


Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028   
E-mail: office@avenitvacanta.ro

Am intrat in cel de-al sapte-lea an 
al programului cultural

         Ne propunem si anul acesta sa contribuim la educatia 
copiilor si tinerilor in cadrul extrascolar, inducandu-le senti-
mentul de mandrie nationala pentru valorile istorice, geografice, 
spirituale, de cultura si arta care individualizeaza romania ca o 
tara de prim rang intre tarile lumii, dincolo de momentul istoric 
si economic actual.



Ateliere pentru copii ciclul primar şi gimnazial
INVĂŢĂM SĂ FIM DIBACI 

Plecare ora 08.00 Ploieşti – Piteşti, desfăsurarea atelierului, masă de prânz, alte activităţi. Retur în cursul după 
amiezii.

PACHETUL  INCLUDE 
UN ATELIER LA ALEGERE DINTRE:

3. ATELIER BULZUL
CIOBaNESC

În cadrul vizitei la stană copiii au posibilitatea să 
vadă tot ce se întamplă la o stână adevărată, vor pregăti 
mămăliga, pastrama la tuci şi branza de burduf, vor pu-
tea afla ce sunt şi cum se utilizează: putineiul, hardăul, 
ciubarul, crinta, doniţa şi cum laptele este transformat 
în produse lactate: bânză de burduf, caş dospit, urdă, 
unt. Copiii vor participa activ la procesul prin care 
branza şi mămăliga devin bulz ciobănesc, pe care mai 
apoi îl vor savura.

Preţ : 90 lei  / elev. 

Un atelier la alegere şi masa de prânz, tiroliană pentru copii, tirul cu arcul, plimbare cu carucioara cu 
ponei, totul inclus!! Masa de pranz: supa de pui, piept de pui la gratar cu salata de varza si piure de 

cartofi, desert - ecler de casa

1. ATELIER DE BRUTARIT

Fiecare copil modelează aluatul şi îl pregăteste în    ta-
viţa lui. Copiii vor primi pâinică acasă. Toate materi-
alele necesare pentru activităţi sunt asigurate de către 
organizatori.

2. ATELIER DE PIZZA

Copiii vor invăţa să pregătească blatul pentru pizza, 
vor distribui ingredientele şi apoi îl vor coace în cuptor-
ul cu lemne. Când este gata o vor savura. 

PROGRAM:

Preţ valabil doar pentru grupuri de minim 45 de plătitori. Se oferă 1 GRATUITATE LA 10 PLĂTITORI. 
Preţul include: 

• Transport cu autocar  (încălzire, AC)
• Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii
• Asistenţă la întocmirea dosarului
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PROGRAM :   
Plecare ora 8.00 din Ploiesti. 
ZIUA 1: Obiective BRASOV : Prima Scoală Românească (Complexul muzeal este format din mai multe săli 

şi clădiri: Sala de clasă “Anton Pann”, Sala “Diaconul Coresi”, Sala “Cartea şi Cărturarii braşoveni”, Sala “Cartea, 
factor de unitate naţională”, Sala cu vatră, Biserica “Sf. Nicolae”).

PETRECERE DE HALLOWEEN LA ....BRAN!!!

Tur pietonal: Piaţa Sfatului 
Strada Sforii (cea mai îngustă stradă din România şi a treia din Europa)
Biserica Neagră - unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România, datând 

din secolele XIV-XV. Aici se afla cea mai mare, unică şi funcţională orgă şi cea mai importantă colecţie de covoare 
orientale din sud-estul Europei

CASTELUL BRAN - Portaluri gotice, scări înguste (unele tainice) săpate în piatra, încăperi boltite, arcade şi 
alte elemente arhitectonice fac un ansamblu deosebit. Faima locului a crescut de-a lungul timpului datorită artei 
feudale prezente aici (picturi murale din 1512) şi a exponatelor: arme (un tun din 1601), covoare şi piese de mo-
bilier care reprezinta stilurile Renaşterii şi Barocului, sala de muzică cu elemente gotice.

CAZARE LA PENSIUNE ZONA BRAN - MOECIU
Cina şi Petrecere de Hollween. DJ cu lumini şi masină de fum, în decor special pentru Halloween. Parada 

costumelor. Party. 

ZIUA 2: Mic dejun. CETATEA RÂŞNOV - una din cele mai bine păstrate fortificaţii din Transilvania. 
Optional Pestera Valea Cetaţii. Plecare spre casă.

Preţ: 260 lei / elev Preţ valabil doar pentru grupuri de minim 45 de plătitori Se oferă 1 GRATUITATE LA 
10 PLĂTITORI. Pentru grupuri mai mici preţul se recalculează. 

Preţul include:

Preţul nu include intrarea la alte obiective opţionale. 
*Pentru părinţi intrarea la Castelul Bran este 35 lei/adult separat

• Transport cu autocar (încălzire, AC)
• Intrarea la Prima Scoală Românească şi Castelul Bran (pentru elevi şi profesori)*
• Cazare cu cină şi mic dejun
• DJ Party
• Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii
• Asistenţă la întocmirea dosarului
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Cadrele didactice insotitoare beneficiaza de gratuitate.

Pentru rezervari ferme se achita un avans de 10 lei / elev. Avand in vedere specificul actiunii si locurile          
limitate, va rugam sa rezervati din timp.

Atelierul se desfasoara incepand cu 15 
noiembrie in fiecare zi de luni pana vineri in 
intervalele orare urmatoare:

ora   8.00 –   9.30
ora   9.45 – 11.15
ora 11.30 – 13.00
ora 13.15 – 14.45

Va invitam in cadrul unui atelier magic, in care copiii vor afla legenda ornamentelor de Craciun, vor asculta 
povesti de iarna, se vor intalni cu Mos Craciun caruia ii vor canta si ii vor spune poezii, vor picta ornamente pe 
care in Ajunul Craciunului le vor pune primele in brad, in asteptarea Mosului. Totul se incheie cu o sedinta de 
selfie cu Mos Craciun.

Atelierul dureaza 1 ora si 30 minute.  Atelierul se desfasoara in Ploiesti. 
Pret 25 lei/elev.

Shhh.....
Vine MOŞUL!!!!

Crăciun

Atelier de pictat 
ornamente 

pentru pomul de 



FABRICA DE GLOBULEŢE 
A LUI MOȘ CRĂCIUN

Fabrica de globuri a lui Moş Crăciun s-a mutat din Laponia la Curtea de Argeş! Aici ucenicii lui Moș     
Crăciun se joacă cu focul și transformă sticla încinsa în globuri de sticlă, pe care apoi  le colorează și le pictează 
manual! Milioane de globuleţe ajung astfel din România în toata lumea! 

Cu siguranta o vizită în atelierele în care se pregatește magia nopții de Craciun este extrem de interesantă!

Perioada: noiembrie - decembrie 2017 
LOCURI LIMITATE, PROGRAMARE DIN TIMP 

EXTREM DE NECESARĂ.

PLANETARIU PITEŞTI – excursie in Sistemul Solar. Vom decola către începuturile Universului şi vom 
survola vecinătăţile Soarelui, vom ateriza cu planetariul pe Venus cea strălucitoare şi pe surprinzătoarea 
Marte… 

PROGRAM: Ora 8.00 – plecare spre Curtea de Argeș. 

Curtea de Argeș, vizite:   Fabrica de globulețe a lui Moș Crăciun (durata: o oră, timp în care vom vizita 
atelierele, parcurgând toate etapele de fabricare a globulețelor). 

Vizită la magazinul fabricii, de unde putem face cumpărături.
Manastirea Curtea de Arges, Fanta Mesterului Manole
Sosire in cursul serii.

PREȚ  75 lei / persoana. Prețul este valabil pentru grup de minim 45 de participanti. Se acorda o gratu-
itate la 10 persoane. Opțional, masa de prânz : 15 lei (supă de pui, piept de pui la gratar cu piure de cartofi 
şi salata de varză şi desert)

• Transport cu autocar ( dotat cu încălzire)
• Gratuități pentru profesori: 1 cadru didactic la 10 elevi / participanți
• Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii
• Asistenţă la întocmirea dosarului

• Masa de prânz - Preț 15 lei
• Alte cheltuieli personale.
NOTA:  Locurile sunt limitate, vizitele la Fabrica de globulețe din Curtea de Argeș se realizează la orele presta-
bilite. Vă rugăm să ne anunțați din timp intenția de participare, pentru a avea disponibilă perioada solicitată.

Preţul include:
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Pretul nu include:



Ora 8.00 – plecare spre Pitesti.

