Experiențe culturale

Franța – Spania, la vie en rose
În această călătorie avem ocazia să descoperim:
Paris – Chartres – Chenonceau – Valea Loirei – Tours – Clermont Fernand – Lyon –
Avignon – Nice – Monte Carlo – Arles – Carcassonne – Figueres – Barcelona

395

De la
€
+ 445 euro (bilet avion,
transfer si transport autocar)

10 zile - Avion
DATE DE PLECARE 2019:
24.06; 21.08
PREŢUL INCLUDE








Bilet de avion Cluj Napoca – Paris
si Barcelona- Cluj Napoca;
transport cu autocar climatizat,
exceptie ziua 9 (contra cost cu
transportul public);
9 cazari la hoteluri de 3-4*;
9 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu;

BONUSURI
 NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare
medicală,
asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB CARD

Reducere 10% la achitarea
excursiilor opționale din tara,
pentru posesorii de card PELLERIN
CLUB CARD.
OPȚIONALE



Monte Carlo - 35 €/pers.
Excursie la Montserrat cu tur de
Barcelona inclus- 25 €/pers.

Program
 Ziua 1. Cluj Napoca - Paris
Decolăm spre Paris, iar zborul ne dă timp să ne cunoaștem. Schimbăm impresii și ne
pregătim pentru călătoria care ne-a adus împreună. Ajungem la Paris, destinația noastră
inițială. Orașul luminilor ne primește cu o reverență grațioasă, pe măsură ce se dezvăluie
privirilor noastre curioase. Avem transfer la hotel. Cazare in Paris.

 Ziua 2. Paris
Bon jour! Luăm micul dejun consistent și savuros, apoi pornim să descoperim o parte
dintre comorile Parisului printr-un tur panoramic de oras: cartierul de zgârie nori La
Defence, L'Arc de Triomphe, Palais de Chaillot, Tour Eiffel, Şcoala Militară, Domul
Invalizilor, Podul Alexandru al III-lea, Grand Palais, Petit Palais, Champs Elysees,
Place Concorde. Apoi deplasare pe lângă Opera Garnier, Galeriile Lafayette, către
Moulin Rouge şi Place Pigalle.
Moment de răgaz:
Pe străzile Parisului vom savura cel mai gustos croissant cu unt. E adevărat, după ce
foietajul fin, auriu și proaspăt se va dezvălui papilelor noastre gustative, vom avea
revelația că nimic din ce am gustat până acum nu se apropie nici măcar de genunchiul
acestei specialități pariziene. Pe cât de simplu pare, pe atât de complex și de bogat în
savoare este acest preparat franțuzesc care va schimba pentru totdeauna felul în care
privim ideea de mic dejun sau gustare.
Cei care doresc, pot opta astăzi pentru o excursie la Palatul Versailles.
Impresionanta reședință a lui Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, este situată la mai puțin de
20 de kilometri de Paris. Vizitatorii vor admira parcul uriaș unde se pot vedea Fântâna lui
Apollo, Fântâna Latona, Oranjeria sau Pavilionul Belvedere, construit pentru Maria
Antoaneta, dar și apartamentele regale din interiorul Palatului, somptuos decorate,
impresionanta Sală a oglinzilor sau colecția de tablouri inestimabile. Intoarcere in Paris.
Cazare la acelasi hotel.

 Ziua 3. Paris – Chartres – Amboise – Chenonceau
Începem ziua cu o vizită la Catedrala Notre-Dame de Chartres, aflată în orașul
Chartres, la doar 80 de km de Paris. Este considerată cea mai reprezentativă, completă și
mai bine conservată catedrală în stil gotic. În 1979, a fost înscrisă pe lista Patrimoniului
Cultural Mondial UNESCO. Catedrala este un loc important de pelerinaj care atrage și
uimește oamenii cu splendoarea sa arhitecturală. Vitraliile pe care le admirăm sunt cele
originale! Mergem mai departe pe Valea Loirei, unde ținem aparatele de fotografiat la
îndemână. Castelele și satele pitorești ne încântă sufletul! Prima oprire va fi la Castelul
Amboise, construit în stil renascentist și amplasat pe platoul înalt care domină centrul
Văii Loirei, păstrând neștirbită măreția secolelor trecute. Castelul Amboise comunică
printr-un pasaj subteran cu elegantul conac Clos Lucé, aflat la 500 de metri, locul unde
celebrul inventator, arhitect și pictor Leonardo da Vinci și-a petrecut ultimii ani din viață
și a ales să fie înmormântat. Urmatoarea oprire o vom face la Chenonceau, castelul care
dă noblețe râului Cher. Acest superb castel este cunoscut și sub numele de ”castelul
femeilor”, din pricina personajelor istorice feminine care și-au lăsat amprenta asupra lui,
dintre care le amintim pe Caterina de Medici sau Diane de Poitiers. Seara cazare in
zona Tours.
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 Ziua 4. Tours - Lyon

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.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ


Intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi
cheltuieli personale.
 Excursiile opționale, pentru grup
de minim 30 persoane;
SUPLIMENTE & REDUCERI



Supliment de single - 265 €
Reducere copil 6-12 ani - 20 €,
pentru cazare in camera dubla cu
2 adulti.

