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- CIRCUIT BULGARIA – MACEDONIA – GRECIA 2021 
- 9 zile / 8 nopți, 25 septembrie – 3 octombrie 2021 

680  Euro  

 
Peninsula Balcanică, o regiune fascinantă ce a format istoria Europei moderne, este locul in care Europa se 
întâlnește cu Orientul, acolo unde creștinii și musulmanii au coexistat timp de secole, creând un amalgam 
cultural și social unic. Este locul încărcat de istorie, unde s-au dezvoltat câteva dintre cele mai relevante 
civilizații în ultimele trei milenii. Binecuvântați de o frumusețe naturală uimitoare, de la munții magnifici 
împăduriți, la ape cristaline si plaje ce o fac atât de atrăgătoare, Balcanii sunt o fațetă a Europei cu o 
atmosferă unică. Vom avea parte de experiențe interesante, descoperind imensa încărcătură istorică și 
farmecul acestei zone, bucurându-ne de peisajele, mâncărurile și băuturile specifice regiunilor pe care le 
vom străbate. 
 
 
NOTĂ : GRUPUL VA FI DE MINIM 15  PERSOANE.  
 
ITINERARIU: BUCUREȘTI – VELIKO TARNOVO – SKOPJE –OHRID - KALAMBAKA – ATENA  - SALONIC  - RILA  - SOFIA –  

BUCUREȘTI  
 

 
Ziua 1( Sâmbătă: 25.09.2021). BUCUREȘTI – VELIKO TARNOVO – SKOPJE 
• Întâlnire cu ghidul la ora 6:00 și plecare spre frontiera cu Bulgaria, la Giurgiu. După traversarea podului 

prieteniei peste Dunăre , sosim în Bulgaria la Ruse, după care vom continua traseul spre Veliko Tarnovo,  
„Orașul țarilor”, capitala celui de-al doilea regat bulgar între 1185-1393, oraș minunat cu case în 
trepte pe dealurile din jurul râului Yantra.  
• Vom face un scurt tur  panoramic al orașului unde vom admira  : cetatea și strada artizanilor, după care 
vom continua spre Skopje  
• Seara vă puteți plimba pe cont propriu în Piața Macedonia, zonă pietonală, cu restaurante și cafenele și  
multe, multe statui! 
• Cazare în Skopje la hotel de 5 * (Arka Hotel sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului 
 

Ziua 2( Duminică:26.09.2021 ) :  SKOPJE -  OHRID 
• După micul dejun vom face un tur de oraș pietonal. Skopje, capitala Macedoniei de Nord este situată pe 
cursul superior al râului Vardar și este localizată pe o rută importantă din Balcani între Belgrad și Atena . A 
fost parte din Regatul Macedoniei , in timpul lui Alexandru cel Mare și a fost a treia capitala a  Țaratului 
Bulgar ( 972 – 992 ). Numele de Skopje vine de la  Scupi , care inseamnă : colibă , obor , bordei. 
• Vom vedea : Arcul de Triumf construit in anul 1933 , Piata Macedonia , Statuia lui Alexandru cel 
Mare ,Templul lui Prometeu  , Orașul Vechi , Casa Maicii Tereza , Parlamentul , Podul de Piatră , care face 
legătura intre Orașul Nou și Orașul Vechi cu bazarul său, fiind al doilea ca mărime din Europa , după cel din 
Istanbul  

• După turul de oraș vom continua circuitul spre Ohrid , drum de aproximativ 3 -4 ore.  
• Sosim în Ohrid, timp liber pentru prânz, după care vom face turul de oraș. 

https://hotelarka.mk/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vardar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peninsula_Balcanic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Belgrad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atena
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Ohrid, este denumit și Ierusalimul Balcanilor, pentru că orașul avut în trecut 365 de biserici, câte una pentru 
fiecare zi a anului! Orașul face parte din patrimoniul mondial Unesco, fiind listat atât ca obiectiv cultural cât 
și ca rezervație naturală. 
• După amiaza vom face un tur de oraș pietonal începând din Piața Ohrid și continuând cu Statuia Sf. 
Clement de Ohrid, vizitând 

