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De la 495 €  
+  469 euro (bilet avion, 

transferuri  si transport autocar) 

 
10 zile - Avion 
 
  

DATE DE PLECARE 2019:  

26.05; 19.08 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 

 Bilet de avion Iasi - Londra si 

retur; 

 transport cu autocar climatizat; 

 9 cazari la hoteluri de 2-3*; 

 9 mic dejun; 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 
 

 

B O N U S U R I  

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB CARD 

 Reducere 10% la achitarea din 

tara a excursiilor opționale, pentru 

posesorii de card PELLERIN CLUB 

CARD. 
 
 
 

O P Ț I O N A L E  

 „ Calatorie in timp” - 35 €/pers. 

(Croaziera Lacul Windermere si 

bilet de tren cu aburi, incluse) 

 Excursie Edinburgh - 35 €/pers. 

 Excursie Glendalough-25 €/pers. 
 

 

 

Program 
 

 Ziua 1. Iasi – Londra   
 Călătoria noastră începe din aeroportul din Iasi de unde ne imbarcam pentru zborul 

spre Londra.  Dupa aterizare, intalnire cu ghidul si imbarcare  in microbuzul de transfer  

catre hotel.  Ai program de voie și te poți aventura pe străzile unei metropole năucitoare. 

Ia metroul londonez și obligatoriu un minighid “London from A to Z” și… “Here we go” la 

Big Ben, turnul cu ceas construit în 1859, Palatul Westminster, care găzduiește 

Parlamentul britanic, Westminster Abbey, cea mai cunoscută biserică londoneză, unde 

sunt încoronați regii și reginele Marii Britanii și Palatul Buckingham, reședința 

principală a Casei regale britanice. Admirăm impresionanta arhitectură a Catedralei St. 

Paul – o biserică anglicană situată pe colina Ludgate Hill, trecem prin faimoasa piață 

Piccadilly Circus – un loc preferat deopotrivă de londonezi și de turiști pentru 

cumpărături. 
Moment de răgaz: 

 “Când ești la Roma, poartă-te ca romanii!” se traduce în călătoria noastră un pic 

diferit: ”Când ești la Londra, nu sări peste ceaiul de la ora 5!” Ei bine, această tradiție 

britanică trebuie luată 100% în serios pentru că este unul dintre cele mai frumoase 

momente ale zilei. Toată lumea se oprește din agitația zilei și se delectează cu un ceai 

fierbinte, fie el cu lapte sau fără, însoțit de câteva gustări: tartine, biscuiți, brioșe sau 

scones (un soi de pâinici de origine scoțiană). 

Continuă explorarea metropolei engleze cu o vizită la Turnul Londrei, unul dintre 

monumentele emblematice ale Londrei, un complex de clădiri și fortificații de pe malul 

Tamisei, a căror construcție a fost începută de către William Cuceritorul în secolul XI. De-

a lungul istoriei sale zbuciumate, Turnul Londrei a servit drept reședință regală, 

închisoare, loc de execuție sau visterie. În prezent este renumit deoarece găzduiește 

bijuteriile Coroanei, păzite de unii dintre cei mai faimoși gardieni din lume: ” Yeoman 

Warders” sau ”Beefeaters”. Deplasare catre hotelul din Londra pentru cazare.  

 

 Ziua 2. Londra -  Stratford-upon-Avon - York 

 Astăzi facem o călătorie special, pe urmele lui Shakespeare şi ne vom opri la 

Stradford-upon-Avon, un oraș mic și impresionant prin faptul că păstrează foarte bine 

atmosfera timpurilor în care aici se scriau unele dintre cele mai importante capodopere 

ale literaturii universale. Deschidem cercul de la Casa Memorială, locul în care s-a născut 

scriitorul și îl închidem la biserica Trinity, unde se află mormântul lui Shakespeare.   

Mergem apoi la nord, spre orașul viking York, unde ne așteaptă o atmosferă medievală și 

cu multe detalii uimitoare care au însoțit istoria Angliei.  Catedrala York, cea mai mare 

catedrală în stil gotic din Nordul Europei, este reședință episcopală . York are o veche 

tradiție în arta ciocolateriei. Prin urmare, ne plimbăm pe străduțele cu iz de istorie și 

intrăm în magazinele cochete să cumpărăm suveniruri, printre care și specialități rafinate 

de ciocolată. Ajungem și pe celebra Shambles, o stradă care trebuie vizitată pentru 

farmecul ei unic. Aici ne putem opri la o cafea și, dacă ne împrietenim ad-hoc cu un 

localnic, îl putem trage de limbă despre… poveștile cu fantome. Fundația Internațională a 

Cercetătorilor Fenomenelor Paranormale a decretat York-ul drept “cel mai bântuit oraș 

din Europa”, în 2002. Lucru care nu ne împiedică să ne cazăm tocmai aici în York. Cazare 

in zona York. 

