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De la 215 €  
+ 175 euro (bilet de avion, 

transfer  şi  transport  autocar ) 

 
9 zile  
Autocar + avion 
 
  

DATE DE PLECARE 2020: 

 17.05; 28.09* 
 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 transport cu autocar/minibus  

clasificat;  

 8 nopți de cazare la hotel de 2- 3* 

 8 mic dejun; 

 bilet de avion Corfu– Bucureşti; 

 transfer hotel – aeroport; 

 vizită Skopje; 

 vizită Tirana;  

 Turul Insulei Corfu;  

 Însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 
 

B O N U S U R I  
 transferuri din țară conform 

programului. 
 NOU! Pachet full included PELLERIN:  

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  
excursiilor opţionale 1 + 2 +3 (de mai 

jos) pentru posesorii de Pellerin Club 
Card  

 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  
excursiilor opţionale 1 + 2 + 3 (de mai 

jos)  

 

O P Ț I O N A L  
1. Excursie Durres – 15 €/pers. 
2. Excursie Shkondra si Kruja  25 €/pers.  
3. Excursie Berat și Elbasan – 20 €/pers. 
4. Seara corfiotă – 30 €/pers. 

 
N O T A  :   
 Pentru data 28.09* programul se va 

desfăşura în sens invers, având inclus 
biletul de avion Bucureşti – Corfu şi 
retur cu autocarul. 

 

 

Program 
 

 Ziua 1. București – Skopje 
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - Autogara 

Centrală - București, la ora 6.30 dimineața. Traversăm Bulgaria parcurgand drumuri 

șerpuite prin munți și văi sculptate de timp și ajungem în Skopje. Profităm de orele 

rămase până să se sune stingerea și facem un tur al orașului scăldat în lumini de felinare, 

ce maschează bine cicatricele lui Skopje, renăscut din ruine și adăpostind un melanj de 

populații, tradiții și stiluri arhitecturale. Ne retragem la hotel în Skopje. 

 

 Ziua 2. Skopje – Ohrid - Tirana 

 Dimineața, ne delectăm la micul dejun cu primele savori macedonene. Apoi pornim 

să explorăm Skopje, un oraș care a fost aproape complet distrus de un cutremur 

devastator în 1963. Clădirile noi și statuile moderne prezente în număr mare sunt parte 

din programul urbanistic guvernamental de reconstrucție și amenajare a Capitalei, Skopje 

2014. Explorăm misterioasa fortăreață Kale și Podul de Piatră, ajungem la Casa 

Memorială a Maicii Tereza, în Piața Macedonia și la statuia lui Alexandru cel Mare, cât 

și la Moscheea Mustafa Pasha, cu al său candelabru impunător cu peste 100 de becuri.  

 Ne plimbăm prin Vechiul Bazar, pe alei înguste pavate cu piatră cubică și flancate de 

sute de tarabe de lemn peste care plutește o mireasmă de ceai aromat și delicii savuroase 

care sfârâie pe grătare.  

 Plecăm din Skopje spre un ținut fermecător, în spectaculosul Parc Național 

Mavrovo, unde călători din întreaga lume sunt captivați de peisajele cu ape azurii care îți 

taie respirația. În apropiere vizităm Mănăstirea Jovan Bigorski, cu impozantul său turn 

de apărare și plecăm spre Ohrid.  

Orașul - cetate Ohrid este supranumit Ierusalimul Balcanilor pentru că se presupune că în 

jurul lacului există în jur de 365 de biserici și mănăstiri. Pentru a-și proteja moștenirea 

culturală și spirituală, atât orașul, cât și lacul au fost incluse în Patrimoniul Mondial 

UNESCO în anul 1980. Plimbă-te în voie și vei simți magia monumentală a orașului. 

Vedem monumentul Sf. Chiril și Metodiu și continuăm cu Biserica Sf. Sofia, 

Amfiteatrul Antic, Galeria de Efigii și Cetatea Samuil. Nu plecăm din Ohrid fără a face 

o plimbare prin bazarul orașului, care ascunde o surpriză pentru vizitatori, istoricul 

copac Chinar, vechi de peste1.000 de ani. Plecăm din Ohrid cu un album impesionant de 

impresii și momente surprinse cu aparatele foto pe care le rememoram în camera 

hotelului. Seara sosire si cazare in Tirana. 
 