Copiii sunt asteptati de Mos impreună cu spiriduşii lui pentru 
a lucra “miniglobulete” traditionale de Craciun din ipsos special 
pentru modelaj. Toate materialele necesare pentru activitate sunt 
asigurate de noi. Copiii vor primi pahăruţe, linguriţe, beţisoare 
şi îndrumaţi de spiriduşi vor pregăti compoziţia magică, pe care 
o vor turna în formele şi matritele puse la dispoziţie de noi. Ur-
mează un moment în care copiii îi pot spune Mosului poezii 
şi cântecele. Mosul o să-i răsplătească cu câte o punguţă cu 3 
sau 4 piese ornamentale albe nepictate. Urmează activitatea de 
pictură. Vor primi acuarele şi pensule pentru a picta podoabele 
primite de la Mos. In timp ce ei pictează Mosul trece printre ei 
să vadă care merită cadoul surpriză (adică un clopotel din lut). 
Oricum la sfârşitul programului toţi copiii vor primi câte un clo-
potel. Urmează sedinţa foto cu Moşul sau dacă grupul doreşte 
poate să susţină un mic program artistic pregătit de la scoală.

Atelier de creaţie ornamente pentru Crăciun.

VIZITAREA PICTURILOR RUPESTRE din complexul IVANOVO sec. al XII-lea

VIZITĂ LA ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN

Perioada: noiembrie - decembrie 2017 -LOCURI LIMITATE, 
PROGRAMARE DIN TIMP EXTREM DE NECESARĂ.

PROGRAM :   



PREȚ  90 lei / persoană. Prețul este valabil pentru grup de minim 45 de participanţi. 
Se acordă o gratuitate la 10 persoane. 

Preţul include:

Preţul nu include:

- Copiii vor putea folosi instalaţia zburatoare a Mosului (tiroliană);
- Vor fi plimbaţi cu cărucioara trasă de renul Mosului (adica poneiul);
- Vor trage cu arcul, acolo unde, daca nimeresc centrul ţintei, vor câştiga un biletel cu care pot conduce saniile 

motorizate ale Mosului (buggy- carturile)
- Vizita surpriză la o bisericuţa de lemn legendară din judetul Arges acolo unde vă asteaptă părintele “Ion 

Creanga” să vă istorisească în stilul propriu povestea Naşterii Domnului şi câteva legende din zonă.

•   Transport cu autocar  ( dotat cu încălzire)
•   Preţul include MASĂ DE PRÂNZ (supă de pui, piept de pui la grătar cu piure de cartofi şi salată de varză şi 
desert)
•   Gratuități pentru profesori: 1 cadru didactic la 10 elevi / participanți
•   Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
•  Asistenţă la întocmirea dosarului 

Alte cheltuieli personale. 
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Orășelul Cunoașterii este un science center deschis în februarie 2014, în București în care copiii se împriete-
nesc cu ştiintele prin joc. Spațiul Orășelului cuprinde o suprafață în care sunt desfășurate toate experimentele, 
un spațiu de petreceri, spațiu de relaxare pentru adulți – deși noi preferăm ca adulții să fie împreună cu copiii la 
joacă- un spațiu dedicat atelierelor, un spațiu de vânzare a suvenirurilor și jocurilor.

In cadrul Oraselului, copii vor participa la unul dintre urmatoarele laboratoare la alegere:

Zona “ laboratorul acvatic” unde 
copiii au la dispoziție un mare joc cu apă 
pe care pot învârti moriști în plan verti-
cal și orizontal, căra apă cu „surubul lui 
Arhimede”, ghida o minge de ping pong 
pe un traseu în spirală cu ajutorul forței 
apei. 

Zona experimentelor senzoriale are 
rolul de a ne stimula simţurile şi de a ne 
provoca să ne bazăm pe ele. 

În aria „Echilibru si angrenaje”, copiii 
realizează angrenaje de roți dințate in-
cercand să le facă să functioneze și de 
asemenea jocuri de echilibru – de la bal-
anțe ce trebuie echilibrate la un pod în 
arc roman care trebuie construit, firește, 
în echilibru. 

În zona „Fizică distractivă” avem ex-
perimente despre electricitate, magneți, 
dinam, plan inclinat etc dar şi jocurile 
de îndemânare și atenție. 

În zona Jocuri stiintifice în aer liber 
copiii au ocazia să devină atât ingineri 
hidrotehnişti cât şi constructori, dar în 
egală masură pot explora un labirint sau 
scripeţii. 

Zona „Casa mea” cu jocuri de con-
struit și îndemânare pentru cei mai 
mici, un covor pe care pot construi cu 
cărămizi tip lego dar şi un război de te-
sut. 

“Jocuri cu aer ” ne oferă ocazia să ne 
verificăm viteza, să jucăm baschet “cu 
aer”, să facem magii cu forta aerului, să 
cântăm la o harpă fără coarde sau să ne 
jucăm în căsuţa de poveste cu lumină. 

Sala oglinzilor şi a iluziilor optice 
cu oglinzi concave, convexe, imagini 
răsturnate și reflectate în oglinzi este o 
altă zonă de explorat. 

Preţ: 70 lei / elev Preţ valabil doar pentru grupuri de minim 45 de plătitori. Pentru gruprui mai mici pretul 
se recalculează. Se acordă 1 gratuitate la 10 plătitori.  Se ofera 1 GRATUITATE LA 10 PLATITORI. 

•   Transport cu autocar  (încălzire, AC)
•   Vizita interactivă a tuturor laboratoarelor din Orăşelul Cunoaşterii şi un atelier din program
•   Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  Şi coordonarea acțiunii 
•   Asistenţă la întocmirea dosarului 

Preţul include:

ORAŞELUL CUNOAŞTERII
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Bucureşti 

LABORATUL ACVATIV

FIZICA DISTRACTIVĂ

MUZEUL SATULUI

JOCURI IN AER LIBER

PARCUL HERĂSTRĂU

EXPERIMENTE
SENZORIALE

ECHILIBRU ŞI 
ANGRENAJE

CASA MEA JOCUL CU AER SALA OGLINZILOR



Va invitam sa vizitati o ferma traditionala romaneasca, unde copiii isi pot petrece intreaga zi alaturi de per-
sonal calificat care sa le faca cunoscuta viata la tara si lumea satului romanesc, imbinate cu distractie si multa 
buna dispozitie.

Copiii isi vor incepe dimineata cu o calatorie spre “Casa bunicii”, o casuta foarte veche, amenajata in stil 
roamnesc cu opait, pat din paie si alte elemente autentice. 

Copiii participa efectiv la prepararea painii, iar cei curajosi si la musul vacilor.

Activitati: vizitarea fermei, mulsul vacilor, alaptatul viteilor, prepararea produselor lactate, producerea           
uleiului, pregatirea painii, lugumicultura, recunoasterea cerealelor, vizita la Casa bunicii.

Vizita continua cu urmatoarele activitati:

Pret: 95 lei/elev. Pretul este valabil pentru minim 45 de platitori. Se acorda 1 gratuitate la 10 platitori.

Transport cu autocar turistic
Vizitarea fermei si masa de pranz incluse. (pranzul cu ingrediente din ferma: supa de pui cu taitei de casa, piept 
de pui la cuptor, piure de cartofi culesi din ferma, desert de casa)
Gratuități pentru profesori: 1 cadru didactic la 10 elevi platitori
Coordonare acțiune din partea agenției de turism 
Insotitor de grup din partea agentiei pe toata durata excursiei
Asistenta la intocmirea dosarului

Preţul include:

O ZI LA FERMA ANIMALELOR
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PACHET TABARĂ

Preţul include:

950 LEI/PERSOANĂ 1 GRATUITATE LA 10 PLĂTITORI. Preţul este valabil pentru minim 45 de persoane. 
Pentru grupuri mai mici preţul se recalculează.

•  5 nopti de cazare la pensiune/hotel 3 stele
•  MIC DJEUN, PRÂNZ LA PACHET, CINĂ
•  Activitati recreative
•  Transport
•  Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
•  Asistenţă la întocmirea dosarului 

ACTIVITĂȚI RECREATIVE DE IARNĂ 
MARAMUREŞ, BUCOVINA, SÂMBATA DE SUS 

ŞI PĂLTINIŞ
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PROGRAM:
ZIUA 1: Plecare din Ploiesti cu autocarul. Check-in la pensiune 3 stele Buşteni. Vizita la Mânăstirea Caraiman. 

Cină. Seară de film. 

ZIUA 2: Mic dejun. Zi dedicate pentru activităţi la 
Fun Park Kalinderu: Fun-parcul este funcțional atât 
iarna cât şi în sezonul cald şi este format din: – Pârtie 
începători – 150 metri lungime; – Baby schi – 120 
metri lungime; – Pistă tubbing – 150 metri lungime;  
– Bandă transport tubbing şi schi – 100 metri lun-
gime

– Karusel pentru copii începători; – Tobogan – 500
m lungime. Cină şi jocuri de cabană.