 

 

Enciclopedia Britanică 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

 Londra – Stratford – York - Lake District -  Glasgow -  Edinburgh- Belfast – Dublin - Kildare  

Kilkenny -  Waterford - Cardiff – Bath -  Stonehenge 
 

 

Experiente culturale 
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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, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la  

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,  alte taxe şi 
cheltuieli personale. 
 Transportul local in Londra 
 Taxele de traversare cu ferry inclusiv 
autocar spre Irlanda de Nord + Tara 
Galilor - 60 € / pers    (se achita la 
inscriere) 
 Excursiile opționale pentru grup de 
minim 25 persoane; 

 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  

 Supliment de single 275 € 
 Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  

pentru cazare in camera dubla cu 2 

adulti.  

 

 

  Ziua 3. Lake District – Gretna Green - Glasgow 

 Astăzi trecem prin locuri de vis începând de dimineață, când pornim prin sate 

pitorești și pe lângă Parcul Național Yorkshire Dales, apoi ne oprim în Lake District. 

Frumosul parc intrat în patrimoniul universal a inspirat nenumărați poeți și alți artiști   

de-a lungul vremii. În fiecare an, circa 15 milioane de vizitatori din întreaga lume 

explorează zona și nu este greu de înțeles de ce poeții romantici veniți aici în secolul al 

XIX-lea s-au îndrăgostit de panorama dealurilor abrupte și a lacurilor limpezi de munte. 

 

Moment de răgaz:  Călătorie în timp 

 O plimbare cu vaporașul pe Windermere, cel mai mare lac din Anglia, este prilej 

pentru a admira atât peisajele de poveste, cât și pitoreștile așezări izolate de restul lumii. 

Urmează o călătorie specială în timp la bordul unui tren cu abur, din zona Lakeside până 

în Havertwaite, unde totul este de o frumusețe ireală, așa că vă sfătuim să țineți aparatul 

de fotografiat la îndemână. (excursie opţională -  care include bilet de tren şi croazieră pe 

lacul Windermere) 

Ne oprim în  „capitala nunților”, Gretna Green, supranumită așa deoarece multe cupluri 

au venit aici să se căsătorească pe vremea când legea scoțiana permitea ca două persoane 

sub 21 de ani să își unească destinele. Pentru că nunțile erau oficiate în atelierele 

fierarilor, aici există o nicovală faimoasă, pe care o vedem și noi. De aici busola noastră 

arată spre Glasgow pentru a explora cel mai mare oraș al Scoției. Program de voie. I-ați 

inima în dinți și pornește la pas pe străzile metropolei. Centrul vechi îți oferă numeroase 

opriri, fie pentru a te delecta cu o halbă de bere autohtonă, fie pentru a admira clădirile 

impunătoare cu arhitectură gotică de o frumusețe sobră  - Sala Regală de Concerte, 

Catedrala din Glasgow, Piața St. George. Dacă te pasionează cumpărăturile, neapărat să 

ajungi pe celebrul bulevard pietonal, Buchanon Street.  Superbele clădiri victoriene fac 

un contrast puternic cu viața de noapte vibrantă, cu restaurantele și pub-urile colorate 

unde au loc aproape seară de seară concerte live. Vitalitatea acestui oraș este de-a dreptul 

contagioasă, iar combinația dintre caracterul urban și locuitorii săi prietenoși este 

captivantă. Seara cazare la hotel in zona Glasgow. 