 Ziua 3. Tirana - Durres - Tirana 
 Dupa micul dejun va propunem o excursie optionala pentru a descoperi frumusetea 

orasului  Durres, poarta Albaniei spre Marea Adriatică. Grecii corintieni, negustori și 

navigatori prin excelență, au văzut potențialul acestui loc, construind așezarea în secolul  

VII î.H. și dându-i denumirea de Epidamos. Admirăm clădiri emblematice precum: 

Muzeul Național de Arheologie, Amfiteatrul Roman, cel mai mare din Balcani, Turnul 

și Zidul Venețian. Vila Regelui Zog, reminiscență a monarhiei albaneze, e înconjurată de 

un peisaj care te face să înțelegi de ce grecii din Corfu au fondat Durres acum 2.600 de 

ani. 

 
Moment de răgaz (timp liber):  

O sa înțelegeți cu adevărat spiritul albanez după ce veți gusta tavë kosi - miel cu 

ierburi aromate la cuptor peste care se toarnă un sos preparat din iaurt sau un 

patëllxhanët mbushur, o vânătă cu umplutură de carne fragedă tocată de miel, aromată cu 

Albania și Insula Corfu 
Skopje – Ohrid – Durres - Tirana - Shkodra – Kruja - Berat – Elbasan - Vlore - Orikum– 

Gjirokastra – Saranda - Butrint - Corfu 
 

 

Program EXPRESS 
Mai multe obiective, o singură călătorie! 
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    Stii ca te numesti Pellerin atunci cand 
toate semnele sunt de partea ta: iti 
place sa calatoresti in jurul lumii, sa 
aduni amintiri de neuitat, astepti cu 
nerabdare sa vizitezi locuri inedite si te 
hranesti cu aventura specifica fiecarui 
loc nou pe care il descoperi. Iar daca am 
aflat ca esti un calator veritabil, atunci 
inseamna ca meriti cu desavarsire sa 
faci parte din clubul Pellerin, concept 
creat special pentru tine. Intotdeauna 
Pellerin-ul se va intoarce din calatoriile 
sale mai bogat. 
Cum poti deveni membru? 
Regulamentul si toate detaliile de care 
ai nevoie sunt disponibile la adresa 
www.pellerin.ro. 
   Pellerin Club Card este un card 
nominal care se achizitioneaza contra 
cost (25 euro) si vine in intampinarea ta 
cu o multitudine de avantaje şi facilitati 
acordate pentru circuitele cumparate, 
dar si beneficii oferite de partenerii 
nostri, in tara. 

 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  
 Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, taxe de oras * 

platibile la hotel, alte taxe şi cheltuieli 

personale. 

 Excursiile opționale pentru grup 

minim 30 de persoane; 

 Traversarea cu feribotul în Corfu      

10 euro/pers. (se achită la înscriere) 

 

 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  
 Supliment de single - 125 € 

 Reducere a 3-a persoană în cameră  -

10 €.  

 Reducere copil  6 -12 ani - 15 €,  

pentru cazare în cameră dublă cu 2 

adulți; 

 

 

 

mirodenii, care e perfectă alături de un vin local. Puțină lume știe că Albania este una 

dintre țările europene cu cea mai îndelungată tradiție viticolă, așa că merită să savurați 

cel puțin un pahar de vin vechi din soiurile Shesh i bardhe sau Shesh i zi, specifice zonei 

Durres. Răsfățați-vă cu unul dintre deserturile tradiționale, despre care mulți gurmanzi 

spun că sunt foarte asemănătoare cu cele din Afganistan și Turcia. 

 Ne îndepărtăm de orașul de pe coasta Adriaticii, autocarul ne duce pe șoseaua 

străjuită de păduri seculare, prin văi adânci ce traversează munții. Tirana, capitala 

Albaniei ni se dezvăluie în trepte, mai întâi vedem clădirile zonei industriale de la 

marginea orașului, apoi peisajul urban se îmblânzește. Arhitectura și culorile din jur îți 

dau sentimentul că Tirana ține pasul cu viitorul, dar în același timp este ancorată în trecut. 

