
  Circuit Serbia – Croatia – Muntenegru  
   7 zile, 6 nopți 
   375 euro / persoană/ cazat în cameră dublă/triplă  
   Grup minim : 35 de persoane  
   Date de plecare:  19.09.2022 

 
Într-o întâlnire a splendorii 

naturii și a resurselor umane, Serbia – 
Croația – Muntenegru reprezintă 
destinația perfectă pentru turistul 
dornic să descopere frumusețea 
peisajului, să se bucure de atracții de 
top. Călătoria este un pas spre 
descoperirea culturii, frumosului și 
farmecului natural. Întreaga zonă se 
cere a fi descoperită de către turistul 
dornic să aprecieze farmecul naturii și 
frumusețea peisajului natural. Multă 
istorie se conturează în aceste locuri, 
întreaga zonă fiind un adevărat 
miracol.   
 
Itinerariu: 
Ziua 1/ Sibiu - Timișoara - Belgrad. 
Cazare Belgrad 
Ziua 2/ Belgrad - Canionul Tara - Parcul 
Național Durmitor - Podgotica - Cetinje. 
Cazare Cetinje 
Ziua 3/ Cetinje - Budva - Kotor - 
Dubrovnik - Neum. Cazare  Neum 
Ziua 4/ Neum - Split - Trogir - Zadar. 
Cazare Zadar 
Ziua 5/ Zadar- Parcul Național Plitvice- 
Rijeka. Cazare Rijeka 
Ziua 6/ Rijeka- Insula Krk - Croazieră – 
Zagreb. Cazare Zagreb 
Ziua 7/ Zagreb – Sibiu 

 
La interferența râului Sava cu 

Dunărea, Belgrad, capitala Serbiei 
impresionează turistul prin obiectivele 
turistice: Palatul Alb, Skardalija, 
Palatul Regal, sunt doar câteva din 
obiectivele turistice ce vor fi 
descoperite în turul de oraș. 

Aflat la poalele dealului 

Marjan, Split este al doilea oraș ca 

mărime din Croaţia. Palatul lui 

Diocleţian, Templul lui Jupiter, Poarta 

de Aur sunt doar câteva din 

obiectivele turistice ale zonei. 

 
Plitvice a fost declarat parc 

național  din anul 1949 (Nacionalni 
park Plitvička jezera), reprezentând 
cea mai veche rezervație naturală din 
sud-estul Europei, vizitată anual de 
mulți  turisti.având o suprafață de 29 
685 de hectare 

Rijeka - Al treilea oraș din 

Croația pe scara mărimii, după Zagreb 

și Split, este principalul port maritim 

din Croatia, situat în Golgul Kvarner. 

 
Rijeka dubrovačka, oraşul 

Dubrovnik şi Konavle sunt regiuni din 

cea mai sudică parte turistică din 
Croaţia - riviera Dubrovnik.  

Zagreb - Gornji grad, Donji 
grad și Novi Zagreb sunt cele trei părți 
ale zonei Zagreb.  

Servicii incluse: 
►6 nopti cazare cu mic dejun la 
hoteluri 3*; 
►ghid de turism din partea agenției; 
►transport autocar modern cu aer 
condiționat,conform programului; 
Servicii neincluse: 
►intrări la obiectivele turistice; 
► masa de prânz/cină unde nu este 
specificată în program; 
►Opționale: Croazieră insula Krk. 
* 120 Euro supliment cameră single; 
* La un grup mai mic de 35 de 
persoane, prețul se recalculează sau 
circuitul se reprogramează. 
MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Notă: Rezervarea este fermă în 
momentul achitării unui avans de 
30%.  
• 30% în momentul rezervării, când 
rezervarea se face cu cel puţin 60 de 
zile înainte de plecare, 70% cu 21 de 
zile înainte de plecare 
• 100% când rezervarea se face cu 
mai puţin de 21 de zile înainte de 
plecare. 
CONDIŢII DE ANULARE 
• De la momentul rezervării şi până cu 
60 de zile înainte de momentul plecării 
– 30%; 
• De la 60 de zile şi până cu 21 de zile 
înainte de momentul plecării – 60%; 
• Cu mai puţin de 21 de zile înainte de 
plecare sau pentru neprezentare la 



program sau pentru neprezentare la 
plecare (no-show); 100%. 
 

 
 
 

 
 

ZIUA I: Plecare din Sibiu pe ruta Deva – Arad – Timișoara – Belgrad. Sosire la Belgrad, în funcție de formalitățile vamale. 
Tur de oraș Belgrad. Cazare Belgrad 
ZIUA II: Belgrad - Canionul Tara - Parcul Național Durmitor - Podgorita – Cetinje.  
Mic dejun. Tur panoramic de Belgrad cu ghid. Excursia continuă cu o incursiune spre Canionul Tara. Descoperim farmecul 
zonei Podgorita, capitala Muntenegru, tur panoramic , iar apoi vom ajunge in Cetinje-capitala istorică a Muntenegrului. 
Cazare în zona Cetinje 
ZIUA III: Cetinje - Budva - Kotor - Dubrovnik - Neum.  
Mic dejun. În prima parte a zilei, vizităm Budva, metropola turistică a Muntenegrului. Numeroasele plaje și peisajele de vis 
împrejmuiesc mica stațiune de la Marea Adriatică. Pe lângă minunatele peisaje, Budva este deosebită și datorită 
numeroaselor vestigii și monumente istorice. Ne îndreptăm spre Croatia, de-a lungul fiordului Kotor, unul dintre cele mai 
frumoase golfuri din lume. Numită și ”perla turismului croat”, vom descoperi frumusețea  orașului Dubrovnik. Cazare în 
zona Neum 
ZIUA IV: Neum - Split - Trogir - Zadar 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție în Neum pentru relaxare pe malul Mării Adriatice, ne îndreptăm spre nord de-a lungul 
spectaculoasei Coaste Adriatice, trecând pe lângă sate vechi de pescari și descoperind resorturi noi, ajungând la Split. 
Traseul continuă spre Trogir. Cazare în zona Zadar 
ZIUA V: Zadar- Parcul National Plitvice- Rijeka 
Mic dejun. Parcul Național Plitvice – vizită. Numeroasele trasee amenajate în interiorul parcului urmează malurile celor 16 
lacuri. Cele 92 de cascade conturează pesiajul Cazare în zona Rijeka 
ZIUA VI: Rijeka- Insula Krk- Croaziera – Zagreb 
După micul dejun, ne îndreptăm spre Insula Krk, de unde ne îmbarcăm pentru o croazieră pe marea Adriatică. Vom naviga 
printre 3 - 4 insulite si golfuri cu priveliști de vis. Vizita Zagreb, capitala Croației, descoperim Muzeul Mimara, Teatrul 
Național, Piața Tomislav și Catedrala care domina Piata Kaptol cu turnurile sale inca din sec.XIII. Plimbare pietonală spre 
partea modernă a orașului în Piata Josip Jelacic. Cazare în  Zagreb 
ZIUA VII: Zagreb – Sibiu 
Mic dejun. Retur în România 

  