ZIUA 3: Mic dejun. Vizită la Cascada Urlătoarea, dacă vremea permite. Continuam distracţia la Fun Park Ka-
linderu sau urcat cu telecabina la Babele. Cină. Seară de dans şi karaoke.

ZIUA 4:  Mic dejun. Vizită la Castelul Cantacuzino şi Muzeul Cezar Petrescu. Plecare spre casă în cursul 
după-amiezii.

DISTRACTIE LA MUNTE ÎN VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
3 NOPŢI  4 ZILE - 450 LEI / PERSOANĂ

PREŢ: 450 lei/persoană pentru grup minim de 45 de platitori si 5 gratuitati.
Preţul include:

Nu sunt incluse prânzurile şi intrările la obiective.

• Cazare cu mic dejun şi cină 3 nopţi şi 4 zile la pensiune 3 stele Buşteni
• Transport Ploieşti – Buşteni şi retur
• Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii
• Asistenţă la întocmirea dosarului



OPERA: Organizam deplasări la spectacole de operă din Bucureşti în cadrul 
Programului Cultural “ŞI TU CU NOI LA OPERĂ” 

TEATRU: Vă asteptăm la spectacolele de teatru pentru copii şi adolescenţi 
de la teatrele: MASCA, Teatrul Naţional, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie, 

Teatrul Mic, Teatrul Excelsior, Gaşca Zurli, Teatrul Bulandra, Teatrul Ţăndărică, 
Teatrul Ion Creangă. 

OPERA COMICĂ PENTRU COPII: Cenuşăreasa, Fetiţa cu chibrituri, 
Jack şi vrejul de fasole Şi Don Quijote vă astepată în stagiunea 2017-2018 

la Opera comică pentru copii din Bucureşti.

PROGRAME CULTURALE ÎN BUCUREŞTI
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Intocmirea dosarului actiunii, eliberarea unei adeverințe pentru cadrele didactice care au participat la Pro-
gramul cultural România Mea.

Vizita la Palatul Brancovenesc de la Mogoşoaia cu biletul de intrare inclus şi la Manastirea Tiganeşti 
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  si coordonarea acțiunii 
FACILITĂŢI PENTRU PROFESORI:

Preţ 70 lei /persoană pentru grup de minim 45 de plătitori. 
Se ofera 1 gratuitate la fiecare 10 plătitori.
Transport cu autocarul

Cel mai frumos atelier de olărit 

Vă invitam alaturi de elevii dumneavoastra să participaţi la un atelier de olarit de exepţie!!!
  Ce este Lut Ars ? 

Unde se petrece? 

Ce este Piscu? 

PROGRAM:

    Este un demers cultural amplu prin care ne propunem să ajutăm un sat să îşi păstreze specificul său de meşteşug 
şi mai mult, să creeze prin el  o punte de comunicare cu alte comunităţi şi cu spaţiul de cultură urban.

     La mică distanţă de Bucureşti, în satul Piscu. 

     Un fost sat de olari, un loc care a dainuit din timpuri străvechi cu meşteşugul lutului, în ritmul roţilor de olărit, 
în ritmul anotimpurilor, în ritmul târgurilor şi hramurilor, neschimbat cu sutele de ani, un loc în care meşteşugul 
se practica în masă şi se transmitea în familie, aşa cum prea frumos spunea Nea Mitică, olarul din Piscu: “Eu 
m-am născut cu ochii în pământul ăsta. Când eu am deschis ochii tata dădea la roată”. La Piscu se făcea cerami- 
ca utilitară, cea mai comună, cerută masiv de omul de rând: străchini, căni, borcane, ghivece, oale şi  un lucru 
mai aparte: figurine de lut zoomorfe şi antropomorfe, ajunse până în secolul XX, direct din Neolitic. La Piscu, 
meşteşugul a suferit o cădere abruptă după Revoluţie, fapt datorat intrării pe piaţă a veselei utilitare chinezeşti. La 
sfârşitul anilor ‘80, ardeau la Piscu regulat 120 de cuptoare. 
“Lut Ars” vrea ca Piscu să conştientizeze valoarea pe care încă o deţine, să se reconstruiască comunitar şi să co-
munice prin ea cu exteriorul. “Lut Ars” vrea ca Piscu să devină un loc de creaţie pentru toţi cei care vor să practice 
această îndeletnicire la orice nivel.

    Atelierul de olarit care presupune ca fiecare elev va modela alaturi de mesterul olar la roata olarului, va picta pe 
vase ceramice şi va afla povestea mesteșugului pe viu.

MESTESUGUL LUTULUI 

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



Începand cu  luna octombrie, Circ & Variete Globus Bucuresti își deschide porțile cu spectacole frumoase 
pentru tote varstele.

HAIDEȚI LA CIRC!!!!

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

Preţ 70 lei/persoană. 1 gratuitate la 10 plătitori. Preţul este valabil pentru minim 45
de plătitori.

Preţul include: 

Nu sunt incluse:

•   Transport cu autocar  ( dotat cu încălzire) Ploieşti – Circul Globus Bucureşti şi retur
•   Gratuități pentru profesori: 1 cadru didactic la 10 elevi / participanți
•   Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  Şi coordonarea acțiunii 
•   Bilet la spectacol
•   Asistenţă la întocmirea dosarului 

Alte cheltuieli personale.

Spectacolele sunt Joia, Vinerea, Sâmbăta şi Duminica 



Preţ: 90 lei/persoană la un grup de minim 45 de participanţi. Pentru gruprui mai mici preţul se 
recalculează. Se acorda 1gratuitate la 10 plătitori.

Preţul include: 

Laser Tag 
   Este un joc hi tech indoor, de tip combat. Joc-
ul are loc într-o arenă special amenajat constând 
într-un labirint imens şi obstacole (tobogane, ma-
sini, rampe, locomotivă, cauciucuri, foisoare etc.) 
In timpul jocului este semintuneric, spaţiul este in-
vadat de muzică ritmată şi fum, echipamentul de 
joc constand într-o vestă şi o armă. Muniţia este 
nelimitată şi este reprezentată de laser, acesta fi-
ind receptat de senzorii aflaţi pe vestele jucătorilor. 
Software-ul de monitorizare înregistrează activ-
itatea jucătorilor (adică cine a ţintit pe cine şi de 
căte ori) şi emite la finalul jocului un raport ce arată 
scorul individual, pe echipa, şi evoluţia generală a 
jucătorilor.
Durează 15 sau 20 de minute, în funcţie de prefer-
inţele jucătorilor.

Escape Room game este un joc real de societate şi 
inteligenţă în care participanţii sunt încuiaţi într-o 
camerp şi trebuie să descopere şi să folosească elemen-
tele din cameră pentru a găsi calea de ieşire. Ei trebuie 
să rezolve puzzle-uri, să găsească indicii, să colaboreze 
şi să comunice pentru a evada într-un interval limitat 
de timp. 

Participanţii trebuie să-şi folosească spiritul de ob-
servaţie, logică, imaginaţia pentru a avansa pe firul 
poveştii şi a dezlega enigmele pas cu pas către obiec-
tivul final.

•   Transport cu autocar (încălzire, AC)
•   Un joc la Laser Tag în Afi Palace Cotroceni
•   Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  si coordonarea acțiunii 
•   Asistenţă la întocmirea dosarului 

ESCAPE ROOM SI EXPERIENTA HI TECH

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



PROGRAM: Vizita de o zi în Bucureşti cu 3 obiective la alegere.

Muzeul CFR

Muzeul National 
al Hartilor si Cartii 

Muzeul Aviaţiei

Muzeul Naţional de Istorie        Muzeul Naţional de Arta         Muzeul Naţional de Geologie
Muzeul Militar

Muzeul Ţăranului Român Muzeul Casa memorială 
Tudor Arghezi

Muzeul Satului

Muzeul Cotroceni

Muzeul Antipa

Muzeul Pompierilor

PREȚ:

Preţul include:

Preţul nu include

•  65 lei / elev pentru plecari din Ploiești  Preţul este valabil pentru grupuri de minim 45 de plătitori. 
•  Pentru gruprui mai mici pretul se recalculează. Se acordă 1 gratuitate la 10 plătitori.

intrarea părinţilor insoţitori la Palatul Parlamentului.

•  Transport cu autocar (încălzire, AC)
•  Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  si coordonarea acțiunii 
• Asistenţă la întocmirea dosarului   •  Intrarea la 3 obiective la alegere

BUCUREŞTI – o capitală surprinzătoare

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



     Tur pietonal: Piaţa Sfatului 

Preţ: 75 lei / elev 
Preţ valabil doar pentru grupuri de minim 45 de plătitori Se ofera 1 GRATUITATE LA 10 PLĂTITORI. 