Incepem turul de oras admirand frumoasele cladiri din centrul orasului:  Muzeul 

Național, Biserica Ortodoxă și vechea Moschee situata in spatele impozantului Turn cu 

Ceas, continuăm apoi cu Opera și Banca Națională. 

 
Moment de răgaz (timp liber):  

 Pentru o priveliște cu adevărat aparte asupra coloratei Tirana, trebuie să urci în 

telegondola Dajti Ekspress, având cel mai lung traseu din Balcani. Odată ajunși pe culmile 

Muntelui Dajti, ai ocazia de a lua prânzul într-un restaurant rotativ care oferă o panoramă 

de 360 de grade asupra împrejurimilor.  

 Ajungem de-a lungul Bulevardului Deshmoret e Kombit, care a fost construit de 

italieni, apoi vedem un monument aparte din perioada comunismului, Piramida. Facem 

poze și admirăm suprafețele sale de marmură albă, apoi facem un scurt popas pentru a ne          

reenergiza la terasa unei cafenele. Dacă vrem să aflăm mai multe despre istoria acestui 

neam, despre care am învățat că ar fi urmașii dacilor ca și noi, intrăm să vizităm Muzeul 

Național. Apoi ne întoarcem la hotel. Cazare la hotel in Tirana. 

 

 Ziua 4. Tirana - Shkodra – Kruja - Tirana 
 Ne trezim cu un mëngjes (mic-dejun) însoțit de o cafea tare și suntem nerabdatori sa 

aflam ce lucruri interesante vom mai descoperi azi. Va propunem o excursie optionala la  

Shkodra. Vizităm aici Castelul Rozafa și aflam legenda locului care se aseamana cu cea a 

mesterului Manole, Rozafa fiind sotia celui mai tanar dintrei cei trei frati care incercau sa 

construiasca ziduri pentru castel ca a doua zi sa le gaseasca daramate. Ne transpunem în 

vremuri medievale, fiind captivați de diversitatea fascinantă a orașului. Vedem Moscheea 

de Plumb, construita de Mehmet Pasa Bushati dupa modelul Moscheei Albastre din 

Istanbul, dar avand acoperisul confectionat din plumb.  
Moment de răgaz (timp liber):  

 În Shkodra avem ocazia de a descoperi un crâmpei din trecutul Albaniei, vizitând 

Muzeul Național de Fotografie Marubi, singurul muzeu de acest tip din țară. Clădirea a 

trecut în 2016 printr-o transformare modernă, însă, elementele inițiale au fost păstrate și 

puse în valoare de geometrii amețitoare. Arhitectura clădirii are un minimalism aparte, 

îndulcit de colecțiile impresionante de fotografii care dezvăluie privitorilor o istorie cât se 

poate de autentică a statului și culturii albaneze. Purtând numele unui faimos pictor și 

fotograf Italian, muzeul deține peste 500.000 de fotografii, cele mai vechi fiind chiar din 

anul 1858.  

 Pe drumul de intoarcere spre Tirana oprim în Kruja, al cărui nume înseamnă în 

albaneză “fântână”. Admiram frumoasa panorama a orasului de pe colina unde este situat 

Castelul Kruja apoi ne indreptam spre Muzeul Scanderbeg, clădiri de mare importanță 

istorică pentru albanezi și nu numai. Continuăm cu Muzeul Etnografic. Înainte de a ne 

întoarce la Tirana, facem cumpărături în vechiul bazar cu chioșcuri din lemn, unde te 

întâmpină obiecte create de artizanii locali. 

 
Moment de răgaz (timp liber):  

 Preparatele tradiționale, bogate în carne, au o relație specială cu renumitul coniac 

albanez Skenderbeu. O vorbă albaneză spune că niciun turist nu pleacă acasă fără o sticlă 

din faimoasa licoare. Skenderbeu este distilat din struguri, „deocheat” cu miere și extracte 

de plante aromatice și învechit mai bine de trei ani în butoaie de stejar din Durres, așa că 

nu e de mirare că a primit numeroase medalii la concursurile de profil. Dacă nu îți place 

tăria, mergi la sigur gustând o bere locală! 

