Program EXPRESS
Mai multe obiective, o singură călătorie!

El Camino – O dată ȋn viaţă
Barcelona – Zaragoza - Pamplona – Estella – Legrono – Burgos – Hontanas –
Castrojeriz – Formista – Leon –Villafranca del Bierzo –Sarria –Santiago de Compostela –
Porto – Coimbra – Fatima – Lisabona

Program
Informatii precontractuale :

De la 929

€ 889 €

(Reducere First Minute - in limita
locurilor disponibile)

11 zile - Avion
DATE DE PLECARE 2022:
12.07; 30.08; 27.09
PREŢUL INCLUDE
•

Bilet de avion București – Barcelona
și Lisabona – București (in functie de
orarul de zbor al companiilor aeriene,
zborul poate fi si cu escala);
•

transport cu autocar/minibus
clasificat;
• 10 cazări la hoteluri de 3*;
• 10 mic dejun;
• Transfer aeroport-hotel-aeroport;
• Însoţitor din partea agenţiei;
SERVICII OPŢIONALE:
• Locuri preferentiale in autocar 25€/pers.

•

•
•
•

(se rezerva cronologic, primele locuri in
autocar incepand cu bancheta a doua);
Atentie! Locuri limitate.
Anulare gratuita cu pana la 31 de zile
inainte de plecare : 25 €/pers. (se poate
achizitiona doar la momentul inscrierii iar
costul acestui serviciu nu se rambruseaza
in caz de anulare). Pentru copiii cu varsta
de pana la 11.99 ani, nu se incaseaza
taxa de anulare gratuita.
1. Excursie Queluz, Sintra,Cabo da Roca,
Cascais, Estoril -45 €/pers
2. Excursie Palmela, Bacalhoa- 30 €/pers
NOU! 10 % Discount la achitarea din
ţară a excursiior opţionale

Grup minim 35 de persoane.

 Ziua 1. București – Barcelona
Călătoria noastră începe pe Aeroportul Henri Coandă, unde, după formalitățile
vamale ne îmbarcăm pentru Barcelona. După aterizare avem transfer în Barcelona unde
vom face un tur de oraș și vom descoperi principalele atracții ale acestuia. Ne răsfățăm
vederea și sufletul cu incredibila frumusețe a bisericii Sagrada Familia, gândită de
celebrul arhitect Antonio Gaudi. Ne delectăm și cu monumentul Columbus, înalt de 60
de metri. Dedicat lui Cristofor Columb, monumentul se află la marginea celebrei artere
Las Ramblas. Ne bucurăm în continuare, pe îndelete, pe minunata Barcelona. Fie că
alegem să explorăm Las Ramblas și să ne bucurăm de cumpărături inedite, fie savurăm o
porție de tapas în Plaça Reial. Ne plimbăm prin Plaça Catalunya, din centrul Barcelonei,
unde se întîlnesc orașul vechi, cu istoria sa incitantă și arhitectura vizionară de secol XIX .
Merită cu prisosință vizitat și Barri Gothic, cartierul gotic al Barcelonei, cu Basilica La
Merce și multe alte clădiri istorice, unele datând încă de pe vremea când romanii
stăpâneau Catalonia. Cazare la hotel pe Costa Brava.

 Ziua 2. Barcelona – Zaragoza – Pamplona
După un somn odihnitor, purcedem la drum, căci călătorului îi stă bine cu drumul.
Virăm hotărâți spre valea râului Ebro și în curând facem cunoștință cu Zaragoza, un loc
încântător și încărcat de semnele moștenirii romane, vestigii și monumente vitregite de
timp. Foarte aproape de aici s-a născut renumitul pictor Francisco de Goya, așa că în oraș
se află un muzeu dedicat lui care adăpostește operele sale cele mai cunoscute. Admirăm
Catedrala El Pilar și Catedrala La Seo, apoi ne îndreptăm spre Pamplona, capitala
istorică a Navarrei și a fostului Regat al Navarrei. Pamplona este celebră în întreaga
lumea pentru Festivalul Sanfermines. În fiecare an, între 6 și 14 iulie, spaniolii ies pe
străzi și se îndeletnicesc cu o distracție în care se amestecă adrenalina și curajul: goana
taurilor. Festivalul a fost descris de scriitorul Ernest Hemingway în romanul său “Fiesta".
Vizităm zidurile antice ale orașului și ajungem în Plaza del Castillo. Este inima pulsândă
a orașului, locul unde se desfășoară sub ochii noștrii o paradă de magazine și terase
cochete, într-o demonstrație superbă de arhitectruă urbană. Cazare în Pamplona.