 

 Ziua 4.  Glasgow - Edinburgh – Capela Rosslyn 

 După micul dejun, vă propunem o excursie opţională în capitala Scoţiei . Edinburgh 

este, fără doar și poate, nestemata coroanei Scoției și unul dintre cele mai vibrante orașe 

din Europa. Gazda mai multor festivaluri de artă renumite care atrag anual zeci de mii de 

entuziaști, orașul se poate mandri cu o colecție fabuloasă de clădiri și monumente istorice 

din Evul Mediu care fac parte din patrimoniul UNESCO.  Este răsfățul suprem pentru orice 

călător: atracții la tot pasul, restaurante decadente și cârciumi în care petrecerile nu se 

opresc, poeți de stradă și artiști ambulanți gata să-ți aducă un zâmbet pe buze. Castelul 

Edinburgh, reședință regală pentru monarhii Scoției, ocupă colina stâncoasă ce domină 

orașul. De acolo avem parte de o panoramă spectaculoasă, cu vedere asupra 

acoperișurilor și străzilor pline de viață, precum și asupra faimoasei Royal Mile, 

principala arteră din centrul istoric.  
Privirile ne sunt atrase ca un magnet de Palatul Regal, Parlamentul scotian si de catre 

Catedrala St Giles. Ne oprim apoi in Charlotte Square si George Street.  Timp liber 

pentru a descoperi farmecul capitalei Scotiei.  

Dupa amiaza ne îndrepăm spre Capela Rosslyn, locul încoronării mai multor 

monarhi. După ecranizarea bestseller-ului lui Dan Brown, “Codul lui Da Vinci” , Capela 

Rosslyn atrage sute de mii de vizitatori anual. Zidurile sculpturale se pare că ascund o 

serie de simboluri atribuite frăţiei secrete a masonilor templieri și mistere ezoterice 

care așteaptă să fie descoperite. Oare cum de există plante reprezentate în 

basoreliefuri precum porumbul sau aloe vera înainte de descoperirea Americilor? 

Însă frumuseţea acestei biserici rămâne principalul motiv de atracţie pentru cei mai 

mulţi vizitatori. 

 In cursul serii ne intoarcem la acelasi hotel pentru cazare. 
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 Ziua 5.  Glasgow -  Belfast - Dublin 

Mergem prin sălbatica zonă de coastă Ayrshire, admirăm Insula Ailsa Craig, piatra de 

hotar dintre Irlanda și Scoția, apoi luăm feribotul până în Irlanda de Nord. Alături de ghid 

explorăm melanjul de cultură britanică și irlandeză în seducătorul Belfast. Admirăm 

Primăria, Queen’s University și docul unde a fost construit Titanicul. Aici veți observa o 

clădire futuristă, Titanic Belfast, care strălucește spectaculos și găzduiește expoziții 

multimedia pentru toate vârstele. Pe seară ajungem în vibranta capitală irlandeză Dublin, 

unde mergem la hotel.  

 

 

 Ziua. 6  Dublin - Glendalough 
Începem vizita în capitala Irlandei printr-un tur de oraș și vom descoperi principalele 

atracții : Catedrala Saint Patrick, unde printre parohi s-a numărat și Jonathan Swift, 

faimos pentru volumul ”Călătoriile lui Guliver”, Biblioteca Trinity College, unde se află 

celebra Carte din Kells, manuscris religios datând din jurul anului 800, O’Connell Street, 

artera principală a orașului, unde vom vedea statuia lui James Joyce sau Monumentul 

Mileniului. Oraș al muzeelor și catedralelor, Dublinul poate fi cu ușurință descoperit la 

pas, oferind vizitatorilor dese prilejuri de odihnă în parcurile sale verzi sau pe străzile 

mărginite de case din cărămidă. Avem timp de shopping - Grafton Street din centrul 

orașului este celebră pentru magazinele sale - sau pentru a ne bucura de o halbă de bere 

într-un pub tradițional irlandez. 

 

Moment de răgaz:  

 Să ciocnim o halbă! Dacă ai ajuns la Dublin ar fi păcat să nu vizitezi Depozitul de bere 

Guinness. Conceput ca un muzeu interactiv al berii, aici poți învăța totul despre berea 

Guinness și despre traseul pe care îl parcurge din fabrică până în halbă. Pentru că 

Depozitul de bere Guinness se află în cea mai înaltă clădire din această parte a orașului, 

împuști doi iepuri deodată: te poți delecta cu o bere 100% irlandeză în timp ce te bucuri 

de o panoramă incredibilă asupra întregului Dublin. Cheers! 

 

După amiază timp liber în Dublin sau excursie opţională la Glendalough, impresionant 

ansamblu monahal, spectaculos amplasat pe malul unui lac glaciar. Seara cazare la acelasi 

hotel din Dublin. 