 In cursul dupa-amiezii ne întoarcem la Tirana și mergem la hotel, nerăbdători să 

descoperim noi mistere ale Albaniei. 
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  Ziua 5. Tirana – Berat  – Elbasan - Tirana 

 Astazi va propunem o noua aventura pe meleagurile albaneze, o excursie optionala la 

Berat, care ne încântă privirea prin colecția impresionantă de case albe otomane ce ocupă 

versantul unui munte. Cu siguranță, acesta ar putea fi punctul culminant al vizitei noastre 

în Albania. Cunoscut drept "Orașul cu o mie de ferestre", Berat a convins UNESCO să-l 

includă în Patrimoniul Mondial al orașelor muzeu. Cele trei cartiere majore ale orașului 

vechi sunt Mangalemi, Gorica si Kala, unde se află castelul. Vizitarea stațiunii „Kala” 

implică o plimbare abruptă pe un drum pietruit, dar cei care se vor aventura sa o parcurga 

vor fi răsplătiți cu o vedere panoramică impresionantă. Vom vedea Muzeul de 

Iconografie „Onufri”, Moscheea Rosie, cunoscută pentru minaretul său singuratic și 

Biserica Sf. Treime. Ne îndreptăm pașii spre Muzeul Național de Etnografie, care este 

situat într-una din cele mai autentice și mai interesante clădiri ale orașului. Urmează 

Podul Arcuit, construit în 1780, un fabulos exponat arhitectural și loc perfect de a face 

poze de invidiat. E timpul să ne luăm rămas bun de la încă un loc plin de farmec și istorie 

nealterată.  

 Excursia noastra continua cu Elbasan, unul dintre marile orașe ale Albaniei. Vizităm 

Castelul Elbasan, o fortăreață construită în secolul XV de Sultanul Mehmet II pe locul 

anticului Scampis. Aici putem găsi și băile turcești ale lui Sinan Pașa. Orașul era centrul 

principal al naționalismului albanez în timpul dominației otomane. In cursul serii ne 

intoarcem la hotelul nostru din Tirana pentru cazare.  

 

 Ziua 6.  Vlore - Orikum – Gjirokastra – Saranda 

     După micul dejun, ne pregătim să vizităm Mănăstirea Bizantină din Zvernec, apoi 

continuăm drumul spre sud. Situat la întâlnirea Mării Adriatice și a Mării Ionice, Vlore se 

află la numai 120 km distanta fata de Italia. A fost fondat în secolul al VI-lea î.Hr. sub 

numele de Aulona și s-a aflat sub stăpânire romană până în secolul al VIII-lea, apoi s-a 

mutat în Patriarhia Constantinopolului. A fost colonie a sârbilor, a otomanilor și a 

venețienilor. Admiram  Castelul Vlore, care a fost construit în 1531 de către Suleiman și 

Moscheea Muradiut,. In apropierea orasului, se afla un sit arheologic foarte interesant – 

Orikum.  Săpăturile efectuate langa fosta bază militară navală albaneză „Pashaliman” au 

scos la iveala obiecte din epoca romana. Plecăm spre Gjirokastra, care a ajuns în 

Patrimoniul UNESCO grație modului în care vechea așezare comercială otomană s-a 

păstrat intactă de-a lungul timpului. Felul în care casele au fost sculptate în rocă i-a adus 

supranumele de “Orașul de piatră”.  Aici se afla Muzeul Etnografic, centrul de artizanat 

local, cât și cel mai mare castel din Albania. Plecăm spre Saranda, capitala neoficială a 

Rivierei Albaneze. Cazare in Saranda. 

 

 Ziua 7.  Saranda – Butrint – Corfu  

 Dimineața luăm micul dejun și ne pregătim de drum. Micuțul sat pescăresc de 

odinioară s-a transformat treptat într-o stațiune prosperă, cu o promenadă care îmbie cu 

restaurantele și cafenelele din zona falezei. Deși orașul și-a pierdut din șarmul seren 

specific unei localitați modeste, a compensat prin carismă și prin elemente urbane 

moderne, hoteluri, cafenele și pub-uri cu un ambient care atrage turiștii din toată Europa. 

