Bâlea Lac 28-29
Ianuarie
Cîrţişoara

Descriere Bâlea Lac 28-29 Ianuarie, Cîrţişoara

Excursie de 2 zile
Bâlea Lac
28-29 IANUARIE 2023

Vom pleca de dimineaţă din Timişoara ora07:00 si din Arad la ora06:00
iar de acolo spre Transfăgărășan.

Ziua 1
Transfăgărășan
Fiind cunoscut ca unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase drumuri din lume,
Transfăgărășanul este un loc care nu trebuie ratat, diversitatea obiectivelor de pe traseu
este mare: peisaje de munte, dealuri, păduri, sate tradiționale, vestigii istorice, inovații
inginerești. În punctul cel mai înalt, altitudinea drumului depășește cu puțin 2000 m,
traversând cel mai înalt lanț ai Carpaților: Munții Făgăraș.
Bucurați-vă de peisajele deosebite, cu posibilitatea de a opri în cele mai frumoase
locuri de pe traseu pentru a fotografia.Pe lângă spectaculozitatea peisajului veţi putea
surprinde capre negre, cerbi carpatini, marmote, vulpi, ulii, acvile, etc.
Transfăgărăşan (sau Drumul Naţional 7C) străbate Munţii Făgăraş, cei mai înalţi
munţi din România. Leaga astfel, regiunile istorice Muntenia cu Transilvania.
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Transfăgărăşan are o lungime de 152 km şi urcă până la altitudinea maximă de 2042 de
metri, la Bâlea Lac.
Continuăm drumul spre Bâlea Cascadă, care pornind de la o altitudine de peste
2000 de metri, din Lacul Bâlea, coboară repede în înălțime mergând parcă paralel cu
Transfăgărășanul și, pe la altitudinea de 1400 de metri formează o minunată cascadă cu
o cădere de apă de aproximativ 60 m. Cascada Bâlea este astfel cea mai înaltă cascadă
din România, de unde, cu telecabina, ajungem la cel mai popular obiectiv turistic de pe
Transfăgărășan, anume Bâlea Lac.
Bâlea Lac
Lacul Bâlea este un lac glaciar cu peste 11 metri adâncime, iar spațiul ce îl
înconjoară a fost declarat rezervație științifică.Acesta fost declarat un monument al
naturii, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase și mari lacuri glaciare ale României.
Rezervaţia naturală lacul şi Golul Alpin Bâlea este un sit excepţional prin
diversitatea florei și faunei. Încă din anul 1932 Lacul Bâlea a fost declarat rezervație
științifică, adăpostind numeroase specii de plante cum ar fi floarea de colț, supranumită
“regina Carpaților”. Aceasta este una dintre plantele ocrotite de lege încă din 1933, fiind
considerată simbolul iubirii și purității în tradiția românească.
Chiar legenda în sine a formării Lacului Bâlea are la bază povestea un cuplu de
îndrăgostiți, dar pe aceasta o vom afla pe parcursul excursiei. Peisajul este unul diferit și
surprinzător la fiecare anotimp care trece , însă o frumusețe cu totul aparte o are iarnă,
când norii devin una cu straiele albe ale crestelor înalte.
Hotelul de Gheață
Din anul 2005, în inima munţilor Făgăraş, este construit an de an, cel mai distins
hotel al României, Hotelul de Gheaţă. Hotelul este construit integral din zăpadă și din
blocuri de gheaţă extrase din cel mai mare lac glaciar al Munţilor Făgăraş, Bâlea Lac.
Blocurile de gheaţă ajung la dimensiunea de 70 de centimetri şi cântăresc aproape
70 de kilograme. În mai puţin de o lună, artiştii gheţii reuşesc să înalţe un cămin pentru
iubitorii de iarnă, munca lor fiind răsplătită prin vizita turiştilor.
Hotelul de gheață de la Bâlea Lac apare într-un clasament al celor mai frumoase
igluuri din lume, conform revistei de turism The Travel.
Ne vom întoarce la Bâlea Lac, unde ne vom caza la Cabana Bâlea Lac ***, de unde
vom putea admira un peisaj unic cu lacul în prim plan, încadrat de pădure de conifere şi
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stâncă, peisaje, care ne vor oferi o noapte de liniștite si o atmosferă caldă.

Ziua 2
Dupa servirea micului dejun , pornim spre Povestea Calendarului, acolo unde vom patrunde in lumea magica a
copilariei. Cele mai frumoase lucruri iau nastere din joaca si astfel a luat nastere si Povestea Calendarului.
Ocrotite de crestele falnice al Muntilor Fagaras, soptita in sipot de apa de rau, inconjurata de lanuri intinse, de castele
si satuce traditionale, lumea de basm care se deschide in fata turistilor ii ajuta sa descopere realitatea de zi cu zi, prin
ochii fara de griji si de necazuri ai copilariei.
Povestea Calendarului este personificarea povestii timpului .

