
 

 

O zi cat o vacanta! Manastiri si Palate de langa Bucuresti 
Manastirea Cernica – Manastirea Pasarea – Manastirea Tiganesti –  

Palatul Stirbei Buftea – Palatul Mogosoaia 
 

Plecari 2021: 22.05, 24.07, 11.09, 16.10, 13.11 
 

TARIF Standard - 85 Lei/pers 
Tarif seniori 55+/studenti/copil 6-12 ani - 65 Lei/pers 

Tarif First Minute pana la 15.05.2021 – 55 Lei/pers 
 

 
 

Intalnire cu ghidul insotitor la ora 07:30 în parcarea din fața ACADEMIEI MILITARE ROMÂNE (Universitatea Națională de Apărare Carol I) – acces dinspre 

Bd Eroilor, plecare ora 08:00 spre Manastirea Cernica. Ctitorie a marelui vornic Cernica Stirbei si a sotiei sale, doamna Chiajna, Manastire Cernica este 

atestata documentar inca din anul 1608, printr-un hrisov domnesc al lui Radu Voda Serban. In acel an, vornicul Cernica reface un vechi schit, il 

inzestreaza cu pamanturi, paduri si sate, spre vesnica pomenire a numelui si a neamului sau. Astfel, incepand cu anul 1608, schitul se va numi “Cernica”, 

pana la aceasta data el fiind numit “Gradistea Florestilor”. Continuam spre Manastirea Pasarea. Denumita dupa stolurile de pasari ce vietuiau in zona, 

manastirea a fost ctitorita de Sf. Calinic de la Cernica si de Arhimandritul Timotei. Al treilea lacas de cult al zilei este Manastirea Tiganesti. Atestata 

inca din secolul al XVII-lea, manastirea ne intampina cu pomelnicul manastirii care incepe cu voievodul Mihai Viteazul si Doamna Stanca, care ne arata 

ca asezarea monahala exista inca de la inceputul secolului al XVII-lea. Spre pranz ajungem in Buftea pentru a vizita domeniul si Palatul Stirbei. Construit 

la jumatatea secolului al XIX-lea ca o cula, palatul a fost locul de refugiu pentru Regina Maria impreuna cu cinci din cei sase copii, in timpul Primului 

Razboi Mondial. Dupa un tur la domeniului, vom avea timp liber pentru masa de pranz. Ultima vizita a zilei o alocam unui alt palat asezat pe malul 

Raului Colentina: Palatul Mogosoaia. Construit intre anii 1698 si 1702, in stil brancovenesc, domeniul a apartinut familiei Brancovenilor pana la inceputul 

secolului al XIX-lea. Vom vedea palatul, foisorul, cuhnia si serele iar apoi pornim spre Bucuresti, unde vom ajunge seara, in functie de trafic si conditiile 

meteo. 

 

Grup minim 40 pers. 
 
ATENTIE:  
* In cazul nerealizarii numarului minim de participanti mentionat in program, agentia isi rezerva dreptul de a anula excursia, oferind posibilitatea 
inscrierii la un program similar; 
* Tarifele pentru intrarile la obiectivele turistice sunt informative si se pot modifica; 
* Insotitorul de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului; 
 

SERVICII INCLUSE SERVICII NEINCLUSE 

✓ Transport cu autocar clasificat; 
✓ Vizitele mentionate in program (nu includ biletele de 

intrare); 
✓ Insotitor de grup din partea agentiei. 

✓ Asigurare storno; 
✓ Intrarile la obiectivele turistice si eventualele servicii de ghizi 

locali;  
✓ Masa de pranz; 
✓ Supliment pentru locuri preferentiale (primele 3 randuri de 

banchete) – 20 Lei/pers; 
✓ Alte taxe/servicii/cheltuieli personale. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRANSFERURI CONTRA COST DIN TARA 

Orasul Locul de intalnire Ora 
Tarif/pers. 

€/sens 

 
Orasul Locul de intalnire Ora 

Tarif/pers. 

€/sens 

PLOIESTI Petrom - Metro 06.00 6 € /sens  BUZAU McDonald’s Unirea 05.00 7 €/sens 

BRAILA Parcare PENNY Sos. Buzaului 03.30 10 €/sens  GALATI McDonald’s 03.00 10 €/sens 

FOCSANI Benzinaria LUKOIL Centru 04.00 10 €/sens      

 
*Transferurile din tara se organizeaza (indiferent de numarul de persoane care solicita transferul) cu ajutorul firmelor ce efectueaza curse de linie. 
Functie de marimea grupului, se poate organiza transfer privat (minim 2 pers.) cu autoturism, microbuz, minibus sau midibus. Turistii sunt rugati sa 
se prezinte la locul de imbarcare cu 15-30 min. inainte de ora comunicata. Orele sunt estimative, in functie de conditiile meteorologice si de trafic. 
 
Condiţii de plata/anulare - Excursii de 1 zi, sezon 2021 
» Avans 30% la înscriere, diferența cu 40 zile înainte de plecare; conditii standard de anulare – conform contract de colaborare/de comercializare a 
pachetelor de servicii turistice. 
» Plata 100% la inscriere in cazul first minute/ofertelor speciale/tarif senior +55/student/tarif unic; penalizare 100% in caz de anulare. 

 
Prezentul program este parte integrantă a contractului de comercializare a pachetului turistic. 

 