 Ziua 3. Pamplona – Puente de la Reina – Estella – Legrono – Burgos
Călătoria de azi ne duce mai departe spre vestul Spaniei și ajungem în medievalul
Puente de La Reina. Aici vizităm uimitorul pod roman, protejat al Donei Mayor, soția
lui Sancho al III-lea. Rațiunea a fost ca numărul de pelerini să crească pe Camino
Frances și Camino Aragones. Când pășești pe pod, amintește-ți că există de peste 2000
de ani. Ai istoria la picioare și simți energia tuturor celor care au pășit în aceste locuri.
Deși suntem străini, se spune că aici, în Puente de la Reina, toată lumea se simte acasă.
Vizităm și biserica Santa Maria de Eunate și avem șansa să lăsăm autocarul deoparte
pentru a străbate, împreună, trei kilometri pe jos. Îi vom străbate calm, în liniște, cu
sufletele deschise spre ceea ce îți poate aduce în dar un pelerinaj. 3 kilometri de întâlnire
cu sine, orice ar însemna asta pentru fiecare dintre noi. 3 kilometri pe El Camino. Mai
avem, apoi, câteva opriri. De aici ajungem în Estella, orașul cunoscut cândva sub numele
“La Bella” datorită splendorilor arhitectonice și a monumentelor sale care se regăsesc și
astăzi în centrul istoric. Începând cu sec. XI, Estella a devenit un important popas (și mai
este și azi) al pelerinilor care mergeau spre Santiago de Compostela. Nu zăbovim prea
mult și ajungem în Legrono, localitate care și-a legat renumele de faimoasa regiune
viticolă Rioja. Nu avem de ales, așa că oprim la un restaurant local să degustăm licoarea
dumnezeiască după ce ne delectăm cu alte savori și arome spaniole care ne lasă gura apă.
Ne despărțim de Legrono și ajungem spre seară în Burgos. Cazare la hotel.
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 Ziua 4. Burgos – Hontanas – Castrojeriz – Formista – Leon

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.christiantour.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 si facilitati acordate
pentru circuitele cumparate, dar si
beneficii oferite de partenerii nostri,
in tara.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
• Intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, taxe de oraș*
plătibile la hotel, alte taxe şi cheltuieli
personale.
• Excursiile opționale pentru grup de
minim 30 persoane :
• Asigurare Covid (storno + medicala).
Detalii suplimentare gasiti aici:
https://christiantour.ro/asigurare-covid-19

Dimineața ne găsește în superbul oraș Burgos. Nu avem timp de pierdut, căci ne
așteaptă arhitectura gotică a majestuoasei Catedrale din Burgos, inclusă pe lista
patrimoniului mondial UNESCO. Mergem mai departe spre Hontanas, un sat tipic, pitoresc
specific zonei. În acest sătuc vom face un popas pentru a vizita Biserica veche ce datează
din anul 1540. De aici, pornim spre Castrojeriz unde vizităm Ruinele Mănăstirii Sfântul
Anton, Fortăreața Castillo de Castrojeriz, Biserica Santo Domingo și impozanta clădire
a Bisericii Santa Maria del Manzano. Următoarea oprire ne dă șansa să descindem în
Formista, unde se află o minune a stilului romanesc. Biserica San Martin datează din
secolul XI, iar întâlnirile noastre cu pelerinii ne fac să ne gândim că, poate, într-o bună zi
vom reveni aici noi înșine în postura lor. Pe seară, ajungem în Leon, ale cărui
catedrale, Pulchra Leonina și Santa María de León sunt printre cele mai frumoase
construcții din întreaga Spanie. Mulți pelerini aleg să se odihnească aici, la fel vom face și
noi. Cazare la hotel.