• Biserica Sf. Sofia  construită in timpul Primului Țarat Bulgar în secolul 11 și transformată in 

moscheie in perioada otomană . Vom urca spre  
• Amfiteatrul roman construit in sec. III  iHr. 
• Galeria icoanelor, Patrimoniu Unesco ,  unde sunt expuse unele din cele mai faimoase icoane din 

lume,după cele de pe muntele Athos și din Rusia 
• Biserica Sfântul Clement, cu frescele de secol 13, faimoase în toată zona balcanilor. 
• Fortăreața Samuil foarte bine conservată, una din cele mai mari fortificatii din Macedonia .  

• Seara veți avea timp liber, în care vă puteți plimba în jurul lacului și apoi în orașul vechi 
• Cazare în Ohrid  la hotel de 4 * (City Palace sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

Ziua 3( Luni: 27.09.2021) . OHRID – KALAMBAKA  
• Dimineața după micul dejun vom pleca spre Grecia la Kalambaka  , traversând Macedonia de Nord , nordul 
Greciei prin provincia Macedonia și provincia Tesalia, drum de 4 ore, în mare parte prin munți. 
• In functie de formalitatile vamale la frontiera de la frontiera macedoniano- greacă , vom ajunge  in 
Kalambaka, sat situat pe vechile ruine ale orașului antic Aeginion, la doar 3 km de Meteora. Complexul 
Meteora este format din mai multe mânăstiri (24 mânăstiri la apogeu in sec. XV), dintre care în prezent doar 
6 funcționale, construite pe niște formațiuni stâncoase columnare ce domină de departe toată zona. 
• Timp liber pentru dejun, după care vom vizita 

• Mănăstirea Marele Meteor ,Patrimoniu Unesco , cea mai mare și cea mai veche dintre mănăstirile 
Meteorei, este denumită astfel deoarce privită de jos, pare suspendată în aer (meteoro) 
• Cazare în Kalambaka la hotel de 4* (Kosta Famissi sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

 
Ziua 4 ( Marți:28.09.2021). KALAMBAKA  – DELPHI - ATENA 
 

• Dimineața după micul dejun ,printre peisaje foarte frumoase continuăm spre Delphi, unde avem inclusă 
intrarea în faimosul complex arheologic , Patrimoniu Unesco , care are vedere la Golful Corint cu peisaje 
incredibile.  La început acest sit a fost inchinat lui Gaea sau Themis, zeița Terrei. Ani mai târziu, marinarii 
cretani au introdus cultul lui Apollo Delphinius. Templul este situat în regiunea Phokis și este închinat în 
principal zeului Apollo. Oracolul din Delphi avea rolul de a face profeții prin intermediul Pitiei, preoteasa 
zeului Apollo.  
• Timp liber pentru dejun, după care după amiază plecăm spre Atena , unde vom ajunge spre seara .  
• Cazare in Atena la hotel de 4* (Pythagorion sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

 
 
 

http://www.citypalacehotelohrid.seasonsnseasons.com/
http://kostafamissihotel.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_oracole_delfice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo_(mitologie)
http://www.pythagorion-hotel.gr/
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Ziua 5( Miercuri:29.09.2021) : ATENA  
 
• Dimineața dupa micul dejun , mergem într-un tur panoramic al acestui minunat oraș unde vom admira: 
Piața Syntagma, Parlamentul, Academia, Universitatea, Biblioteca Naționala, Piața Omonia, Arcul lui 
Adrian, Templul lui Zeus . Vom continua turul în vechea Agora a Atenei: cartierele Plaka, considerat de către 
atenieni “Cartierul Zeilor“ și Monastiriaki. Vom vizita  