Acest popas va fi urmat de o plimbare prin centrul istoric al orașului Sibiu. Aici
putem vizita în cadrul unui tur pietonal Piața Mare cu Turnul Sfatului, simbolul orașului,
Palatul Brukenthal, care găzduiește Muzeul Brukenthal cu o valoroasă colecție de pictură,
Catedrala Evanghelică, una dintre cele mai vechi și mai impresionante construcții gotice
din Transilvania, Catedrala Sf. Treime, Casa Haller, care păstrează multe elemente din
clădirea originală renascentistă, Casa Lutsch, și terminăm turul cu Primăria în stil art
nouveau și Podul Minciunilor.
După o excursie, în care am admirat cele mai frumoase peisaje a țării noastre, fie
cu partenerul, cu familia, sau cu prietenii, alături de echipa Alfa Star, cu sufletul plin de
iubire, pornim spre Arad și Timișoara, unde ajungem în jurul orei 21:00.

Servicii incluse
Transport autocar Alfa Star****;
Asistenta turistica cu ghid specializat;
Cazare 1 noapte cu mic dejun la Cabana Bâlea Lac;
Servicii neincluse
• asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetului de servicii
turistice;
in pachet cu asigurarea medicala de calatorie;
• intrarile la obiectivele turistice.

Informatii utile
Rezervarea excursiei:
• se face in scris cu un mesaj pe email la rezervari@alfastartravel.ro sau la Alfa Star Travel (Timisoara, str. Ady Endre,
nr.2, vizavi de Biserica din Sinaia).
Plata excursiei:
• se poate face integral la inscriere, sau cu avans minim 30% din pretul excursiei in termen de doua zile de la
rezervare, restul cu minim 21 de zile inainte de plecare.
• se poate achita in EURO sau in RON (la curs de vanzare banci comerciale sau curs BNR+2% din ziua platii).
• se poate achita prin transfer bancar, cu card online sau la POS in agentie, numerar in agentie sau numerar prin
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depunere intr-o agentie FirstBank in conturile Alfa Star Travel.
Conditii generale de renuntare-anulare a rezervarii:
• penalizare 0% din pretul excursiei daca anularea se face cu mai mult de 31 de zile pana la plecare
• penalizare 50% din pretul excursiei daca anularea se face intre 31-21 de zile pana la plecare
• penalizare 100% din pretul excursiei daca anularea se face cu mai putin de 21 de zile pana la plecare
• penalizare 100% din pretul excursiei pentru neprezentare la plecare (no-show).
Documente de calatorie:
Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, cartea de identitate sau pasaportul, nu prezinta urme de
deterioare a elementelor de siguranta. Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului
Schengen si Spatiului Economic European cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate. Pentru
a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza cartii de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul
Economic Eurpoean, va rugam sa consultati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de
Externe www.mae.ro/travel-conditions

Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state:

Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90 zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila
este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia romana. Cartile de identitate romanesti emise inainte de
anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in Norvegia) Pentru toate celelalte state din afara Uniunii
Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare, accesul se face pe baza
pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a consulta lista statelor pentru care
nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de
Externe www.mae.ro/travel-conditions Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar
pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport
temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care
intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs. de turism.In cazul persoanelor casatorite
recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii unei noi carti de
identitate. Copiii care nu au carte de identitate, vor trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti. In acest caz,
parintii care au copiii trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul. Agentia organizatoare (Tour
Operatorul) nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul turistului pe teritoriul
statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite parasirea teritoriului unei
tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai restituie contravalorea
excursiei.
Cazare si programul excursiei:
Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu
coincida cu normele de clasificare din Romania. Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data
plecarii, in functie de conditiile specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca
aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca locatie/confort.
Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat
suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila,
etc. Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite
facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul
sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. Situatia de partaj in camera dubla
este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera single, ci cu alta
persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie
persoana in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour
Operatorul va gasi, in timp util, a doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla.
Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se poate retrage, sau va achita suplimentul de camera single
pentru a putea participa la excursie. Tour Operatorul nu este raspunzator de achitarea suplimentului de camera single.
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Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia),
fara a afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate.
Informatii utile referitoare la transportul cu autocarul:
Turistii au obligatia sa se prezinte la locul de imbarcare cu minim 15 minute inainte de ora inscrisa pe voucher pentru
plecare sau transfer. Locurile in autocar au fost prealocate la momentul rezervarii, pasagerii au obligatia sa ocupe doar
locul inscris pe prezentul voucher. Turistii au obligatia de a mentine curatenia in autocar pe tot parcursul excursiei. In
autocar nu este permis fumatul, consumul de bauturi alcoolice si produse alimentare. Buzunarul de plasa din fata
scaunului dumneavoastra este destinat pastrarii de pliante, brosuri sau harti. Va rugam sa nu pastrati aici sticle de
plastic sau obiecte voluminoase. Sticlele de plastic, bagajele de mana sau alte obiecte voluminoase se depoziteaza in
spatiul special amenajat, deasupra scaunelor.

Tipuri servicii
Autocar
Cazare
Mic dejun
Ghid
Insotitor de grup

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant
Incalzire

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie
Balcon in unele camere

Tematica
Excursie 2 zile

Oferte Bâlea Lac 28-29 Ianuarie, Cîrţişoara
Tip oferta
Transport autocar + cazare loc in

Perioada
28.01.2023 - 29.01.2023

dubla + mic dejun
Cameră Dublă - Partaj
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Pret
124.16 EUR
117.70 EUR
1 nopti
1 adult