Preţul nu include intrarea la alte obiective opţionale. 
*Pentru părinţi intrarea la Castelul Bran este 35 lei/adult separat.

PROGRAM:

Preţul include:
•  Transport cu autocar (încălzire, AC)
•   Intrarea la Prima Scoala Românească şi Castelul Bran (pentru elevi şi profesori)*
•   Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
•   Asistenţă la întocmirea dosarului 

    Plecare ora 8.00 din Ploieşti. Obiective BRAŞOV : Prima Scoală Românească (Complexul muzeal este format 
din mai multe săli şi clădiri: Sala de clasă “Anton Pann”, Sala “Diaconul Coresi”, Sala “Cartea şi Cărturarii braşo-
veni”, Sala “Cartea, factor de unitate naţională”, Sala cu vatră, Biserica “Sf. Nicolae”).

Strada Sforii (cea mai ingusta stradă din România şi a treia din Europa)
Biserica Neagră - unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România, datând 

din secolele XIV-XV. Aici se afla cea mai mare, unică şi funcţională orgă si cea mai importantă colecţie de covoare 
orientale din sud-estul Europei

CASTELUL BRAN - Portaluri gotice, scări înguste (unele tainice) săpate în piatra, încăperi boltite, arcade şi 
alte elemente arhitectonice fac un ansamblu deosebit. Faima locului a crescut de-a lungul timpului datorită artei 
feudale prezente aici (picturi murale din 1512) şi a exponatelor: arme (un tun din 1601), covoare şi piese de mo-
bilier care reprezinta stilurile Renaşterii şi Barocului, sala de muzică cu elemente gotice.

PE DRUMURI DE MUNTE

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

1.  Braşov - Bran



     Tur pietonal: Piaţa Sfatului 

Preţ: 75 lei / elev 
Preţ valabil doar pentru grupuri de minim 45 de plătitori Se ofera 1 GRATUITATE LA 10 PLĂTITORI. 

Preţul nu include intrarea la alte obiective optionale. 

PROGRAM:

Preţul include:
Transport cu autocar  (încălzire, AC)
Intrarea la Prima Scoală Românească şi Cetatea Raşnov
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 

    Plecare ora 8.00 din Ploieşti. Obiective BRAŞOV : Prima Scoala Românească (Complexul muzeal este format 
din mai multe săli şi clădiri: Sala de clasă “Anton Pann”, Sala “Diaconul Coresi”, Sala “Cartea şi Cărturarii braşo-
veni”, Sala “Cartea, factor de unitate naţională”, Sala cu vatră, Biserica “Sf. Nicolae”).

Strada Sforii (cea mai ingustă stradă din România şi a treia din Europa)
Biserica Neagră - unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România, datând 

din secolele XIV-XV. Aici se află cea mai mare, unică şi funcţională orgă şi cea mai importantă colecţie de covoare 
orientale din sud-estul Europei

CETATEA RĂŞNOV - una din cele mai bine păstrate fortificaţii din Transilvania.

PE DRUMURI DE MUNTE

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

2. Braşov - Râşnov



Gradina zoologică Brasov este cea mai modernă şi mai vizitată, remarcându-se prin cel puţin trei obiective 
unice:  Casa cu Ocol, un Planetariu şi o panoramă extraordinară a leilor şi tigrilor. Putem admira peste 200 de 
exemplare din peste 60 de specii de animale, păsări şi reptile.

Dino Parc Râşnov este unul dintre cele mai mari parcuri cu dinozauri din sud-estul Europei, care se întinde 
pe o suprafaţă de 1,4 hectare şi gazduieste 45 de dinozauri în mărime natural.

PREŢ: 65 LEI / ELEV
Preţul este valabil pentru grupuri de minim 45 de plătitori. Pentru gruprui mai mici, preţul se recalculează. 

Se acordă 1 gratuitate la 10 plătitori.

Prețul nu include intrarea la Dino Park (18 lei/elev – preţ redus cu 20%; 28 lei/adult) 

Preţul include:

Transport cu autocar  (încălzire, AC) 
Intrare la gradina zoologică Braşov, pe baza listei semnate de unitatea de învătământ
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 

O LUME DISPĂRUTĂ

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

 Dino Park Râşnov şi Zoo Braşov



Ora 8.00 plecare spre Campulung Muscele
Vizite:
Schitul rupestru Cetăţuia Negru Vodă –  Drumul până la schit se parcurge pe jos printre megaliţi asemănători 

cu cei de la Meteora: Pestera Mosului (Zalmoxis), Crucea Dorinţelor, Urmele lui Negru Vodă şi Statuia rupestră 
a Zeului Trac.  

Manastirea rupestră Nămăieşti
Mausoleul Eroilor din Primul Război Mondial de la Mateias 

Program:

PREȚ  65 lei / persoană. Prețul este valabil pentru grup de minim 45 de participanti. Se acordă o gratuitate la 
10 persoane.

Preţul include:
Transport cu autocar ( dotat cu încălzire)
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 

Preţul nu include:
Alte cheltuieli personale. 

FACILITĂŢI PENTRU PROFESORI:
Intocmirea dosarului actiunii, eliberarea unei adeverințe pentru cadrele didactice care au participat la Pro-

gramul cultural România mea.

CĂLĂTORIE INIŢIATICĂ PE 
PLAIURI MUSCELENE

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



Ora 8.00 plecare spre Targoviste.
Vizita la Complexul National Muzeal Curtea Domnească: Turnul Chindiei, Biserica Domnească : Colecţia de 

arta brâncovenească, Beciurile casei domneşti sec XVI, Expoziţia “Din istoria curţii domneşti”, “Lapidarul” şi 
Biserica Sf Vineri cu colecţia de icoane

Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi
Zoo Targoviste 

Program:

PREȚ  55 lei / persoană. Prețul este valabil pentru grup de minim 45 de participanţi. Se acordă o gratuităte 
la 10 persoane. Pentru grupuri mai mici de 45 de persoane, tariful se recalculează.

Preţul include:
Transport cu autocar  ( dotat cu încălzire)
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 
Intarea la obiectivele precizate în program. Părinţii îşi achită separat diferenta de preţ la intrare.

Preţul nu include:
Alte cheltuieli personale. 

TÂRGOVIŞTE, VECHEA CAPITALĂ

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



Plecare ora 8.00 din Ploiesti. 
Obiective SALINA SLANIC PRAHOVA
Mina Unirea (Salina Slănic Prahova), situată la o adâncime de 208m, pe o suprafaţă de 53.000mp. ncepând cu 

anul 1943 s-a deschis Mina Unirea cu un număr de 15 camere, toate cu profil trapezoidal. Exploatarea s-a făcut 
până în 1972, iar de atunci este destinată circuitului turistic și tratamentului medical sub supraveghere.

Adâncimea maximă a minei este de 217m, iar camerele sale în formă trapezoidală măsoară 55m înălțime, su-
prafața totală a minei fiind de aproximativ 80.000 mp.

Înălțimea unei săli este de 70 m, iar circuitul se desfășoară în jurul enormului pilon ce susține mina. Se pot 
admira basoreliefurile înfățișându-l pe Mihai Viteazul sau statuile lui Eminescu, Decebal, Traian (Sala Genezei) 
și te poți reculege ca într-o imensă catedrală.

Temperatura constantă de 12 grade C tot timpul anului, umiditatea de 50%, compoziția aerului bogat în ioni 
de sodiu, presiunea atmosferică cu 18-20 mm coloană de mercur mai mare decât cea de la suprafața solului, lipsa 
factorilor alergeni crează un microclimat special constituind un mijloc natural de tratare a afecțiunilor respirato-
rii. Eficiența acestui microclimat a fost descoperită cu peste 100 de ani în urmă.

Tot aici sunt locuri amenajate pentru sport (fotbal, volei). Locul este folosit pentru diverse evenimente sportive 
(competiții atletice și loc de antrenament pentru loturile sportive) si ca decor pentru cinematografie.

MUZEUL SARII SLANIC În interiorul muzeului sunt expuse documente și reconstituiri privind istoria prelu-
crării sării la Slănic, unelte și utilaje ale vremii, cristale de sare diverse, planșe geologice ale zonei, precum și date 
despre flora și fauna din zonă. Într-una din încăperile de la etajul muzeului a fost reconstituit biroul cămărașului.

Program:

MANĂSTIREA ZAMFIRA - pictată de Nicolae Grigorescu.
Preţ: 60 lei / elev Preţ valabil doar pentru grupuri de minim 45 de plătitori 
Se ofera 1 GRATUITATE LA 10 PLĂTITORI. 
Pentru grupuri mai mici de 45 de plătitori, preţul se recalculează. 