• Acropole , Patrimoniu Unesco , cu cele 2 temple dedicate zeiței Atena, Partenon, Erehteion și 
templul Atenei Nike.  
Tot  aici se află Muzeul de Arheologie, Teatrul lui Dionisos, Ruinele Templului lui Hefaistos.  
• După vizită veți avea timp liber în Plaka și apoi pentru pentru cumpărături și a ne bucura de frumusetile 
acestui oraș. 
• Cazare in Atena la hotel de 4* (Pythagorion sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

 
Ziua 6 ( Joi:30.09.2021):  ATENA - SALONIC 
 • Dimineața după micul dejun  , la ora 08:00, vom pleca spre Salonic.  
• In jurul prânzului vom ajunge la Salonic și vom avea timp liber pentru dejun ,odihnă și de plimbare pe 
Promenadă . 
• Orașul Salonic este capitala culturală a Greciei, cunoscut pentru festivaluri, evenimente și petreceri. În 
același timp este un oraș cu o istorie continuă de peste 3000 de ani, ce conservă vestigiile trecutului său 
roman, bizantin și otoman. Găzduiește numeroase monumente bizantine notabile, inclusiv monumentele 
paleocreștine și bizantine din Salonic, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, precum și mai multe structuri 
evreiești romane, otomane și sefarde. Principala universitate a orașului, Universitatea Aristotel, este cea mai 
mare din Grecia și Balcani. Dintre fotografii de stradă, centrul Salonicului este, de asemenea, considerată cea 
mai populară destinație pentru fotografia de stradă din Grecia.  
• Cazare în Salonic la hotel de 4 stele (Colors Urban Thesaloniki sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

 
Ziua 7 ( Vineri :01.10.2021 ): SALONIC 
•  După micul dejun , vom merge în turul de oraș ,unde vom avea ocazia sa admirăm și să cunoaștem cele 
mai frumoase monumente ale orașului : 
• Turnul Alb Venețian – inițial parte din zidurile de apărare ale orașului , după care a fost transformat in una 
dintre cele mai vechi si infricoșătoare inchisori otomane , Statuia lui Alexandru cel Mare, Muzeul de 
Arheologie ,Universitatea – una dintre faimoasele Case Patriciene din Salonic  , •Moscheea Alatza Imaret , 
unul dintre cele mai vechi sălașuri de cult turcecești din Salonic, construită in sec.XV , in prezent fiind doar un 
obiectiv turistic , Cartierul Ano Poli , este orașul istoric vechi , cunoscut sub numele de Orașul de Sus. In 
acest frumos cartier s-a născut primul președinte al Turciei , Mustafa Kemal Ataturk. 
 • Vom vizita : 

• Biserica și Cripta Sf.Dumitru din Salonic , Patrimoniu Unesco  

• Biserica Sfântului Ilie , Patrimoniu Unesco , una dintre cele mai vechi biserici din Salonic , construită 

in sec XIV –lea in stilul reprezentativ bizantin  . 

http://www.pythagorion-hotel.gr/
https://colorshotel.gr/
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• Biserica  Osios David, Patrimoniu Unesco  , care a apartinut cândva Mănăstirii Latmou , constrita in 

sec. V, care in prezent este inconjurată de o curte spațioasă , unde ne putem relaxa și uita de 

problemele cotidiene. 
•După terminarea turului de oraș , ne vom bucura de Promenada orașului ,unde  vom avea ocazia sa bem 
faimosul Frappe grecesc , să mâncăm in unul dintre restaurantele de pe malul mării . 
• Cazare în Salonic la hotel de 4 stele (Colors Urban Thesaloniki sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat conform programului. 
 

 
Ziua 8 ( Sâmbătă: 02.10.2021 ):  SALONIC – RILA - SOFIA 
•  După micul dejun la ora 08:00 vom pleca spre  Rila , pentru a vizita Mănăstirea Rila – cel mai mare lăcaș 
orthodox din Bulgaria, Patrimoniu Mondial Unesco din anul 1983. Este situata în sud-vestul munților Rila, în 
valea râului Rilska la o altitudine de peste 1100 m și poartă numele fondatorului ei, pustnicul Ivan din Rila în 
sec. X. 
• Timp liber pentru dejun. 
• În continuare  vom pleca spre Sofia , capitala Bulgariei   
• După amiaza vom ajunge la Sofia . Vom avea timp la dispoziție să descoperim  atmosfera acestui frumos  
oraș.  
• Cazare în Sofia  la hotel de 4 * (Ramada sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat  conform programului. 
 