 Ziua 5. Leon – Vilafranca del Bierzo – Sarria
Plecăm din Leon spre Astorga, un oraș cu o panoramă îndrăzneață, montană și
străduțe care ne poartă spre situri, castele și catedrale medievale. Vizităm Catedrala Santa
Maria de Astorga – o construcție în stil gotic ce datează din anul 1471, căreia i s-au
adăugat mai târziu elemente romane, fiind declarată monument național în 1931. O altă
clădire fascinantă este Palatul Episcopal, construit în stil modernist de către arhitectul
Antoni Gaudi între anii 1889 – 1913. Ne continuăm drumul spre Foncebadon, unde vizităm
și ne fotografiem lângă celebra Cruce de Fier. Ajungem apoi spre Molinaseca, unde vom
traversa podul medieval Puente de Peregrinos și facem un scurt popas la Biserica San
Nicolas, construcție din secolul al XVII-lea. Drumul nostru este presărat cu bijuterii
arhitectonice și legende superbe. Ajungem în Ponferrada, ultimul oraș important de pe
Camino Frances înainte de Santiago. vizităm Castelul Ponferrada – supranumit și
Castelul Ordinului Templierilor, pentru a-i afla misterele legate de Cavalerii Templieri,
Camino de Santiago și sabia pierdută a lui Jacques de Molay, marele maestru al Ordinului
Templierilor. Această vizită ne va trezi cu siguranță curiozitatea față de istoria medievală a
Spaniei. Tot în Ponferrada admirăm Basilica Nuestra Senora de la Encina și Tore Del
Reloj (Turnul cu ceas al orașului). Continuăm drumul spre Villafranca del Bierzo, unde
este obligatoriu să ne oprim la Biserica Santiago. Frumusețea sa este completată de
statuia Sfântului Iacob. Acesta a dat numele aşezării Santiago de Compostela („Santiago“
provine din latinescul popular „Sanctu Iacobu“). Străbatem O’Cebreiro, primul sat celtic de
pe Camino Frances și facem o vizită la Complexul Etnografic O’Cebreiro, ce recrează
viața la sat în Muntii Lugo, inclus în lista monumentelor aflate în Patrimonul Mondial
UNESCO. De aici ajungem în Samos, vizităm impresionanta Mănăstire și apoi ajungem în
Sarria. Mulți pelerini pornesc de aici pe jos pentru a străbate cei 100 de kilometri care ne
mai despart de Santiago. Seara cazare la hotel în zona Sarria – Lugo.

 Ziua 6. Sarria – Santiago de Compostela
Călătoria din această zi ne aduce în dar orașele și încărcătura emoțională a ultimei
porțiuni din El Camino : Portomarin de pe malul râului Minho, și micul dar cochetul orășel
Palas de Rei. Vom intra în Santiago de Compostela pe lângă superba grădină de eucalipt
de pe Monte del Gozo. De aici vedem deja primele contururi ale Catedralei Santiago și
doar cinci kilometri ne mai despart de ea. Ne apropiem să vedem de aproape acest loc aflat
pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Santiago de Compostela este, după Ierusalim și
Roma, cel de-al treilea mare loc de pelerinaj al lumii creștine. Născut din și pentru cultul
Sfântului Apostol Iacob, orașul este astăzi o capodoperă de artă arhitecturală și culturală,
un oraș universitar viu și modern, capitală a Regiunii Galicia și cel mai ploios oraș din
Spania. Suntem aproape de ceea ce se credea că este sfîrșitul Pâmîntului. Noi știm că este
doar începutul. Pentru că, se spune, după ce ai privilegiul să străbați El Camino, ești un om
nou! Cazare în Santiago de Compostella.

 Ziua 7. Santiago de Compostella – Porto – Coimbra
SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single - 290 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru
cazare în cameră dublă cu 2 adulți.
• Reducere a 3-a persoana în cameră 15 €

Începem ziua cu micul dejun și planuri mărețe. Azi ne-am propus să descoperim
arhitectura robustă de granit care marchează orașul Porto. Al doilea ca mărime din
Portugalia, Porto este foarte diferit de experiența pe care o oferă Lisabona. Situat la gura
râului Douro, Porto are și privilegiul deschiderii la apă, Ribeira . UNESCO a inclus orașul pe
lista Patrimoniului Mondial și datorită clădirilor neoclasice reprezentative pentru acest
curent. Avem de vizitat locuri pline de istorie, promenade magnifice și superbe biserici în
stil baroc. De reținut sunt Torre dos Clérigos și impozanta Sé, catedrala orașului, libraria
Lello y Ermao, Bisericile Carmo și Carmelita, cu faţade împodobite cu azulejos în alb și
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BINE DE ŞTIUT
•

