Velodromul Vinului

Te invitam sa sa descoperi de pe bicicleta ‘’Drumul Vinului’’ din zona Dealu Mare! Vei petrece o zi
pe bicicleta traversand dealurile pline de vita de vie si oprind la 2 podgorii celebre pentru vizita
cramelor si degustari de vin. Seara ramai in zona si te odihnesti la Conacul dintre Vii in Urlati,
bucurandu-te de o seara relaxanta langa piscina exterioara si de o cina pe terasa unui adevarat
conac! Duminica dimineata incheiem week-end-ul cu o vizita la frumosul muzeu Conacul Bellu din
Urlati si inca o baie in piscina.
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Povestea locului
Pentru cine nu stie, Drumul Vinului se afla intr-o zona privilegiata a tarii, pe aceeasi latitudine cu
regiunea Bordeaux din Franta, renumita pentru soiul de vin care-i poarta numele.
Drumul nostru ajunge in cateva crame din zona, bineinteles, cu degustari de vin incluse, la care se
adauga experienta cazarii intr-un fost conac boieresc.
<< Sfarsit de secol XIX in Valahia. Calatorul impovarat de oboseala si grijile zilnice isi cauta odihna
si alinare la capatul drumeagului cu ciresi, la adapostul viilor nesfarsite. Poposeste la . E prima
data. Si-i e teama parca. S-a saturat de hanuri proaste, cu ifose, cu podoabe stupide, cu mancaruri
de cine stie unde si cu nimic de facut.
deja ii pare altfel. Casa boiereasca dupa oranduiala
romaneasca, instarita, dar cu cumpatare, cu toate acareturile trebuintei pentru gospodarie si pentru
placerea oaspetilor.Mobilata dupa moda vremii in lemn si fier brut, cu parfum de istorii vechi, dar cu
rafinament cosmopolit. Peretii bulgariti in alb, covoare tesute pe dusumea, dormitor cu divan si
baldachin si toate cele trebuincioase sederii.
va asteapta in zilele noastre!>>
Conceptul inedit si dotarile
definesc ceea ce ati cautat in alte locuri din Romania si, probabil, nu
ati gasit inca; prima structura turistica cu oferta pur ecologica din regiunea Urlati – Prahova, care
aplica intocmai principiile ecoturismului, intr-o combinative unica de facilitati pentru interactiune
responsabila cu natura, vacanta, purificare a dietei si a modului de viata, divertisment, comunicare,
studiu si flashback de civilizatie romaneasca de demult.
este o structura de primire turistica
dezvoltata intr-un fost conac boieresc refacut dupa toate standardele actuale ale industriei
ospitalitatii. Amplasat accesibil la marginea localitatii Urlati – Prahova, la cca o ora de nordul
Bucurestiului, Conacul va asteapta intr-o zona ferita de aglomeratia urbana, cu un cadru natural
deosebit, marginit de ciresi si de podgoriile proprii.

Detalii oferta
29-10-2021 pana la 30-10-2021 - 160.00 Euro
Tip activitate: Activ
Durata circuit: 2
Grup: intre 8 si 12 persoane
Locuri disponibile: 12
Grad de dificultate: Moderat

Experiente incluse in oferta
Descopera drumul vinului pe bicicleta
Vizite cu degustari de vinuri la 2 crame premium din zona
Relaxeaza-te in atmosfera speciala de la un conac istoric, printre vii, cu piscina in aer liber
Vizita conacului Bellu din Urlati

Itinerariu

ZIUA 1 - Velodrumul Vinului
Sosire dimineata la Conacul dintre Vii din Urlati unde lasati masinile, faceti cunostiinta cu
restul participantilor din grup si cu ghidul si va pregatiti bicicletele pentru o zi de Bike &
Wine. Porniti spre Crama Licorna Winehouse pentru vizita cramei, o prima degustare
insotita de niste gustari potrivite pentru degustare si pentru a prinde energie dupa cei 20 de
km de pedalat. Pe drumul de intoarcere opriti la jumatatea traseului in satul Ceptura pentru
inca o degustare la SERVE.
Pedalati inapoi spre Urlati dupa-amiaza si sosire la Conacul dintre Vii pentru cazare si relaxare
la piscina si cina pe terasa.
Distanta totala: aproximativ 40 km pe drum asfaltat.
Programul include: masina de asistenta pe traseu & ghid de cicloturism.

