Excursie la Borsec
11 – 13 septembrie 2020, 2 nopti/ 3 zile
09 – 11 octombrie 2020, 2 nopti/ 3 zile

Ziua 1 – Vineri, 11 septembrie / 09 octombrie | Iași - Borsec
Întâlnire la ora 06:45 in fața magazinului Market fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00. Plecare pe traseul
Iași – Tg. Neamţ – Borsec. Ajungem în Borsec în jurul prânzului şi vom începe descoperirea acestei staţiuni
minunate. Vizităm Poiana Zânelor care te întâmpină cu un decor de poveste. Următorul popas îl vom face la Grota
Urșilor, un mic canion de travertin, unic în România. De aici plecăm către centrul stațiunii unde vom descoperi
istoria acestui loc. Cazare și cină la hotel Riki 3* sau similar.
Ziua 2 – Sâmbătă, 12 septembrie / 10 octombrie | Borsec
Mic dejun. În prima parte a zilei, vom face o vizită la fabrica de îmbuteliere a apei minerale Borsec. Revenim la
cazare unde vom petrece în stil câmpenesc, cu multă voie buna, dans și foc de tabără. Ne așteaptă masa câmpenească
cu bucate tradiționale și țuică. Cazare la hotel Riki 3* sau similar.
Ziua 3 – Duminică, 13 septembrie / 11 octombrie | Borsec - Iași
După micul dejun, ne deplasăm către casă. Pe drum, vom face un popas la Mănăstirea Neamț, dar și la Cetatea
Neamțului.
Tarife:
Adult în cameră dublă
Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar
Adult în cameră single
Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar

480 lei
460 lei
620 lei
390 lei

Tariful include:
- 2 nopți de cazare la hotel Riki 3* cu mic dejun
- 1 cină
- 1 masă câmpenească
- Transport autocar
- Însoțitor de grup
Tariful nu include:
- Intrările la obiectivele turistice
Informatii suplimentare:
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.
Condiții de plată:
- 100 lei la înscriere
- diferența până la 15.08.2020 pentru plecarea din 11.09.2020, respectiv 25.09.2020 pentru plecare din 09.10.2020