Numele localității se trage de la Ayii Saranda, o veche mănăstire care poartă hramul a 40 

de sfinți. Pentru o scurtă perioadă, orașul se numea Porto Edda, după numele fiicei 

dictatorului italian Musolini. După promenadă, ne îndreptăm spre parcul emblematic al 

Sarandei prin care curge râul „Ochi Albastru”. Ne răcorim cu apa de izvor și avem timp 

pentru a servi prânzul într-un restaurant local.  
Moment de răgaz (timp liber):  

Vedeta gastronomiei albaneze este, fără drept de apel, carnea de miel. Dar dacă tot ai în 

față un meniu, alege o porție de jufka - paste de casă cu oofte ferguara - miel înăbușit la 

cuptor, aromat cu mirodenii și stropit cu smântână grasă. Garantat te lingi pe degete. Și ca 

să îți priască, cere-i somelierului un vin alb autohton. Albanezii au tradiție în producția de 

vin, însă izolarea de decenii a țării a ținut aceste comori departe de cunoscători. Iată de ce 

poți găsi un vin excelent la preț de apă minerală.  

 După masă, mergem spre Butrint, un oraș cu o istorie de peste 3000 de ani, parte a 

Patrimoniului Mondial UNESCO. Așezarea a fost marcată de coloniștii greci, apoi de 

romani, cunoscând o perioadă înfloritoare în perioada bizantină. Se presupune că aici ar fi 

fost casa lui Hipocrat, părintele medicinei, oamenii venind din ținuturi îndepărtate ca să 

găsească leac pentru suferințele lor.  

B I N E  D E  Ş T I U T  

 
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de 

a refuza intrarea pe teritoriul statului a 

oricărei persoane care nu prezintă 

suficientă încredere chiar dacă aceasta a 

obţinut acordul pentru obţinerea vizei 

turistice. Agenţia de turism nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i 

fi refuzată intrarea şi de aceea este 

obligat să informeze agenţia asupra 

oricărui incident petrecut vreodată în 

afara graniţelor României, precum şi 

asupra oricărei tangenţe pe care o are 

cu statele în care are loc desfăşurarea 

programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să 

iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă asupra 

lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat 

la notariat; adultul care-i însoţeşte, în 

cazul în care acesta nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe 

care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de 

către conducătorul de grup, ca ordine 

de desfăşurare sau se pot înlocui unele 

obiective sau hoteluri în funcţie de 

anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de 

transport este cea oficială pentru tarile 

tranzitate. 

 Obiectivele din tururile panoramice din 

program se vizitează doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de 

către recepţia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct 

la recepţie, asistat de însoţitorul de 

grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de 

genul taxei de staţiune. Aceasta se va 

achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 

 Pentru călătorie este necesar carte de 

identitate sau paşaport valabile 6 luni 

de la data întoarcerii în ţară. 

 

Grup minim 35 pers. 
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Acest loc a devenit cunoscut în secolul al VII-lea î.Hr. drept cel mai important oraș din Epir. 

Trecem cu feribotul în Insula Corfu. Cazare la hotel in Corfu. 

 

 Ziua 8.   Turul Insulei Corfu  
Kalimera! (Bună dimineața!). Un mic dejun binemeritat și o cafea bună sunt lucrurile ce 

ne dau energie pentru călătoria care ne așteaptă.  E timpul să pornim spre Gastouri, 

localitatea care găzduiește fosta reședință a împărătesei Austriei, Sisi  - Palatul 

Achilleion. Pasionată de legendele grecești, aceasta a construit palatul având în minte  

tema morții lui Achille. Vizităm, pe rând, palatul, curtea și grădina. O mulțime de opere de 

artă ne răsfață privirile și ne încarcă memoria telefoanelor mobile cu fotografii care ne 

amintesc de această vizită. Pornim apoi spre Perama de unde putem admira  Vlaherna, 

mănăstire din secolul al XII-lea, închinată Sfintei Fecioare Maria si Insula Pontikonisi 

(Insula Soarecelui). 

