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CHARTER AUTOCAR BULGARIA LUNI, JOI si SAMBATA 
Luni: 31.05 prima plecare 13.09-ultima plecare; Joi: 27.05 prima plecare-16.09 ultima plecare;  

Sambata: 29.05 prima plecare - 11.09 ultima plecare 
          

TRANSFER GRATUIT până şi de la HOTEL 

Zile plecare  

LUNI, JOI  

SAMBATA 

Ora plecare Loc de imbarcare 

Tarife Litoral NORD 

VARNA, CONSTANTIN & ELENA, 
NISIPURILE DE AUR, ALBENA, 

BALCHIK 

Tarife Litoral SUD 

OBZOR,  

SUNNY BEACH, 
NESSEBAR 

Oras de plecare Bucuresti 06:00 Academia Militara Romana 35 € persoana dus intors 45 € persoana dus intors 

Pentru plecarile din BUCURESTI - Intalnire la ora 05:30 in parcarea din fata ACADEMIEI MILITARE ROMANE (Universitatea Nationala de Aparare 
Carol I) – acces dinspre Bd Eroilor, plecare la ora 06:00 pe traseul Bucuresti - Giurgiu - Ruse – Varna. 

Pentru rezervarile catre statiunile Burgas, Sozopol, Duni, se poate asigura transfer la cerere. 
 

RUTA NORD 
Statiune 

Statia NORD 
SOSIRE NORD 
Ora debarcare  

PLECARE NORD 
Ora plecare 

RUTA SUD 
Statiune 

Statia 
SUD 

SOSIRE SUD 
Ora debarcare 

PLECARE SUD 
Ora plecare 

CONSTANTIN & ELENA 
GRAND H. 

VARNA 
11:30 14:35 VARNA - 11:00 15:15 

NISIPURILE DE AUR  HOTEL 11:45 14:15 OBZOR HOTEL 12:15 14:15 

ALBENA HOTEL 12:35 13:30 SUNNY BEACH HOTEL 13:15 12:15 

BALCHIK HOTEL 13:00 13:10 NESSEBAR HOTEL 13:30 12:15 

 
TRANSFERURI DIN ȚARĂ 

Oraşul Locul de îmbarcare Tarif 
Oraşul  

(ora plecare) 
Locul de îmbarcare Tarif 

SUCEAVA Hotel Bucovina 40 € DEVA McDonald’s Gară 35 € 

PIATRA NEAMȚ Hotel Central 35 € SIBIU Benzinăria Mol - Șelimbăr 25 € 

IAȘI McDonald’s Gară 40 € MEDIAȘ Autogară 30 € 

ROMAN Gară 30 € SIGHIȘOARA Parcare Kaufland 30 € 

BACĂU Parcarea Stadionului Municipal 30 € TG. MUREȘ Benzinaria Mol – 1 Dec 1918 35 € 

FOCȘANI Lukoil - Centru 25 € SEBES ROMPETROL, iesire Lancram 30 € 

BUZĂU McDonald’s Unirea 20 € RM. VÂLCEA Sala Sporturilor 18 € 

GALAȚI McDonald’s 20 € PITEȘTI McDonald’s Gară 12 € 

BRĂILA Magazin Penny/Soseaua Buzaului 
20 € 

BRAȘOV (02.30) 
PREDEAL (03.20) 

Benzinaria MOL - Calea Bucuresti  
Va fi anuntat 

15 € 

CRAIOVA McDonald’s - Calea București 22 € SINAIA (03.20) Gară 15 € 

SLATINA Autogară 18 € CĂMPINA (03.50) Casa Bucur - Km 92 10 € 

CONSTANȚA Gara CFR 25 € 
PLOIEȘTI (04.20) Restaurant/Motel Km 6 (in spatele 

benzinariei Petrom Metro ) 
5 € 

FAGARAS Casa de Cultura 27 € BUCUREȘTI (06.00) Academia Militară Română - 

 
ATENTIE! 

Pasagerii care merg spre zona de Sud a litoralului vor fi preluati din Varna, orele 11:00, retur orele 15:00, de microbus-ul sau 
autocarul de transfer al partenerului local (in functie de numarul de persoane) si isi vor continua traseul pana la destinatie. 

Rezervarile efectuate pentru Varna, nu beneficiaza de trasfer la/de la hotel. 
 

OBSERVATII 
• In fiecare statiune turistii vor fi imbarcati si debarcati in acelasi loc la orele stabilite. Traseele pot suferi modificări în funcție de numărul de 

participanți existenți pe ruta respectivă! 