Transport cu autocar (încălzire, AC)
Intrarea la Salină şi Muzeul Sării
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 

Preţul include:

UN PRAF DE SARE

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

SALINA SLĂNIC



ATELIER DE BĂTUT MONEDE ROMANE – fiecare copil va putea să îşi bată propria monedă sub 
îndru-marea meşterului monetar.  

Preţ:  260 lei / persoană. Preţ valabil doar pentru grupuri de minim 45 de plătitori. Se oferă 1 GRATUITATE 
LA 10 PLĂTITORI. Pentru grupuri mai mici de 45 de persoane preţul se recalculează.

Transport cu autocar  (încălzire, AC)
Cazare şi cină Pensiune 3* Alba Iulia  
Ghid local pentru vizitarea Cetaţii Alba Iulia
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  si coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 

Vizita în Sibiu: Complexul National Muzeal Astra Sibiu, Tur pietonal în Centrul Vechi, Piaţa Mare, Piaţa Mică, 
Podul Mincinosilor. Muzeul Brukenthal. (Dacă nu se doreşte vizita la Sibiu programul poate fi modificat cu vizită 
la Cetatea Făgăras )

Cazare la Pensiune 3* în zona Alba Iulia

Ziua 2: Alba Iulia
Mic dejun. Vizitarea orașului Alba Iulia - Vizită Cetate. CETATEA “ALBA CAROLINA”

Intoarcere spre casa în cursul serii.

Tur pietonal cu ghid local Sala Unirii.  “TRASEUL CELOR TREI FORTIFICAŢII” ( oferă vizitatorilor posibil-
itatea de a călători în timp de-a lungul a doua milenii, printre vestigiile a trei fortificaţii, din trei epoci diferite, 
construite succesiv pe aceeaşi locaţie, fiecare noua cetate incluzand-o pe cea veche: Castrul Roman (106 d.Ch.), 
Cetatea Medievala (sec. XVI-XVII) şi Cetatea Alba Carolina, fortificatie de tip Vauban (sec.XVIII). POARTA 
MONETARIEI, POARTA DE SUD A CASTRULUI ROMAN, TABARA MILITARA, LOCURILE DE BELVE-
DERE, TUNELUL DE ACCES CATRE PLATFORMA DE ARTILERIE

Preţul include:

Preţul nu include intrările la obiective.
Pentru rezervări se achită avans 100 lei.

ZZiiuua 1:a 1: Plecare ora 08.00 Ploiesti – Sibiu 
PROGRAM:

CĂLĂTORIE ÎN TIMP ÎN DACIA ROMANA 

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

Sibiu – Alba Iulia - 2 zile



PREŢ: 260 LEI/participant
Preţul este valabil pentru un grup de minim 45 de persoane. Se acordă o gratuitate la 10 persoane. Pentru 

grupuri mai mici de 45 de plătitori, preţul se recalculează. 

Transport cu autocar  (încălzire, AC)
Cazare cu cina şi mic dejun la pensiune 3 stele
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului

 Plecare ora 08.00 Ploieşti – Sighişoara – Sibiu
Sighişoara reprezintă prin locaţie, condişii geografice, tradiţii, evenimente culturale şi mai ales prin istoria sa 

fabuloasă un punct de atracţie major pentru turiştii din toate regiunile ţării şi din străinătate, o fărâmă de lume 
care a învăţat să păcălească trecerea vremii, o parte de Românie care ne vorbeşte astăzi despre frumuseţea, gloria 
şi demnitatea istoriei noastre şi a Europei. 

Sighişoara – tur pietonal într-unul dintre cele mai bine conservate oraşe medievale ale Europei din patrimoniul 
UNESCO.  

Vizitarea Cetăţii Medievale Sighişoara - Turnul cu Ceas, Sala de Arme Medievale, Camera de Tortură, Casa lui 
Vlad Dracul, Biserica Mănăstirii Dominicane, Scarile Acoperite sau Scoala din Deal. 

Deplasare spre Sibiu. 
Cina şi cazare la în zona Sibiu pensiune 3 stele. 

Mic dejun
Vizită în Centrul Vechi al Sibiului: la Turnul Sfatului, Piaţa Mică, Podul Minciunilor, Muzeul Naţional 

Brukenthal  (Colecţia de Artă românească şi Colecţia de Artă europeană),  Complexul Naţional Muzeal 
Astra – Muzeul Satului. - cel mai mare - ca teritoriu, mai bogat - ca patrimoniu şi mai original - în privinţa 
concepţiei tematice - muzeu în aer liber din România şi printre cele mai reprezentative instituţii ale genului din 
Europa 

Sibiul și împrejurimile sale sunt una din cele mai vizitate zone din România. Centrul istoric este unul dintre 
cele mai bine păstrate locații istorice din țară. Multe din zidurile și sistemele de fortificații sunt menținute într-o 
stare foarte bună. Centrul istoric este în proces de a fi înscris în lista patrimoniului UNESCO.

Leagăn al civilizației saxone, Sibiu, care numără 170 000 de locuitori, este orașul din România, care a păstrat cel 
mai mare ansamblu de cartiere vechi: acestea dau, uneori, turiştilor, iluzia că se află într-un vechi oraș german din 
Franconia… Pe o suprafaţă de 70 ha, orașul vechi prezintă un adevărat labirint de străzi pietruite, pasaje și scări, 
gradini secrete, pieţe, case, în culori obosite şi cu obloane verzi. În mijlocul acoperișurilor, lucarne, alungite, ca 
nişte pleoape, pe jumătate închise, dau impresia că oraşul dormitează sau că îl „spionează” pe trecător…

Deplasare spre Ploieşti

Preţul include:

Pretul nu include intrarile la obiective.

Ziua 2:

PROGRAM:

CETĂŢI MEDIEVALE 

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

SIBIU -  SIGHIŞOARA - 2 zile

Ziua 1:



PREŢ: 260 LEI/participant. Preţul este valabil pentru un grup de minim 45 de persoane. Se acordă o gratu-
itate la 10 persoane. Pentru grupuri mai mici de 45 de plătitori, pretul se recalculează. 

Nu sunt incluse în preţ intrările la obiective şi mesele de prânz.

PROGRAM:
ZIUA 1. Plecare la ora 7.30 pe traseul: Ploieşti – Cernavodă – Adamclisi

ZIUA 2: Mic dejun, Cetatea Histria, Cetatea Enisala, Croazieră în Delata Dunării, întoarcere spre casă.

COMPLEXUL MUZEAL DE LA ADAMCLISI

CETATEA TROPAEUM TRAIANI

MUZEUL ARHEOLOGIC ADAMCLISI

Cina şi cazare în zona Constanţa pensiune 3 stele.

Intoarcere spre casă în cursul serii.

PESTERA SF APOSTOL ANDREI

CERNAVODĂ - admirăm Podul Regele Carol I (redenumit mai apoi Podul Anghel Saligny, pentru a-l onora 
pe Anghel Saligny proiectantul și executantul podului) a fost construit între 1890 și 1895 pentru a asigura legă-
tura feroviară între București și Constanța. La capătul podului dinspre Cernavodă, în memoria eroilor căzuți 
în Războiul de Independență, a fost ridicat un impresionant monument dinbronz, reprezentând doi dorobanți.

Sub numele de Peștera Sfântului Andrei este cunoscută o mănăstire dobrogeană, situată în apropierea locali-
tății Ion Corvin din județul Constanța. Este construită în jurul unei peșteri în care tradiția populară susține că 
a trăit și a creștinat Sfântul Apostol Andrei.

Dacă există totuşi câteva imagini pe care orice român al trebui să le recunoască, atunci cea a monumentului 
de la Adamclisi este una dintre ele. Tropaeum Traiani este un monument triumfal roman în Adamclisi, județul 
Constanța, ridicat în cinstea împăratului roman Traian între anii 106-109 d.Hr. pentru a comemora victoria 
romanilor asupra dacilor în anul 102 d.Hr.

Cetatea romană a fost întemeiată de Traian pe locul vechii așezări geto-dacice.

Clădirea muzeului este concepută ca un lapidarium și cuprinde numeroase vestigii arheologice descoperite în 
cetate și împrejurimi.

CETATEA HISTRIA -  cetatea grecească, a fost cel mai vechi oraș atestat de pe actualul teritoriu al României.
CETATEA ENISALĂ - A fost ridicată de puterea imperiala bizantină şi de cea comercială genoveză la sfarşitul 
secolului al XIII-lea şi la începutul secolului al XIV-lea şi ulterior inclusă în sistemul defensiv al Tarii Româ- 
nesti, iar mai apoi fiind transformată în garnizoană a Imperiului Otoman.