Capitala insulei, Corfu Town, ne dezvăluie cât de curtat a fost acest loc de diferite 

civilizații, influențele europene se simt în arhitectura răsfățată de soare. Admirăm tributul 

adus stăpânirii venețiene de peste patru secole, reflectat în clădirile cu tipic italienesc, cu 

obloane romantice și coloane în stil francez. Orașul universitar freamătă de viață, iar pe 

localnici îi recunoaștem lesne după mândria cu care calcă și nu în ultimul rând, după 

numele cel mai popular pe Insulă: Spyros, nume ales în onoarea Sfântului Spiridon, 

protectorul insulei Corfu. Legenda spune că acesta a salvat de patru ori orașul Corfu. Așa 

că vizităm Biserica Sfântului Spiridon, care adăpostește rămășițile Sfântului. Până în ziua 

de astăzi, sfintele moaște întregi ale Sfântului Spiridon continuă să facă minuni. El este 

cunoscut ca „sfântul călător“, deoarece papucii de mătase de pe tălpile sale se uzează în 

fiecare an și sunt înlocuiți la praznicul său. Când papucii sunt înlocuiți, bucățele sunt 

introduse în pliculețe și vândute, pentru a proteja purtătorii. Vizităm, apoi, Catedrala 

Ortodoxă a insulei Corfu. Datează din 1841 și este dedicată Sfintei Theodora, ale cărei 

rămășițe sunt găzduite aici, alături de icoane impresionante din aur.  

 
Moment de răgaz (timp liber):  

Ce poate fi mai placut decat sa servesti un Caffé Frappé  la una din cafenelele de pe 

promenada Liston. Numele ei vine de la cuvântul “Listă”. În trecut, aveai acces aici doar 

dacă te numărai printre cei mai bogați sau printre nobilii orașului. Mai exact, numele tău 

era trecut pe o listă care îți garanta accesul la această arteră unde se găsesc și astăzi terase, 

cafenele și mici magazinașe cu suveniruri. Alaturi de bautura rece, facuta din cafea instant, 

savurati cu incredere si produsele de patisserie grecesti, impreuna sunt o combinatie care 

iti incanta simturile. 

 

Timp liber in Corfu Town. Va recomandam sa mergeti sa vedeti  Fortăreața din Corfu, 

care dezvaluie o priveliște incredibilă asupra Mării Ionice. Dupa-amiaza ne vom îndrepta 

catre Paleokastritsa, unde vom vizita vechea Mănăstire a Maicii Domnului (Panaghia).  

După vizitarea locurilor sfinte, continuăm drumul spre hotelul nostru unde avem ocazia să 

ne reamintim despre frumusețile văzute pe parcursul întregii zile.  

 
Experiență: ritm și gusturi tradiționale 

Daca te intrebai cu ce ai mai putea umple timpul inainte de a te retrage la hotel, avem 

pentru tine un pont: cum suna pentru tine “Seara Tradiționala Corfiota” (optional). Ai 

ocazia sa descoperi folclorul autentic, dansurile, ritmurile si costumele specifice, cu 

obicieiurile de nunta, dar si bucataria specifica. Dupa aceasta cina, ne indragostim definitiv 

de Elada, de aromele si gusturile sale, de cel mai bun ulei de masline din lume si cele mai 

proaspete fructe de mare. 

Ne întoarcem la hotel cu amintiri frumoase despre Grecia pe care le luăm cu noi acasă. 
Cazare la același hotel. 

 

 

 Ziua 9.   Corfu - București 

Mic dejun. Lasăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat și ne îndreptăm spre 

aeroportul din Corfu pentru zborul spre tara.  

 

T R E B U I E  S Ă  V E Z I  
 

Moscheea Et’hem Bey 
 (Tirana) 

Cel mai interesant monument din 
capitala Albaniei a fost construit in anul 
1821 si finalizat 28 de ani mai tarziu. 
Este considerata una dintre cele mai 
frumos decorate moschee din Albania. 
Din anul 1991 a fost redeschisa ca lacaș 
de cult și este un simbol al luptei 
împotriva dictaturii comuniste. 
 

