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Revelion la Iași, ca un basm minunat de iarnă 
Iași - Castelul Sturdza – Palatul Cuza – Mănăstirea Golia - Mănăstirea Bărboi - Mănăstirea Cetățuia 

1390 lei 
 
P E R I O A D A  
 29.12.2017 – 02.01.2018 
 
T A R I F U L  I N C L U D E   
 4 nopți cazare la hotel 4* în Iași 
 Mic dejun bufet și cină  
 Petrecere de revelion cu open 

bar, cină festivă, muzică live, 
momente folclorice și surprize  

 Carnaval cu muzică și dans pe 1 
ianuarie, cu prestație DJ, cină 
festivă și open bar 

 Primire tradițională la sosire 
 Vizită la tradiționalul Târg de 

Crăciun 
 Turul Iașiului istoric 
 Vizită ghidată la mănăstirile 

Iașiului: Golia, Bărboi și Cetățuia 
 Alte vizite conform descrierii 
 Transport cu autocar modern, cu 

climatizare 
 Ghid însoțitor pentru întreaga 

perioadă 
 
T A R I F U L  N U  I N C L U D E  
 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno (nu sunt 
obligatorii, însă vă recomandăm 
să le încheiați) 

 Taxe și cheltuieli personale 
 Intrările la obiectivele turistice  
 Excursiile opționale 
 
E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  
N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  
 Palatul Cuza și Castelul Sturdza: 

25 euro/ persoană (biletele de 
intrare la muzee nu sunt incluse 
în tarif) 

 
 
 

 

Program 

Un Revelion de basm în orașul-bijuterie, Iași! Clădiri superbe, oameni veseli 
și zâmbitori, străduțe pitorești și piețe mari unde uiți noțiunea timpului și 
unde fiecare pas te poartă către un alt crâmpei de istorie sau de legendă. Un 
loc unde tradiționalul și cosmopolitul, străvechiul și modernul petrec la 
aceeași masă. Ceea ce îți dorim și ție! 
 
 Vineri, 29.12: București – Iași (aprox. 390 km) 
Plecare din București spre Iași. Sosire la hotel, unde suntem primiți cu țuică 
fiartă și colac moldovenesc. Pe seară e timpul să ne bucurăm de atmosfera 
perfectă de iarnă la tradiționalul târg de Crăciun din centrul orașului.  
 
 Sâmbătă, 30.12: Palatul Cuza și Castelul Sturdza (aprox. 160 km) 
Vă invităm să participați la excursie opțională de o zi (extracost) pentru a vizita 
două palate minunate din împrejurimile Iașiului. Pe traseu ascultăm povești și 
legende interesante despre viața marilor familii boierești din Moldova. Vizităm 
Palatul Cuza de la Ruginoasa și aflăm misterele și cancanurile palatului în care s-
a refugiat Elena Cuza. Continuăm cu o plimbare pe domeniul Sturdza din 
Miclăușeni și un tur ghidat al romanticului castel. Iar lucrurile nu se opresc aici, 
căci o surpriză se pregătește la castel! Vom fi întâmpinați de un grup de 
colindători, care să ne ureze un An Nou cu sănătate și belsug și vom avea ocazia 
să servim “ceaiul casei”, din frunzele arborelui de Ginko Biloba, culese de 
măicuțele de la Miclăușeni din parcul dendrologic al domeniului. 
  
 Duminică, 31.12: Tur de Iași – Petrecere de Revelion  
În acestă zi avem ocazia de a descoperi Iașiul, într-un tur ghidat al principalelor 
monumente din centrul istoric. Vizităm Bojdeuca lui Creangă, Parcul Copou, 
Teiul lui Eminescu, Palatul Culturii, Piața Unirii, Casa Dosoftei, Biserica Trei 
Ierarhi, Palatul Roznovanu, Strada Lăpușneanu, Universitatea Al. I. Cuza și multe 
altele. După-amiază program de relaxare pentru petrecerea de revelion. Ne 
așteaptă cina festivă cu open bar, muzică live, dans, momente folclorice și multe 
surprize. 
 
 Luni, 1.01: Mănăstirile Iașului – Carnaval  
După o noapte albă, servim un mic dejun târziu (brunch). Începem anul nou cu o 
plimbare printr-o atmosferă de poveste. Descoperim frumoasele mănăstiri 
fortificate ale Iașului, Golia, Bărboi și Cetățuia, oaze de liniște în mijlocul orașului. 
Încheiem cu o plimbare la așa–numiții "Plopi fără soț" de pe dealul Bucium, un 
pâlc de plopi din apropierea hanului Trei Sarmale, unde se ospătau și beau vinul 
prieteniei Eminescu și Creangă. Pe seară, carnaval cu masă festivă, muzică și 
dans. 
 
 Marți, 2.01: Iași - București (aprox. 390 km) 
După micul dejun, ne pregătim de plecarea spre casă.  
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  
 Supliment SGL: 300 lei 
 Reducere TPL: hotelul nu dispune 

de camere triple 
 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 
 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 
programele Senior Voyage 
România. 

 
B I N E  D E  Ș T I U T  
 Plecările pe acest program se fac 

din București, dimineața la 8.00, 
de la Terminalul MementoBUS, 
situat în spatele Autogării IDM, 
vis-à-vis de Magazinul IDM și Gara 
Basarab (acces dinspre Șos. 
Orhideelor/ Pod Basarab). 

 Turiștii se vor prezenta la locul de 
îmbarcare cu cel puțin jumătate 
de oră mai devreme față de orele 
de plecare menționate. 

 Așezarea în autocar va fi realizată 
de către ghidul însoțitor conform 
diagramelor de îmbarcare (în 
funcție de ordinea înscrierii 
turiștilor). 

 Grupul minim pentru a se 
organiza acest program este de 
40 de persoane. 

 Excursia opțională se organizează 
pentru un minim de 30 de 
persoane și se achită la ghid, în 
lei, la cursul BNR din ziua 
respectivă + 2%.  

 
P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  
 București, Ploiești, Brașov 
 

 

Hotel Bellaria 4* 
www.bellaria.ro 
 

află mai multe pe 
www.seniorvoyage.eu 

 
 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 

 Localizare 
Hotelul Bellaria beneficiază de o locație frumoasă într-o zonă rezidenţială 
liniştită din Iaşi, în apropiere de centrul istoric al oraşului. Hotelul oferă servicii 
de înaltă calitate şi facilităţi de ultimă generație într-o ambianţă cu design unic. 
Fiecare etaj este zugrăvit în culori diferite, cu decoraţiuni interioare alese cu 
grijă şi cu excelente lucrări de artă româneşti. 
  
 Facilitățile hotelului 
Restaurantul Rustic este decorat în stil tradiţional moldovenesc şi oferă 
specialităţi regionale. Ciorba rădăuțeană, sărmăluțele în foi de varză și viță de 
vie, pastrama de oaie, tochitura moldovenească și colțunașii sunt doar câteva 
dintre bunătățile listate în meniul restaurantului. Internet wireless este 
disponibil în întregul hotel şi este gratuit. 
 
 Facilitățile camerelor 
Mobila din lemn masiv, lenjeria fină și microclimatul individual controlat asigură 
un sejur relaxant. Camerele sunt dotate cu televizor LCD și telefon. Baie cu 
marmură spaniolă reflectă bunul gust și este echipată cu uscător de păr, 
cosmetice, halat și papuci. 
 

    
 

    
 
   