 

 

 Ziua 7.  Dublin - Kildare - Kilkenny - Waterford 
După micul dejun, explorăm fascinanta moștenire irlandeză într-o vizită la Irish 

National Stud Farm, o herghelie de talie mondială fondată în 1946. Ne bucurăm de un tur 

ghidat al fermei (biletele de intrare se achită separate) și de momente relaxante în 

Grădinile Japoneze, considerate printre cele mai frumoase din Europa. Mergem în 

Kilkenny, unde admirăm impozantul cartier medieval și avem timp liber pentru prânz 

într-unul din puburile care ne fac cu ochiul mai peste tot. Ne îndreptăm apoi către 

Waterford, cel mai vechi dintre orașele Irlandei, întemeiat de vikingi în secolul IX. 

Waterford a fost timp de sute de ani unul dintre cele mai importante orașe-port ale 

Irlandei, în prezent fiind renumit pentru monumentele sale - Catedrala Sfânta Treime, 

Turnul Reginald, Palatul Episcopal - dar și pentru obiectele tradiționale din cristal care 

încă se realizează aici de meșteșugari locali. Vom rămâne peste noapte la Waterford. 

Cazare la hotel in zona Waterford. 

 

 

 Ziua 8. Waterford – Cardiff 

Trecem cu feribotul Marea Irlandei  spre Ţara Galilor şi ne continuăm călătoria spre 

Cardiff, capitala statului. „Prins” între un vechi fort și o faleză modernă, orașul a devenit 

unul dintre centrele urbane de vârf din Marea Britanie. Începem turul de oraş admirând: 

Parcul Cathays cu Primaria şi Universitatea, Castelul Cardiff, Stadionul Millenium, 

Golful Cardiff şi Imobilul Pierhead.  Vedem simbolul Golfului Cardiff, Wales 

Millennium Centre, o capodoperă arhitecturală. Are reflexii superbe în nuanțe de violet, 

verde și gri și a costat 105 milioane de lire sterline. Seara cazare la hotel in zona Cardiff. 

 

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 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 faciitati din hotel sau 
camera hotelierul poate solicita taxe 
suplimentare ( minibar, seif, frigider); 
 In 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. 
 
Grup minim 35 pers. 
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 Ziua 9.   Cardiff – Bath – Stonehenge - Londra 

 Traversăm Estuarul Severn spre Anglia și ajungem în gloriosul Bath, situat în regiunea Somerset, un minunat orășel de eră georgiană 

care ne întâmpină cu cadru deosebit de elegant, compus dintr-un pod de sec. XV cu numele de Pulteney Bridge, o Abație Gotică și Băi 

Romane. Admirăm toate aceste splendori, apoi mai parcurgem un drum ca să descoperim cel mai mistic și mai misterios loc din Marea 

Britanie, celebrul templu Stonehenge, care deși există de peste 5.000 de ani și a fost studiat intens, încă nu oferă informații prea clare 

despre cine l-a ridicat și cu ce scop exact. Facem fotografii și ne întoarcem apoi la Londra, punctul final al călătoriei noastre de basm prin 

Marea Britanie.  

 

 Ziua 10. Londra – Iasi 

Spunem ”Farewell, London!” și pornim înapoi spre casă, încărcați cu suveniruri, amintiri și povești cu regi și eroi, dar și cu idei care au 

schimbat lumea. 

  

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 100€ 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere  30 € 

595 € 
+ 469 € (bilet avion, transferuri 

si transport autocar) 

495 €  
+ 469 € (bilet avion, 

transferuri si transport 
autocar) 

525 € 
+ 469 € (bilet avion, 

transferuri si transport 

autocar) 

565 € 
+ 469 € (bilet avion, 

transferuri si transport 

autocar) 

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  

 Oferta valabila pentru 

primele locuri in autocar; 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 de 

zile  inainte de data 

plecarii; 

 GRATUIT - PELLERIN 

CLUB CARD, avand incluse 

asigurarea medicala, 

storno si de bagaje. 

 Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica locala); 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 Oferta valabila pentru 

ultimele locuri in autocar; 

 Plata integrala la 

inscriere; 

 Nu se accepta modificari 

sau anulari. 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 Avans 50% la inscriere; 

 Diferenta de plata cu 60 

de zile inainte de data 

plecarii; 

 Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica 

locala); 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 Oferta este valabila pana 

la 28.02.2019. 

 

 Avans 25% la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 

zile inainte de data 

plecarii; 

 Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica 

locala); 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 Oferta este valabila 

pana la 30.04.2019. 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I   
 Supliment de single 275 € 
 Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti 