• Transportul poate fi achizitionat doar pentru sejururi cu retur la 2, 3, 4, 5, 7 si 9 nopti de cazare. 

• Tarifele mentionate includ transferul din statie pana la/de la hotel CU EXCEPTIA VARNA  
• Transportul se realizeaza cu autocare clasificate pentru curse internaţionale. Se vor face opriri regulate la intervale de 2-3 ore. 

• Turiștii sunt rugați să se prezinte la locul de întâlnire cu cel puțin 30 de minute înainte de ora stabilită. Grupul NU VA AȘTEPTA turiștii care 
întârzie la îmbarcare. Neprezentarea la imbarcare a pasagerilor la orele specificate pe voucherul de calatorie, duce la anularea locului achitat 
pentru cursa respectiva, fara returnarea contravalorii biletului. 

• Locuri preferențiale in autocar (primele 3 randuri de banchete, sau oricare alt loc solicitat in mod express) :  5 €/pers/loc.  

• Urcarea in autocar se va face in functie de data inscrierii, iar confirmarea locurilor preferentiale se face in limita disponibilitatii. 

• În funcție de mărimea grupului, transferurile din țară se efectuează cu autoturism, microbuz, minibus sau cu ajutorul firmelor ce efectuează 
curse de linie! Orele de transfer pot suferi modificări (timpi de așteptare), în funcție de condițiile de trafic, sau de alti factori, independent de 
vointa agentiei. 

• Pentru retur, turistii sunt rugati sa se prezinte si sa astepte la receptia hotelului cu 30 minute inainte de ora specificata pentru transfer. In cazul in 
care turistii intarzie, sau nu sunt la receptia hotelului, acest lucru duce la anularea locului achitat pentru cursa respectiva, fara returnarea 
contravalorii biletului. 

• Orele de îmbarcare se comunică odată cu transmiterea informării de plecare și pot suferi modificări (timpi de așteptare), în funcție de 
condițiile de trafic și legăturile de transfer, atât la plecare cât si la întoarcere. 
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CONDITII GENERALE DE TRANSPORT 

• In autocar sunt strict interzise:fumatul,consumul de bauturi alcoolice, consumul de substante interzise. 

• Agentia isi rezerva dreptul de a debarcara din autocar pasagerii in stare de ebrietate, sau care afecteaza 
ordinea si siguranta publica,fara rambursarea costurilor de transport/repatriere a pasagerilor in cauza. 

• Pasagerii se obliga prin semnarea pachetelor de servicii, sa achite catre agentie contravaloarea oricaror 
distrugeri aduse autocarului. 

• Agentia nu este raspunzatoare de refuzul autoritatilor vamale de a permite pasagerului intrarea/parasirea 
tarii. 

• Agentia nu este raspunzatoare in cazul intarzierii autocarului din conditii independente de vointa sa 
(conditii de trafic, ambuteiaje, inchidearea anumitor sectoare de drum, vama,etc), sau din vina turistilor. 

• Daca pasagerul este nemultumit de serviciile de transport, poate intocmi o sesizare in scris, clar si explicit 
cu privire la deficientele constatate, ce se va transmite in maximum 3 zile de la incheierea calatoriei. 

• Daca,in urma analizei reclamatiei se constata ca agentia nu si-a indeplinit obligatiile asumate, aceasta va 
propune alternative de compensare, sau va despagubi turistii reclamanti, cu contravaloarea serviciilor 
neprestate, sau incomplet prestate, in termen de 30 de zile de la data depunerii reclamatiei. Societatea nu 
ia in considerare reclamatiile facute in nume colectiv. 

• Raspunderea privind pierderea, furtul, deteriorarea bagajelor,a obiectelor personale, sau a actelor de 
calatorie, este in sarcina fiecarui turist in parte. 

• În funcție de mărimea grupului, transferurile din țară se efectuează cu autoturism, microbuz, minibus sau 
cu ajutorul firmelor ce efectuează curse de linie! Orele de transfer pot suferi modificări (timpi de 
așteptare), în funcție de condițiile de trafic, sau de alti factori, independent de vointa agentiei. 

• Documente de calatorie : Carte de identitate sau Pasaport, valabile min.6 luni de la data iesirii din tara!!! 
Fiecare pasager este raspunzator de valabilitatea documentelor necesare calatoriei. 

• Forta majora exonereaza transportatorul de orice raspundere. 
 
 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii. 


