
Excursie externă studenți, perioada 16.08.2018 - 23.08.2018 
 
Program excursie: 
 
Ziua 1 + Ziua 2: 
Plecare în data 16.08.2018, ora 18.00, conform adresei nr 15321 din 13.07.2018, cu 
autocarul IS-20-TRV din parcarea Facultății de Inginerie Chimică și Protecția 
Mediului „Cristofor Simionescu” a Universității Tehnice „Gheoghe Asachi” din Iași 
către Belgrad, pe ruta: Timisoara – Stamora Moravita - Belgrad. 
Seara din data de 17.08.2018 cazare în Belgrad la hotel Serbia 3*. 
 
Ziua 3: 
După servirea micului dejun la hotelul Serbia 3* se continuă drumul prin Serbia pe 
ruta Belgrad - Petrov - Cacak - Uzice (Titovo) – Visegrad (Bosnia-Hertegovina) - 
Previja - Durdevica - Mojkovac – Cetinje (Muntenegru). 
Seara în seara de 18.08.2018 cazare in Cetinje la hotel Grand 3*. 
 
Ziua 4: 
După servirea micului dejun la hotel Grand 3* se vizitează Manastirea Notre Dame 
din Cetinje și Palatul Regal, apoi se pornește spre coasta Adriatica a Muntenegrului de 
Jos, unde, in statiunea Budva se face o oprire. Se continuă drumul pe lângă insula Sf. 
Stefan, se traversează lacul Scutari care face granita naturala cu Albania și se face o 
oprire in capitala tarii, Podgorica. Se porneste spre Kotor, la Kotor se vizitează cateva 
monumente reconstruite: palatul baroc al familiei Bujoric si Bazilica Romana. Pe la 
Hercegnovi se ajunge până la Dubrovnik. In Dubrovnik se vizitează  Fantana lui 
Onofrio, Biserica Sf. Salvador, Manastirea Franciscana, Palatul Sponza cu Turnul 
Orologiului, Piata Luza cu Columna lui Orlando, Biserica Sf. Vlaho, Catedrala 
Inaltarii. Se vizionează din mers insula Mljet, insula Korcula cu catedrala Sf. Marcu, 
insula Peljesac, Cetatea Orebic si Biserica Sf. Luca. Se trece în Bosnia si Hertegovina, 
iar seara din data de 19.08.2018 cazare in zona Neum la hotel Zenit 3*. 
 
Ziua 5: 
După servirea micului dejun la hotel Zenit 3* se intră din nou pe litoralul croat și se 
vizitează țărmul: estuarul Neretva, în lungul căruia se poate intra din nou în Bosnia 
până la Mostar și Sarajevo, insula Hvar. Se vizitează statiunile: Gradae, Zaostrog, 
Drvenik, Podgora, Tucepi, Makarska, insula Brac și orașul Split unde se organizează 
o plimbare pe Bulevardul Riva si se vizitează Palatul lui Diocletian. 
Seara din data de 20.08.2018 cazare in zona Split la hotel Zagreb 3*. 
 
Ziua 6: 
Dupa micul dejun la hotel Zagreb 3* se continuă călătoria pe Riviera Dalmata de 
Nord, pe langa lacul Vranko, spre estul podului Maslenika peste canalul Velibiski si o 
oprire in parcul national Plitvice, apoi catre Zagrab. 
Cazare în data de 21.08.2018 in Zagreb la hotel I 3*. 
 
Ziua 7: 
Dupa micul dejun la hotel I 3* se face un scurt tur al capitalei Croatiei: Catedrala Sf 
Stefan, Cetatea, Opera, dupa care începe drumul de întoarcere catre Budapesta. Aici 
un tur panoramic al orasului cu obiectivele: Bastionul Pescarilor, Podul cu lanturi, 
Parlamentul. 



Seara zilei de 22.08.2018 cazare in Budapesta la hotel de 3* (a carui nume va fi 
comunicat cu maxim 15 zile inainte de sosire). 
 
Ziua 8: 
Dupa micul dejun luat la hotelul de 3* din Budapesta (a carui nume va fi comunicat 
cu maxim 15 zile inainte de sosire)  se continuă deplasarea catre Iasi în data de 
23.08.2018. 
 
SERVICII INCLUSE: 
• transport cu autocar clasificat categoria I, cu număr de înmatriculare IS-20-TRV, 
pentru transportul international de persoane, dotat cu  scaune rabatabile, climatronic, 
instalatie audio-video, 1 frigider, cuseta conducatori auto. 
Diagrama autocar: 45 de locuri pentru turisti  + 2 locuri pentru conducatorii auto + 1 
loc Tour Leader 
• taxa inchiriere autocar, carburant intern si extern, RCA, vigneta drum in tara, taxe 
tranzitari, taxe autostrada/drum in  strainatate, parcari, diurne  2 conducatori auto,  
asigurare turisti si bagaje, servicii de cazare si masa pentru 2 conducatori auto și Tour 
Leader, identice cu cele ale grupului; 
• 6 nopți cazare în hoteluri  de 3 stele din care: 
- 1 noapte cazare cu mic dejun in Belgrad Hotel Serbia 3* 
- 1 noapte cazare cu mic dejun in Cetinje Hotel Grand 3* 
- 1 noapte cazare cu mic dejun in Neum Hotel Zenit 3* 
- 1 noapte cazare cu mic dejun in Split Hotel Zagreb 3* 
- 1 noapte cazare cu mic dejun in Zagreb Hotel I 3* 
- 1 noapte cazare cu mic dejun in Budapesta Hotel 3* a carui nume va fi comunicat cu 
maxim 15 zile inainte de sosire. 
• cazarea va fi asigurată în camere duble sau twin, curate, cu mobilier în bună stare, 
dotate  cu aer conditionat, tv color  și acces internet gratuit și grupuri sanitare 
individuale. 
• 6 mic-dejunuri în sistem bufer suedez la hotelurile: Hotel Serbia 3*, Hotel Grand 3*, 
Hotel Zenit 3*, Hotel Zenit 3*, Hotel Zagreb 3*, Hotel I 3*, Budapesta Hotel 3* (a 
carui nume va fi comunicat cu maxim 15 zile inainte de sosire) . 
 
Notă: 
Nu este admisă schimbarea hotelului după predarea primirea voucherului. 
Nu sunt acceptate taxe suplimentare pentru oricare din situațiile apărute pe parcursul 
taberei (ex: taxe suplimentare la hotel). 
 