Preţul include:
Transport cu autocar  (încălzire, AC)
Cazare cu cină şi mic dejun pensiune 3 stele
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 

DOBROGEA – CEL MAI VECHI PĂMÂNT ROMÂNESC

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

2 zile



Preţ: 285 lei - Excursie de 2 zile
450 lei - Excursie de 3 zile

Preţul este valabil pentru grupuri de minim  45 de persoane preţul se recalculează. Pentru grupuri mai mici 
de 45 de plătitori, pretul se recalculează. 

-  Transport cu autocarul 
-  cazare la hotel/pensiune de 3 stele, cu mic dejun şi cină;
-  1 gratuitate la 10 platitori pentru profesori.
-  Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  si coordonarea acțiunii 
-  Asistenţă la întocmirea dosarului 

-  intrarile la obiective
-  mesele de pr\nz

7 30 - plecare din Ploieşti, pe ruta: Buzău + Focşani - Iaşi cu oprire la  Hanul Ancuţei  - IASI turul orasului: 
Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi (monument de arhitectură din 1639), Mitropolia (cu moaştele Sfintei 
Paraschieva), Teatrul Naţional Vasile Alecsandri. Cină şi cazare în Iaşi hotel 3 stele.

Universitatea- Sala Paşilor Pierduţi (picturile lui Sabin Bălaşa), 
Parcul Copou ( Teiul lui Eminescu, Aleea Scriitorilor), Bojdeuca din Ticau. Prânz la Iulius Mall. Plecare 

spre casă. Sosire în cursul serii.

Preţul include: Preţul nu include:

PROGRAM:

PE URMELE LUI CREANGĂ ŞI EMINESCU

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

Excursie de 2 zile sau 3 zile la Iaşi 



ANSAMBLUL SCULPTURAL CONSTANTIN BRANCUSI

MASA TĂCERII         POARTA SĂRUTULUI          COLOANA INFINITULUI

Plecare din Ploiesti ora 7.30. Pe traseul Pitesti-Ramnicu Valcea – Tg Jiu.

MANASTIREA HUREZI  
CMPLEXUL DE CERAMICA TRADITIONALA DE LA HOREZU

VIZITE: REZERVATIA NATURALA MUZEUL TROVANTILOR

Obiecte ceramice autentice de la Horezu, lucrate manual de mesteri 
populari autentici din zona, cu ajutorul unor tehnici vechi de peste 
2000 de ani. Fiecare farfurie are un model unicat. Obiectele ceramice 
de Horezu sunt printre cele mai reprezentative lucruri ce tin de traditia 
romaneasca.

PROGRAM:

PE URMELE LUI BRANCUŞI
Excursie de 2 zile la TÂRGU JIU

MANASTIREA TISMANA este cel mai vechi așezământ monahal din Țara Românească, având un rol primor-
dial în menținerea credinței ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani. Mănăstirea Tismana este așezată pe un vârf de 
stâncă, pe muntele Stârmina, înconjurată de culmi împădurite și stâncoase, lângă gura Peșterii Sfântului Nicodim și 
de sub ale cărei ziduri izvorăște apa, rostogolindu-se în cascadă, cu o cădere de cca 40 m în râul Tismana.

Cazare si cina pensiune 3 stele zona Targu Jiu. 
ZIUA 2: Mic dejun

Nu sunt incluse in pret intrarile la obiective si mesele de pranz.

Asistenta la intocmirea dosarului.
Transport cu autocar turistic  Cazare cu cina si mic dejun pensiune 3 stele
Insotitor de grup & Coordonare acțiune din partea agenției de turism. Pretul nu include intrarile la obiective.

Pretul include:

CASA MEMORIALA CONSTANTIN BRANCUSI  de la Hobita
MANASTIREA DINTR-UN LEMN – sec XVI 
CASA MEMORIALA ANTON PANN Ramnicu Valcea
PRET: 260 LEI/participant
Pretul este valabil pentru un grup de minim 45 de persoane. 
Se acorda o gratuitate la 10 persoane. 
Pentru grupuri mai mici de 45 de platitori, pretul se recalculeaza. 

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

Ziua 1:



Plecare la ora 7.00 pe traseul Sighisoara – Turda. Vizita la Salina Turda - aceasta a fost inclusă într-un top 
25 al destinaţiilor de călătorie incredibile potrivit site-ului american Business Insider si în topul celor mai fru-
moase saline din lume, potrivit Mashable si unul dintre cele mai inedite si atractive obiective subterane de pe 
mapamond.

Ziua 1:

Cina si cazare in zona Cluj pensiune / hotel 3 stele. 
Ziua 2:

Cina si cazare in zona Cluj pensiune / hotel 3 stele. 
Ziua 3:

Mic djeun. Vizita cu ghid local in orasul Cluj Napoca. Obiective: Muzeul Farmaciei, Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei, Muzeul de Arta din Palatul Banffy, Cetatuia, Podul Elisabeta, Gradina Botanica

Mic dejun. Continuam vizita in Cluj Napoca: Piata Unirii, Biserica Sf. Arhanghel Mihail (unul dintre cele 
mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din Transilvania, Statuia lui Matei Corvin, Piata Muzeu-
lui (prima piata a Clujului medieval), Casa memoriala Matei Corvin, Monumentul neobaroc Karolina (cel mai 
vechi monument laic din Cluj, Bastionul Croitorilor - Biserica franciscanilor, Catedrala Mitropolitana din Cluj. 

Plecare spre casa in jurul orei 13.00.

PROGRAM:

IN INIMA TRANSILVANIEI

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

Excursie de 3 zile la Cluj Napoca

PREȚ: 450 lei/elev. Pretul este valabil pentru minim 45 de platitori. Se acorda 1 gratuitate la 10 platitori.

Preţul include:

Preţul nu include:

Transport cu autocar turistic
Cazare hotel/pensiune 3 stele in zona Cluj 
Mic djeun si cina. Ghid local in Cluj. Gratuități pentru profesori: 1 cadru didactic la 10 elevi platitori. Co-

ordonare acțiune din partea agenției de turism. Insotitor de grup din partea agentiei pe toata durata excursiei. 
Asistenta la intocmirea dosarului.

Intrarile la obiective. Mesele de pranz.
Pentru inscrieri se achita un avans de 100 lei/elev



Program:

Ziua 1:

Ziua 2:

Plecare ora 7.00. Vizita la Herghelia de la Sambata de Jos cu exemplare impresionante de cai Lipitani. Ma-
nastirea Brancoveanu Sambata de Sus, Castelul din Valea Zanelor - castelul de lut are ca sursă de imaginație Albă 
ca zăpada, pentru mulți însă pare a fi desprins din orășelul hobiților din trilogia ”Stăpânul inelelor”.

Muzeul Orasenesc din Avrig: Atelier demonstrativ de tesut la razboi, Parcul Baroc din Avrig.
Cazare si cina in zona Avrig.

Mic dejun. Vizita Sibiu: Complexul National Muzeal Astra Sibiu, Tur pietonal in Centrul Vechi, Piata Mare, 
Piata Mica, Podul Mincinosilor. Muzeul Brukenthal. Plecare spre casa.

TRANSILVANIA - LA GRANITA DINTRE BASM SI REALITATE
Excursie de 2 zile la Avrig

Pret: 260 lei / elev. Pret valabil doar pentru grupuri de minim 45 de platitori. Se ofera 1 GRATUITATE
LA 10 PLATITORI. Pentru grupuri mai mici de 45 de persoane, pretul se recalculeaza.

Pretul include:
Transport cu autocar turistic
Cazare si cina la pensiune/hotel 3 stele in zona Avrig 
Insotitor de grup & Coordonare acțiune din partea agenției de turism
Asistenta la intocmirea dosarului
Nu sunt incluse: intrarile la obiective.
Pentru rezervari se achita avans 100 lei.

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



MARAMUREŞ      BUCOVINA     ALBA IULIA     VALEA OLTULUI     APUSENI
BRAN

Cazare la pensiune 3 stele
Mic dejun prânz, cină
Acrivităţi recreative şi distractive
Transport cu autocar  (încălzire, AC)
Insoţitor de grup, servicii de organizare eveniment  şi coordonarea acțiunii 
Asistenţă la întocmirea dosarului 

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

PACHET TABARĂ LA ALEGERE DIN CELE PREZENTATE:

950 LEI/PERS 1 GRATUITATE LA 10 PLĂTITORI. Preţul este valabil pentru minim 45 de persoane. Pen-
tru grupuri mai mici preţul se recalculează.