 
 
Ziua 9( Duminică:03.10.2021 ) : SOFIA   - BUCUREȘTI 

 
•Dimineața după micul dejun , vom face turul de oraș al Sofiei admirând cele mai emblematice monumente : 
Biserica Sf. Sofia , Catedrala “ Alexandru Nevski” , Biserica Sf Gheorghe ( Ronda Sf Gheorghe ) , Teatrul 
Național “ Ivan Vazov “ , fostul Palat Regal – astăzi sediul Institutului Național de Etnografie ,Banca 
Națională a Bulgariei , Biserica Rusă. 
•După turul de oraș vom pleca spre frontiera bulgaro- româna de la Ruse. 
• In funcție de formalitățile vamale , spre seară vom ajunge la București. 
 Cazare : - 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat  conform programului.  

 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

25 septembrie / 3 octombrie 2021 680 € /persoană 

 
Nota: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin , pentru grup de minim 15 persoane. 

**Suplimentul de cameră single este de 200 €/persoană. 

***Pentru grup mai mic de 15 persoane, se va recalcula tariful. 

https://colorshotel.gr/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/sofia-bulgaria/ramada-sofia-city-center/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:47657&iata=00093796
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PROGRAMUL INCLUDE:  

• Însoțitor român, bun cunoscător al culturii și  tradițiilor locale; 

• Transport în privat cu microbuz / autocar pe tot traseul; 

• Mic dejun în fiecare zi; 

• Cazare în hoteluri de 4* și 5*: 

• Tur de oraș panoramic Veliko Tarnovo 

• Tur de oraș panoramic Skopje 

• Tur de oraș panoramic Ohrid cu vizită la Galeria Icoanelor 

• Vizită cu intrare în una din mânăstirile complexului Meteora: Marele Meteor, cu ghid local; 

• Vizită cu intare la Oracolul din Delphi, cu ghid local; 

•Tur de oraș panoramic  Atena, cu ghid local , cu intrare in Akropole 

• Tur de oraș panoramic Salonic cu ghid local , cu vizită la Biserica Sf. Dumitru , Biserica Sf. Ilie , Biserica Osios 

David 

• Vizită cu intrare la Mânăstirea Rila; 

• Tur de oraș panoramic  Sofia 

 

PROGRAMUL NU INCLUDE:  

x Alte mese decât cele menționate în program; 

x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 

x Cheltuieli de natură personală; 

x Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi locali, șofer, restaurant, etc.  

x Biletul de intrare pentru Muzeul Mânăstirii Rila 

 
CONDIȚII DE REZERVARE: 

• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 30% din contravaloarea programului, iar diferența se 

va achita cu minim 45 de zile înainte de data plecării. 

• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral. 

 

 

ACTE NECESARE: 

• Pentru călătoria în Bulgaria , Macedonia de Nord  si Grecia  aveți nevoie de pașaport , valabile cel puțin 6 

luni în momentul plecării. 

 

OBSERVAȚII: 

• Grupul va avea însoțitor vorbitor de română, pe tot parcursul programului; 

• Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera conținutul 

programului; 

• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00; 

• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort; distribuția 

camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 
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• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul 

sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Exact Tours va depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta 

camere duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători 

decât în limita disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 

propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vama acordul 

parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în care adultul 

însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 

• Condițiile de intrare în Bulgaria , Macedonia de Nord și Grecia, din cauza pandemiei cu Covid in acest moment 

, 26.05.2021 , sunt: cu vaccinare sau test PCR. 

 