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 din 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 sunt necesare cartea
de identitate sau paşaportul valabile 6
luni de la data întoarcerii în ţară.

albastru. O altă construcție reprezentativă pentru Porto este podul metalic Ponte Dom
Luís I. Acesta leagă Porto de Vila Nova de Gaia. O plimbare lejeră pe Ribeira ne face să
simțim istoria prin toți porii pentru că ai, efectiv, senzația că te-ai întors în timp. Pe valea
râului Douro admirăm peisajul terasat, cu case care ne fac să visăm să ne mutăm, cândva, cu
totul, aici.
Moment de răgaz (timp liber):
Alto Douro este regiunea unde se produce vinul de Porto, însă îl găsim în toată
Portugalia. În unele crame și podgorii de pe malul fluviului Douro poți chiar să îți creezi
propriul vin, după gust și preferințe. Orice variantă ai alege, nu uita că vinul de Porto este
grozav de bun și grozav de tare!
Înainte de a se însera ajungem în Coimbra, un orașel atât de pitoresc încât ne vine greu
să ne retragem la hotel înainte de a-i lua pulsul la pas. Cazare la hotel în Coimbra.

 Ziua 8. Coimbra – Fatima – Lisabona
Începem vizita în Coimbra, unde vedem străzi cu iz antic, piețe și piațete publice de o
armonie incredibilă. Admirăm Vechea Univeristate (Velha Universidade). Ajungem în
Tomar, unde se află Mănăstirea Ordinului lui Hristos (portughezii o numesc Convento
de Cristo). La origine, ansamblul de clădiri a fost o fortăreață a Ordinului Templierilor.
După dizolvarea Ordinului Cavalerilor Templieri, în secolul al XIV-lea, ramura portugheză a
Ordinului s-a transformat în Ordinul Cavalerilor lui Hristos și a sprijinit întreaga campanie
de descoperiri maritime ale Portugaliei secolului al XV-lea. Din 1983, Mănăstirea Ordinului
lui Hristos se află pe lista patrimoniului mondial al UNESCO. De aici ajungem în Fatima
despre care se spune că are o energie divină fantastică. Este un loc de pelerinaj celebru,
unde trei păstori copii au fost binecuvântați cu viziunea Fecioarei Maria. Vizităm
Sanctuarul și ne rugăm, împreună, ca minunile să continue în viețile noastre. De aici, ne
continuăm drumul spre Mănăstirea Batalha. Datează din secolul XIV și uimește călătorii
din întreaga lume cu arhitectura sa gotică impunătoare și sobră. Vizităm mănăstirea și îi
aflăm istoria îndelungată. Aici își dorm somnul de veci membri ai familiei regale, de la
Regina Philippa de Lancaster la Regele João I. Înainte de asfințit ajungem în vestita
Lisabona. Cazare în Lisabona.

 Ziua 9. Lisabona
Ziua de astăzi o dedicăm capitalei Portugaliei, Lisabona, Piesajul colorat al orașului
redă o atmosferă relaxată, vie, veselă și ne lăsăm cuprinși de ea. Un prim tur al orașului ne
duce spre Turnul Belem. Este unul dintre cele mai reprezentative edificii din Lisabona,
luat sub protecția UNESCO, ca Patrimoniu Mondial, în 1983. Admirăm superba arhitectură
în stil manuelin. Ne oprim pentru o scurta vizita la Mănăstirea Jeronimos, reprezentativa
pentru curentul manuelin (gotic tarziu), urmează apoi Basilica Estrela, unde este
mormântul reginei portugheze Maria I, cea care a ctitorit biserica.
Moment de răgaz (timp liber):
Praça do Comércio este piața publică în care ne tragem sufletul alături de oamenii
locului, în timp ce ne bucurăm de priveliștea uimitoare oferită de estuarul râului Tejo. Ne
odihnim la o pauză de cafea și ne răsfățăm cu celebrele pasteis de nata, aromate, din foietaj
pufos și cremă onctuoasă.
Așteaptă la rând Piaţa Rossio, aşa cum numesc localnicii din Lisabona istorică Praca
de Dom Pedro IV din districtul Baixa. Statuia înaltă de 27 de metri, ce îl întruchipează pe
Dom Pedro IV ne lasă fără cuvinte! Monumentul are, la bază, patru statui alegorice. Sub
forma a patru figuri feminine, acestea întruchipează patru virtuți importante în cultura
portugheză: Puterea, Moderaţia, Justiţia şi Înţelepciunea. Trecem și pe lângă librăria
Bertrand. Deși nu impresionează neapărat prin mărime, are un secret uluitor: este cea
mai veche librărie din lume, înființată în 1732! Timp liber pentru vizite individuale. Vă
recomandam să mergeți la Oceanarium, unul dintre cele mai mari acvarii din lume. Cazare
la același hotel din Lisabona.