ZIUA 2 - Conacul Bellu si relaxare
Dimineata, dupa micul dejun, facem o scurta plimbare cu bicicletele pana la Muzeul
Conacul Bellu, monument de arhitectura construit in stil arhitectonic vechi romanesc la
mijlocul secolului al XIX-lea. La intoarcere avem putin timp pentru relaxare la piscina.
Check-out la ora 12:00 si plecare inapoi spre casa sau optional pranz la conac si relaxare in
gradina sau la picina.
Pe drumul spre casa va recomandam o vizita (pe cont propriu) la Tabara de Sculptura Magura
sau o oprire la crama Viile Metamorfosis sau la crama Lacerta pentru a vedea inca o crama si
pentru a cumpara cateva sticle de vin de calitate pentru acasa.

Servicii incluse

Cost
Adult in camera dubla: 690 RON
Adult in camera single: 820 RON
Copil varsta 8-14 ani in camera cu 2 adulti: 350 RON (fara degustari si cazare in camera
tripla).

Detalii servicii
Pachetul include
O noapte de cazare cu mic dejun la Conacul dintre Vii de la Urlati
Mese: o cina la conac si un pranz la Licorna Winehouse
2 degustari: Crama SERVE din Ceptura si degustare la crama Licorna Winehouse
Ghid de cicloturism pentru o zi si jumatate in zona
Masina de asistenta pe traseu
Apa, fructe si batoane energizante pe traseul de biciclete
Vizita la Muzeul Conacul Bellu
TVA

Pachetul nu include
Transportul pana la Conac si inapoi
Inchiriere de bicicleta optional: 100 RON
Transportul bicicletei personale: 75 RON (cu preluare din Bucuresti)
Bauturile alcoolice si racoritoare din timpul meselor.

Cazare
Cazare o noapte la Conacul dintre Vii din Urlati
Mese
Pranz la Licorna Winehouse
Cina la Conacul dintre Vii
Mic dejun la Conacul dintre Vii

Informatii utile

Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
Avans de 50% din valoarea excursiei in momentul inscrierii.
Plata integrala cu cel tarziu 21 de zile inainte de data plecarii.
Conditii de anulare
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul

prezentului contract, se vor percepe urmatoarele penalizari:

1. 25% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 28 - 10 zile
calendaristice inainte de data inceperii sejurului;
2. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic
de 9 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
Documente de calatorie
Informatii cazare

Masuri de igiena si siguranta anti-covid
Ca regula generala, trebuie pastrata o distanta fizica de 1,5 metri intre persoane;
Toti angajatii care intra in contact cu clientii vor purta manusi si masca. Acestia au fost
instruiti cu privire la noile reguli de igiena;
In zona receptiei, scaunele sau fotoliile respecta distanta de 1,5 metri;
Gruparea clientilor in zona receptiei nu este permisa. Acestia trebuie sa mentina distanta si in
momentul check-in-ului sau ckeck-out-ului
Spatiile destinate cazarii sunt dezinfectate suplimentar cu solutii de curatare speciale
omologate de Ministerul Sanatatii si OMS;
Paharele de sticla/ceramica din camera sunt inlocuite cu cele de unica folosinta;
Frecventa dezinfectarii spatiilor publice din cadrul hotelului nostru este crescuta, in special in
zonele intens circulate;
Dispensere cu dezinfectant sunt instalate in diferite zone astfel incat sa fie accesibile si
clientilor si personalului –in special zona receptiei, a intrarii sau in zona de terase, la intrarea
in bai si la piscina;
Folosirea piscinei este permisa doar in conditiile legale;
Sala de conferinta va fi adaptata in functie de fiecare grup, pastrand regula distantarii sociale;
Masa se poate lua doar in zona de terase, in aer liber;
Sistemul self-service si contactul direct al oaspetilor hotelului cu mancarea nu este permis.
Toate regulile vor fi adaptate conform normelor in vigoare!