Palatul lui Sissi (Achilleion) 

(Corfu) 
Palatul Achilleion din insula Corfu, 
refugiul împărătesei Elisabeta a Austro-
Ungariei, Sissi, reședință a ultimului 
Kaizer al Germaniei, Wilhelm al II-lea și 
Cazino al insulei Kerkyra, este o 
reședință impresionantă, luminoasă, cu 
o energie pozitivă și o grădină 
fabuloasă, cu vegetație luxuriantă și 
plină de statui. 
 

Seara corfiotă 

(Opțional) 
Se îmbină mese tradiționale cu muzica și 
dansul, oaspetii având astfel ocazia să 
descopere și să experimenteze cultura 
locală. Vom gusta lichiorul de Kumquat 
și brânzeturi de capră, vom dansa și 
vom sta la povești cu corfioții. 

 

NOU!!  Transferuri către Autogara 

Centrală Memento Bus din: 

 
 

Oras Tarif/sens/pers. 

Ploiești  7 € 

Brașov 15 € 

Constanța 15 € 

Galați 15 € 

Brăila 15 € 

Focșani 15 € 

Buzău 12 € 

Pitești 10 € 

Sibiu 20 € 

 

Pentru transferurile din tara turiştii sunt 

rugaţi să se prezinte la locul de intilnire 

cu cca 15- 30 min. înainte de ora 

comunicată. 
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A B C D 
PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 80 € 

PROMO 

Reducere  60 € 

STANDARD + 

Reducere 40 € 

295 € 
+ 175 € (bilet avion, transfer si 

transport autocar / minibus) 

215 €  
+ 175 € (bilet avion, 
transfer si transport  
autocar / minibus) 

235 € 
+ 145 € (bilet avion, transfer 

si transport  

autocar / minibus) 

255 € 
+ 175 € (bilet avion, 

transfer si transport 

 autocar/ minibus) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

 Ofertă valabilă pentru primele 

locuri în autocar; 

 GRATUIT -PELLERIN CLUB 

CARD. 

 GRATUIT excursie Berat şi 

Elbasan, 

 Tarif disponibil şi în varianta de 

transport individual (include 

serviciile de cazare şi asistenţă 

turistică locală); 

 ATENŢIE!   LOCURI LIMITATE 

 

 Ofertă valabilă pentru 

ultimele locuri în 

autocar; 

 Nu se acceptă 

modificări sau anulări. 

 Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică locală); 

 Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 Oferta este valabilă până 

la 31.01.2020 

 

 Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

 Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  
 Supliment de single 125 € 

 Reducere a 3-a persoana în cameră - 10 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  - 15 €,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulţi 

   
C L U B  C A R D  P E L L E R I N  

Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, astepți 
cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești un 
călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.  
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat. 
Cum poți deveni membru? Regulamentul și toate detaliile de care ai nevoie sunt disponibile la adresa www.pellerin.ro.  
Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje, 
încă de la început: reduceri pentru asigurări  (medicală/storno sau bagaje), la  facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii 
oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  

Derulare program: 
  Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate.  

  Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de 
cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile 
inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  

 

Hoteluri utilizate ȋn sezonul 2019:  

 Skopje- Hotel Wip   3*  

 Tirana - Arc Hotel Tirane 3* 
 Sarranda - Hotel Sunrays 3*  
 Corfu - Hotel Molfetta Beach 3*  

*Ȋn sezonul actual, se va opta pentru aceleaşi hoteluri sau unele similare. 
 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist 
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 
 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu 
 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 

 

Modificari şi anulări: 

         Preţul este calculat pentru un grup minim de 35 de persoane. 

 Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

 Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se vor folosi minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

 Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă 

dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare 

http://www.pellerin.ro/
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referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunicata cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

   Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 

de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn 

termenul menţionat. 

   Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

plecare. 

 

 G H I Z I  Ş I  P R O G R A M E  O P T I O N A L E :  
 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau 

hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.  

 Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii 

opţionale se pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.  

 Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor  biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas / 

feribot, clientul  va primi tichetele locale. 

 

D O C U M E N T E  D E  C A L A T O R I E :  

  Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere 

chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze 

agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o  are cu statele în 

care are loc desfăşurarea programului. 

  Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu 

este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

  Pentru călătorie sunt necesare paşaportul / cartea de identitate valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

 


