care sa-l prezinte in punctul de frontiera. Daca adultul care insoteste minorul 
este unul din parinti, acesta va avea nevoie doar de acordul scris al celuilalt parinte al minorului, legalizat la notariat. Informatii suplimentare pe 
www.politiadefrontiera.ro. 

- Persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a certificatului de nastere al copiilor (este 
posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite). Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul 
pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu. 

- Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta, dar si valabilitatea acestora. 
- Autoritatile de frontiera isi rezerva dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul unei anumite tari a oricarei persoane care nu prezinta suficienta 

credibilitate. Agentia de turism nu poate fi facuta raspunzatoare pentru astfel de situatii care nu pot fi depistate anterior datei plecarii. 
- Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice, cu respectarea vizitarii tuturor obiectivelor din program. Pentru explicatiile la 

obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. 
- Bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala. 
- Obiectivele turistice redactate cu litere ingrosate si inclinate (Bold- Italic), se viziteaza doar la exterior. In situatia in care nu se mentioneaza ca 

turul de oras este panoramic cu autocarul, implicit turul se va face pietonal.  
- Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sa a obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite 

apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele competente. 
- Este interzis fumatul in camerele unitatilor de cazare (cu exceptia camerelor pentru fumatori). In caz contrar, turistul va suporta toate penalizarile 

impuse de unitatea de cazare.   
- Agentia organizatoare nu garanteaza existenta anumitor facilitati de cazare (minibar, frigider, aer conditionat, ferestre rabatabile, seif), atat timp 

cat se asigura clasificarea pe stele mentionata in programul detaliat. Hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar /frigider, seif, aer 
conditionat, etc); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

- Nominalizarea hotelurilor se va face in informarea de plecare transmisa cu 3 zile inainte de inceputul calatoriei, in functie de marimea grupului. 
Mentiunea “sau similar” in dreptul denumirii hotelului, face referire doar la categoria de confort si regimul de masa al hotelului. 

- Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile 
suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii. 

- In situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi: camere alaturate sau cu o anumita localizare, meniu special, acestea vor fi cu titlul de 
solicitare catre prestatori dar nu vor fi considerate confirmate decat in masura posibilitatilor de la fata locului. 
In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica fara bani cash (cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai 
incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii. 

- Acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa. 
- Avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la data plecarii, independent de vointa 

agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena 
si control al starii de sanitate, formalitati vamale). 

- Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie; 
- Pentru majoritatea excursiilor, copiii in varsta de 6 - 12 ani, beneficiaza de reducere, numai pentru cazare in camera cu doi adulti. 
 

 

Recomandam incheierea asigurarii Travel (storno + medicala) pentru a va proteja atat inainte de plecare, in cazul anularii calatoriei, cat si dupa 
plecare in cazul unei situatii neprevazute! 

Prezentul program este parte integranta a informarii precontractuale 

http://www.politiadefrontiera.ro/
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