ACTIVITATI EXTRASCOLARE  DE VARĂ

Maramureş

BucovinaAlba Iulia

Valea Oltului Apuseni

Bran





Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

PROGRAMUL EXCURSIEI
Plecare ora 7.00 pe traseul Giurgiu - Ruse - Razgrad - Shumen – Balcik – Cap Kaliakra – Vama Veche - 

Ploiesti.

Vom sosi la Balcik, al treilea port, ca marime, al Bulgariei.
Vom vizita Castelul Reginei Maria obiectivul cel mai interesant din Balcik. A fost construit din dorinta Reginei 

Maria a Romaniei, in timpul ocupatiei romane a Cadrilaterului. Complexul cuprinde mai multe vile rezidențiale, 
o capela, si Gradina Botanica de 35 de hectare – unica in Europa Centrala si de Est, indeosebi datorita colectiei
de cactusi si un palat, al carui parc este o imitatie a faimosului labirint minoic. 

Timp liber pentru vizitarea imprejurimilor si pauza de pranz.
Dupa pranz, intoarcerea spre casa pe ruta Balcik – Vama Veche – Ploiesti. Pe drumul de intoarcere  oprire la 

Cap Kaliakra, un spectaculos peisaj, locul unde apele marii scalda stancile de culoare rosiatica. 

O ZI DE VIS PE URMELE REGINEI MARIA
Excursie de 1 zi la Balcik

Pret: 160 lei/persoana. Pretul este valabil pentru un grup de minim 45 de persoane. Pentru grupuri mai mici, 
pretul se recalculeaza. Se acorda o gratuitate la 10 platitori.

Pretul include:

Nu sunt inluse intrarile la obiective.

transport cu autocarul
coordonarea actiunii si asistenta din partea agentiei de turism
insotitor de grup
asitenta la intocmirea dosarului excursiei

actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul în sensul plecării copilului lor 
minor în altă ţară, însoţit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terţă persoană majoră;

datele de identificare ale persoanei însoţitoare (părinte, bunic sau terţ);
certificatul de naştere al copilului minor;
copia pașaportului sau a cărții de identitate a copilului minor.

Acte necesare pentru declaraţie



PROGRAMUL EXCURSIEI
ZIUA 1.Plecare la ora 7.00  pe traseul Giurgiu – Ruse – Veliko Tarnovo.
BASARABOV – vizitarea MANASTIRII BASARABOV - infiintata in pestera Sf. Dimitrie cel Nou si este 

singura manastire sapata in stanca inca locuita din intreaga Bulgarie. 

Timp liber pentru cumparaturi: dulceata, serbet, parfum, cosmetice si chiar si miere de trandafiri, castrave-
ciori murati, dar si nenumarate alte lucruri traditionale la preturi foarte accesibile.

Cazare hotel 3*

VIZITAREA PICTURILOR RUPESTRE din complexul IVANOVO sec. al XII-lea
VELIKO TARNOVO:

CAPITALA MEDIEVALĂ A BULGARIEI
Excursie de 2 zile la VELIKO TARNOVO  

Cina 
ZIUA 

2Mic dejun 
Tur orasului – se viziteaza: CETATEA TSAREVETS – fortareata medievala ce dateaza din sec al XII-lea cand 

Veliko Tarnovo era capitala Taratului Bulgar.
MUZEUL FIGURILOR DE CEARA
SATUL ARBANASSI – sat pitoresc unic pentru arhitectura caselor din piatra si a bisericilor

TARIF: 315 lei / persoana pentru grup de minim 45 platitori. 
Pretul se modifica pentru grupuri mai mici.

Acte necesare pentru declaraţie

Pretul include:
transport autocar              cazare la hotel de 3 stele in Veliko Tarnovo          mic dejun           cina 

insotitor de grup si asistenta din partea agentiei.

actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul în sensul plecării copilului lor 
minor în altă ţară, însoţit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terţă persoană majoră;

datele de identificare ale persoanei însoţitoare (părinte, bunic sau terţ);
certificatul de naştere al copilului minor;
copia pașaportului sau a cărții de identitate a copilului minor.

Minorii vor avea nevoie de pasaport pentru iesirea din tara.
Insotitorul va avea nevoie de cazier judiciar emis cu pana la 30 de zile de la data plecarii.

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



ZIUA 1:

ZIUA 3:

ZIUA 4:

 Intâlnire pe Aeroportul Otopeni, zbor Wizz Air / Ryanair spre Londra. Check in hotel în zona Londra. Tur 
pietonal: Big Ben, Westmister Abbey, Palatul Parlamentului, Milenium Bridge, 

Saint Paul. Cină şi cazare.
ZIUA 2:
Mic dejun. Zi dedicată vizitării parcului de distractii Thrope Park cu zeci de atractii care mai de care mai inci-

tante care vă vor duce adrenalina la cote maxime. Printre ride-uri se numără: 
Ghost Train, Nemesis Inferno, Saw, The Swarm, Colossus, Detonator şi multe altele. Pentru lista completa a 

atracţiilor puteţi consulta site-ul: https://www.thorpepark.com/rides 
Cina şi cazare.

 Mic dejun. Continuam vizita în Londra: Schimbarea gărzii la Palatul Buckingham, London Eye, Shrek Experi-
ence, London Dungeon, British Museum, Natural History Museum, Madame Tussauds. Cina şi cazare.

 Mic dejun. O zi intreaga de aventură fantastică la Studiourile Warner Bros - Calatorie în lumea magică a lui 
Harry Potter. Cină şi cazare.

ZIUA 5:
Mic dejun. Timp liber pentru cumpăraturi. Plecare spre aeroport. Bye, bye, London!! Zbor spre ţară.

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ LA LONDRA
4 NOPŢI 5 ZILE

Preţ 245 euro/elev. Preţ valabil pentru minim 20 de plătitori şi 2 gratuităţi.



Pentru inscriere se achită valoarea biletului de avion de la momentul achiziţiei.

Pentru înscriere se achită contravaloarea biletului de avion. Pentru un preţ estimativ vă rugăm să ne precizaţi 
perioada în care doriţi să efectuaţi excursia.

Preţul include:

Documente necesare:

Preţul nu include:
- Cazare Hotel 3 stele zona Londra
- Mic djeun şi cină
- Insotitor de grup din partea agenţiei

- paşaport sau buletin (după caz)
- procura notariala de la părinţi
- cazier judiciar pentru profesorul însoţitor

- Biletul de avion, preţul acestuia depinzând de perioada ex-
cursiei. Aprox.100-200 euro. Transferurile de aeroport, la parcurile 
de distracţie şi transportul în comun în Londra – 100 lire în total.

- Intrările la obiective inclusiv parcul de distracţii şi Harry Potter 
Studios: aprox.180 lire 

- Mese de prânz

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



ZIUA 2:

ZIUA 1:
Intalnire pe Aeroportul Otopeni, zbor Wizz Air / Ryanair spre Paris. Check in hotel in zona Paris. 
Tur pietonal: Notre Damme, Tour Eiffel, Croaziera pe Senna  Cina si cazare.

Mic dejun. Zi dedicata Parcului de distractii Disney cu zeci de atractii care mai de care mai incitante care va 
vor duce adrenalina la cote maxime. Pentru lista completa a atractiilor puteti consulta site-ul: 

http://www.disneylandparis.com/en/attractions/disneyland-park/ 
Cina si cazare.

EXPERIMENTEAZĂ MAGIA DISNEY
Excursie de 4 zile si 3 nopti la Paris

ZIUA 3:
Mic dejun.Continuam vizita in Paris: Sacre Coeur, Champs Elysees, Place de la Concorde, Domul Inval-

izilor, Arcul de Triumf, Muzeul Luvru. Cina si cazare.
ZIUA 4:
Mic dejun. Timp liber pentru cumparaturi. Plecare spre aeroport. Au revoir, Paris! Zbor spre tara.

Pret: 355 euro/elev. Pret valabil pentru minim 20 de platitori si 2 gratuitati

Pentru inscriere se achita valoarea biletului de avion de la momentul achizitiei.

Pretul include:Documente necesare:

Pretul nu include:

Cazare Hotel 3 stele zona Londra
Mic djeun si cina
Insotitor de grup din partea agentiei

pasaport sau buletin (dupa caz)
procura notariala de la parinti
cazier judiciar pentru profesorul insotitor

Pentru înscriere se achită contravaloarea biletului de avion. Pentru un preţ estimativ vă rugăm să ne pre-
cizaţi perioada în care doriţi să efectuaţi excursia.