 Ziua 10. Lisabona – Queluz – Sintra – Cabo da Roca - Cascais – Estoril
Mic dejun. Dimineata timp liber la dispozitie in Lisabona sau opţional excursie în vestul
Portugaliei. Incepem cu Palatul Queluz, construit in sec.al XVII-lea si servea drept
resedinta de vara al Regelui Pedro al II-lea. Ulterior edificiul a fost largit si transformat intrun splendid palat roz ce imbina mai multe stiluri arhitecturale : Baroc, Rocaille si Neoclasic.
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Ne continuam excursia noastra de azi spre Sintra, un orăşel de un pitoresc aparte intrat în Patrimoniul UNESCO datorită elegantelor palate
construite aici (inclusiv reşedinţa de vară a fostei case regale), apoi deplasare spre Cabo da Roca, cel mai vestic punct al Europei. Nu putem
incheia ziua fara se ne oprim, chiar si pentru scurt timp, in renumitele staţiuni de pe malul Atlanticului, Cascais şi Estoril. Întoarcere în
Lisabona şi cazare la acelaşi hotel.

 Ziua11 . Lisabona – Palmela – Quinta da Bacalhoa - Bucuresti
Mic dejun. Dimineata timp liber la dispozitie in Lisabona. Check out de la hotel in jurul pranzului. Va propunem opţional excursie
Palmela si Bocalhoa. Traversând podul Vasco da Gama, cel mai lung din Europa, ajungem în Palmela, un oraş al provinciei Setubal, unde
cocoţat pe o stânca, la o altitudine de 378 metri, între estuarele râurilor Tajo si Sado, se ridică mândru un castel medieval. De sus priveliştea
asupra estuarului este impresionantă. Este un loc perfect de plecare pentru a descoperi Coasta Azul şi magnificul parc Arrabida dar şi multe
atracţii situate în împrejurimi, cum ar fi Palatul Bacalhoa sau ruinele romane. Regiunea Palmela are o mare tradiţie în agricultură, vinurile
produse aici fiind recunoscute pe plan mondial. Ne continuăm drumul spre Quinta da Bacalhoa unde putem face o degustare de vinuri şi
să ne convingem ca sunt adevărate statisticile mondiale. După-amiază ne întoarcem în Lisabona traversând de această data Podul 25 Aprilie,
unde la baza lui admirăm o impresionantă replica a statuii lui Isus de la Rio de Janeiro - Santuário Nacional de Cristo Rei. Merită
ascensiunea până în vârf, pentru panorama asupra oraşului şi a estuarului. Dupa amiaza transfer la aeroportul din Lisabona pentru zborul
spre tara, încercați de un sentiment de introspeție și pace lăuntrică. El Camino are acest efect asupra tuturor.

CLUB CARD PELLERIN
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.christiantour.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 si
facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii oferite de partenerii noștri, în țară.
INFORMAŢII PARTE DIN CONTRACT:
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 contractate ȋn sezonul 2021:
✓ Costa Brava -Hotel Maria del Mar 4 *
✓ Pamplona - Hotel Bed4u 3*
✓ Burgos - Hotel Rey Arturo 3*
✓ Leon – Hotel Riosol 3*
✓ Lugo – Hotel Eurostar Gran Lugo 4*
✓ Santiago de Compostela – Hotel Congreso 4 *
✓ Coimbra - Hotel D Luis 3*
✓ Lisabona - Hotel VIP Executive Zurique 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 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. 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
referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupulu, va fi comunicată 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.
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GHIZI ŞI PROGRAME OPTIONALE:
•
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.

DOCUMENTE DE CALATORIE:
• 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.

Sperăm că aţi petrecut o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări
comunicate pe următoarele adrese de corespondenţă:
E-mail: relatii.clienti@christiantour.ro
E-mail: manager.programeculturale@christiantour.ro

sau pe formularul de feedback disponibil aici:
Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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