Circuite Externe

3

Circuit Balcani
5 nopți / 6 zile

Belgrad
Belgrad este capitala și cel mai mare oraș al
Serbiei. Este situat la confluența dintre râul Sava și
fluviul Dunărea, unde Câmpia Panonică întâlnește
Balcanii. De asemenea, orașul este plasat de-a
lungul coridoarelor paneuropene X și VII.

Sarajevo
Sarajevo este capitala și cel mai mare centru
urban din Bosnia și Herțegovina. Este de
asemenea capitala Federația Bosniei și
Herțegovinei și a Republicii Srpska, cât și
centrului Cantonului Sarajevo. Orașul este
celebru pentru diversitatea religioasă, cu o
populație islamică, catolică și ortodoxă care
coexistă pașnic de secole.

Mostar
Mostar este un oraș și centrul administrativ Cantonul
Herțegovina-Neretva din Federația Bosniei și
Herțegovinei, o entitate din Bosnia și Herțegovina.
Este cel mai important oraș din regiunea Herțegovina,
care servește drept capital cultural și economic.

Međjugorje
Međjugorje este un oraș în partea vestică a Bosniei
și Herțegovinei la aproximativ 25 de km sud-vest de
Mostar, mai aproape de frontiera cu Croația.
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Program
Ziua 1
Plecare spre Belgrad cu vizita la cetatea
Golubat.
Ziua 2
Mic dejun. Vizite la Sarajevo și Mostar.
Ziua 3
Mic dejun. Vizite la Blagaj Tekke și

Blagaj
Blagaj este un oraș-sat din regiunea de sud-est a
bazinului Mostar, în cantonul Herțegovina-Neretva
din Bosnia și Herțegovina. Acesta se află la marginea
câmpiei Bišće și este una dintre cele mai valoroase
structuri mixte urbane și rurale din Bosnia și
Herțegovina, distinsă de alte structuri similare din
aspectul său urban.

Medjugorje.
Ziua 4
Mic dejun. Vizită la Dubrovnik.
Ziua 5
Mic dejun. Vizită Fiordul Kotor și centru
istoric Belgrad.
Ziua 6
Mic dejun. Retur București cu vizita la Novi
Sad și Timisoara.

Kotor
Dubrovnik
Este una dintre cele mai proeminente stațiuni turistice
de la Marea Adriatică în sudul extrem al Croației și
centrul cantonului Dubrovnik-Neretva. Ragusa și-a
schimbat numele în Dubrovnik în 1918.

Kotor este un oraș de coastă din Muntenegru,
localizat în partea retrasă a golfului Kotor. Vechiul
port mediteranean din Kotor este înconjurat de un zid
impresionant construit în timpul Republicii Veneției
care reflectă influența venețiană în rândul arhitecturii.
Kotor face parte din situl UNESCO din Muntenegru.

TARIF

TARIFUL INCLUDE

TARIFUL NU INCLUDE

de la 285 € / persoană
( grup minim 45 pers )

transport cu autocarul, 5 nopți
cazare cu mic dejun la hoteluri de
3*, taxe de oraș, ghid, asigurare
medicala

intrari la obiective,
eventualele optionale, alte
cheltuieli personale

Acte necesare:
Pasaport valabil
minim 6 luni de la
incheierea sejurului.
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0734 414 671 / 0770 521 797
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0770 573 540
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