Biletul de avion, pretul acestuia depinzand de perioada excursiei. Aprox.100-250 euro. 
Transferurile de aeroport si transportul in comun in Paris si la Disneyland – aprox. 85 euro
Mese de pranz
Intrarile la obiective inclusiv Disneyland: aprox. 140 euro

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



ZIUA 1:

ZIUA 4:

 Intalnire pe Aeroportul Otopeni. Zbor spre Milano Bergamo. Transfer in Milano.  Turul orasului: Domul din 
Milano, Galeriile Vittorio Emanuele,   Castello Sfortesco, Cenaculo Vinciano  

Cina cea de Taina a lui Leonardo da Vinci. Cina si cazare hotel 3 stele in zona Milano.
ZIUA 2:
Mic dejun. Shopping Milano. Plecare cu trenul spre Verona. Cina si cazare hotel 3 stele zona Verona.
ZIUA 3:
Mic dejun. Tur pietonal Verona: Casa Julietei, Piazza Erbe, Amfitetrul, Piata Bra, Teatrul Roman, Domul, Ba-

silica Santa Anastasia. Shopping pe celebra strada Mazzini. Cina si cazare Verona.

Mic dejun. Zi dedicata in intregime Parcului de distratii GARDALAND. Pentru lista completa a atractiilor va 
rugam sa consultati site-ul: https://www.gardaland.it/en/ 

ZIUA 5:
Mic dejun. Plecare spre Milano. Zbor spre tara.

MEGA FUN LA GARDALAND
Excursie de 5 zile la Milano si Verona



Pret: 300 euro / elev. Pret valabil pentru minim 20 de platitori si 2 gratuitati

Pentru inscriere se achită valoarea biletului de avion de la momentul achiziţiei.
Pentru înscriere se achită contravaloarea biletului de avion. Pentru un preţ estimativ vă rugăm să ne precizaţi 

perioada în care doriţi să efectuaţi excursia.

Preţul include:

Documente necesare:

Preţul nu include:

- cazare 1 noapte cu mic dejun si cina hotel 3 stele 
zona Milano 

- 3 nopti cu mic dejun si cina la Verona
- insotitor de grup din partea agentiei
- asistenta turistica pe toata perioada desfasurarii cir-

cuitului

- paşaport sau buletin (după caz)
- procura notariala de la părinţi
- cazier judiciar pentru profesorul însoţitor

- biletul de avion (in functie de momentul achizitiei 
variaza intre 100- 200 euro)

- mesele de pranz
- intrarile la obiective inclusiv Gardaland (aprox. 100 

euro )
- biletele de transport in comun (aprox. 80 euro )
- asigurarea medicala 

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



Avem deosebita plăcere să vă invitam într-un 
circuit de excepţie în Statele Unite la New York 
şi în Florida. Vom vizita cele mai importante at-
racţii ale metropolei: Madison Square Garden, 
Greenwich Village, Central Park, Fifth Avenue, 
Rockefeller Center, Statuia Libertăţii, Time 
Square. 

Vom zbura din New York spre cea mai cu-
noscută şi indragită destinaţie turistică din SUA 
- Florida, în Orlando, unde vom vizita Univer-
sal Studios, Islands of Adventure, Disney World, 
Kenedy Space Center.

O experienţă de neuitat într-un circuit mara-
ton nemaipomenit!

TRAIESTE VISUL AMERICAN
Excursie SUA

Pretul include:
-cazare 3 nopti cu mic dejun in New York la hotel 3 stele cu acces la metrou
-cazare 5 nopti cu mic dejun in Orlando Florida la hotel de 3 stele 
-insotitor de grup din partea agentiei
-asistenta turistica pe toata perioada desfasurarii circuitului
-asistenta pentru obtinerea vizei SUA

Pentru inscrieri se achita un avans de 400 de euro pentru serviciile la sol si se demareaza procedura de 
obtinere a vizei. 

Documente necesare:Pretul nu include:
pasaport sau buletin (dupa caz)
procura notariala de la parinti
cazier judiciar pentru profesorul insotitor

-biletul de avion (in functie de momentul achizitiei 
variaza intre 700- 950 euro)

-taxa de viza (160 dolari)
-mesele de pranz si cinele
-intrarile la obiective (aprox. 500 dolari)
-biletele de transport in comun (metrou, autobuz, tren)
-asigurarea medicala

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

Pret 900 euro / persoana + biletul de avion (in functie de momentul achizitiei variaza intre 700
euro – 950 euro)



ZIUA 1:

ZIUA 2:

Intalnire pe Aeroportul Otopeni. Zbor spre Roma. Tur pietonal: Colosseum, Arcul lui Constantin, Forumul 
Roman, Piazza Venezia cu monumentul Vittorio Emanuelle, Columna lui Traian, Cina si cazare hotel 3 stele 
in zona Roma.

Mic dejun.  Piazza di Spanga, Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Bocca de la 
Verita. Cina si cazare hotel 3 stele in zona Roma.

ROMA

ZIUA 3:

ZIUA 4:
Mic dejun. Vatican: Piata si Basilica San Pietro, Muzeele Vaticane, Capela Sixtina. 
Cina si cazare hotel 3 stele in zona Roma.
ZIUA 5:

 Mic dejun. Castel Sant’Angelo, Trastevere, Timp liber pentru cumparaturi. Cina si cazare hotel 3 stele in 
zona Roma.

 Mic dejun. Catacombele romane si Via Apia. Timp liber pentru cumparaturi. Zbor spre tara.

Pret: 380 euro / elev. Pret valabil pentru minim 20 de platitori si 2 gratuitati.

Pentru inscriere se achita valoarea biletului de avion de la momentul achizitiei.

Pretul include:

Documente necesare:

Pretul nu include:

Cazare Hotel 3 stele zona Londra
Mic djeun si cina
Insotitor de grup din partea agentiei

pasaport sau buletin (dupa caz)
procura notariala de la parinti
cazier judiciar pentru profesorul insotitor

Pentru inscriere se achita contravaloarea biletului de avion. Pentru un pret estimativ va rugam sa ne preci-
zati perioada in care doriti sa efectuati excursia.

- cazare 4 noapti cu mic dejun si cina hotel 3 stele in Roma 
- insotitor de grup din partea agentiei
- asistenta turistica pe toata perioada desfasurarii circuitului

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro



 Plecare din Ploiesti la ora 5:00 pe traseul: Ploiesti - Brasov  - Timisoara - Arad – Budapesta. Vizitarea Targului 
de Craciun din Budapesta. Optional croaziera si cina pe Dunare: welcome drink, 2 preparate calde: sarmalute 
si gulas, preparate reci si salate. 

Bauturi: apa minerala si racoritoare. Tarif: 30 Euro/persoana, minim 25 platitori, transfer inclus. Cazare in 
zona Budapesta, hotel 3 stele.

CELE MAI FRUMOASE TARGURI DE CRACIUN 
Excursie de 5 zile la Budapesta, Bratislava, Viena, Praga

30 noiembrie – 3 decembrie

Pret: 300 euro / persoana. Pret valabil pentru minim 45 de platitori.

Pentru inscrieri se achita un avans de 400 de euro pentru serviciile la sol si se demareaza procedura de 
obtinere a vizei. 

Pretul include:

Documente necesare:

Pretul nu include:
- transport autocar
- cazare 1 noapte cu mic dejun hotel 3 stele in Bu-

dapesta 
- cazare 2 nopti cu mic dejun hotel 3 stele in Praga
- insotitor de grup din partea agentiei
- asistenta turistica pe toata perioada desfasurarii 

circuituluicircuitului
-asistenta pentru obtinerea vizei SUA

pasaport sau buletin (dupa caz)
procura notariala de la parinti
cazier judiciar pentru profesorul insotitor

- mesele de pranz si cinele
- intrarile la obiective (aprox. 30 euro pentru elevi)
- asigurarea medicala 

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro

ZIUA 1:

ZIUA 2:

ZIUA 3:

 Mic dejun. Plecare spre Praga. Pe traseu vizitam Targul de Craciun din Viena si catedrala Sfatul Stefan. Sosire 
in Praga in cursul serii. Vizitarea Targului de Craciun de la Praga. Cazare in zona Praga, hotel 3 stele.

Mic dejun. Turul orasului Praga: Centrul vechi, Ceasul astronomic si  Podul Carol, Castelul din Praga, Cate-
drala Sfantul Vitus. Vizitarea Targului de Craciun de la Praga. 

Cazare in zona Praga, hotel 3 stele. 
ZIUA 4:
Mic dejun. Plecare spre tara dimineata la ora 06.00. Pe traseu vizitam Targul de Craciun din Bratislava. Sosire 

in jurul orei 24.00.



Preturile difera in functie de perioada aleasa. 

CITY BREAK  ROMA-PARIS-LONDRA-PRAGA

Pentru detalii și rezervări vă rugăm să ne contactați:
AGENŢIA DE TURISM ITINERA NOVA

0720349640   0727460028 
E-mail: office@avenitvacanta.ro