Lăsăm în urmă Valea Loirei pentru o călătorie prin inima Franței. Traversăm zona
deluroasă care ne duce spre Clermont Ferrand, oraș despre care se spune că este perla
ascunsă a regiunii Auvergne. Ajungem la Lyon. Situat la confluența fluviului Ron cu râul
Sona, poartă cu mândrie o moștenire culturală uimitoare. Lyon este cel mai mare oraș
renascentist al Franței. În nord se află colina Croix-Rousse, fieful tradițional al
atelierelor și magazinelor de mătase, industrie pentru care orașul este faimos. Pe
mica peninsulă aflată între Rhone și Sona se află una dintre cele mai mari piețe publice
din Europa: Place Bellecour. Orașul modern, unde locuiesc cei mai mulți rezidenți, se află
la est de Rhone. După ce admirăm orașul de pe înălțimea domoală a dealului Fourviere,
ne îndreptam spre hotel. Cazare la hotel in zona Lyon.

 Ziua 5. Lyon – Avignon – Nice
Pornim dimineața, din Lyon spre Avignon. Admiram Palatul Papal și celebrul pod
imortalizat în cântecul pe care îl fredonam în copilărie,”Sur le pont d’Avignon”. Chiar dacă
nu dansăm cum spune cântecul, ne oprim pentru un pahar de vin local pe care îl bem la
una dintre terasele provensale superbe.
Moment de răgaz:
Vinurile din Avignon sunt unice în lume și au câștigat respectul celor mai pretențioși
somelieri. Vinuri tari, dense, cu gust de mirodenii, iz de vanilie și lemn, ne îndeamnă să le
degustăm povestea. Iar atmosfera provensală ne oferă cadrul perfect să închinăm pentru
frumusețile lumii pe care, iată, avem șansa să le descoperim împreună. Jos pălăria sau,
cum spun francezii, “Chapeau bas!”
Ne continuăm călătoria spre Nisa și descoperim un oraș de coastă magnific. Vizităm
celebra Promenade des Anglais și Place Masséna. Cazare la hotel in zona Nice.

 Ziua 6. Nisa - Monte Carlo
Dimineața ne relaxăm cu o plimbare prin oraș, iar magazinele de pe Promenade des
Anglais ne atrag privirile. Va propunem o excursie optionala fantastică de-a lungul
Coastei de Azur, la Monte Carlo. Admiram Cazinoul construit de Charles Garnier în
secolul XIX. Oprim și la Grădina de Trandafiri, un parc fabulos închinat de Prințul
Rainier III memoriei soției sale, Prințesa Grace. Parfumul dulce al florilor plutește în aer
ca într-un magazin de esențe prețioase şi nu e de mirare, pentru că sunt peste 8000 de
tufe de trandafiri din peste 300 de specii. Ne întoarcem la Nisa pentru cazare la acelasi
hotel.

 Ziua 7. Nisa – Arles – Carcassonne
De-a lungul Coastei, ne îndreptăm spre Arles, în Provence. Peisajele provensale ne
uimesc cu frumusețea lor care a inspirat mari artiști ai lumii. Pe măsură ce călătoria
continuă, avem senzația că privim pe fereastră o expoziție în aer liber, de Cezanne sau
Van Gogh. Ajungem în Carcassonne, unul din cele mai bine conservate orașe medievale
din Europa. Cele 52 de turnuri ale sale sunt printre motivele pentru care UNESCO a inclus
orașul pe lista patrimoniului cultural mondial. Suntem aproape de granița cu Spania.
Petrecem seara vizitând orașul, apoi ne cazăm la hotel in zona Carcassone.

 Ziua 8. Carcassonne - Figueres - Costa Brava
E timpul să pornim spre Spania! Purcedem la drum pe lângă Pirinei și ajungem în
Figueres. Oprim să vizităm Muzeul Dali. Ne îmbogățim cultura generală cu informații
despre creațiile fascinante ale lui Salvador Dali. Continuăm spre Empuriabrava, unde
putem face o plimbare cu vaporaşul pe canale, admirând frumoasele case de vacanţă ale
celebrităţilor catalane.
Seara sosire si cazare pe Costa Brava. Cazare la hotel. Pe seară vă propunem să participaţi,
opţional, la un spectacol de flamenco.
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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.

 Ziua 9. Barcelona
Program liber pentru plaja si relaxare. Opţional vă propunem excursia la Montserrat
având inclus şi tur de Barcelona.
La Montserrat se vizitează mănăstirea benedictină simbol al libertății și identității naționale
a catalanilor. Biserica mănăstirii adăpostește într-una dintre capelele sale statuia unică și
misterioasă Madona Neagră, care o reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe.
Ne îndreptăm spre Barcelona, unul dintre cele mai vizitate locuri ale Europei, un oraș
magic, cosmopolit și plin de atracții de neuitat. Începem turul de oras cu Dealul
Montjuic, Muzeul Naţional de Artă Catalană, Piaţa Spaniei, monumentul lui Columb.
Pătrundem chiar în inima oraşului şi mergem la pas pe Las Ramblas, vizităm Barri
Gothic, centrul vechi al Barcelonei. În continuare trecem prin Piaţa Cataluniei, admirăm
impresionanta Biserica Sagrada Familia. Seara cazare la același hotel de pe Costa Brava.

 Ziua 10. Barcelona - Cluj
Ne întoarcem spre casă, dar păstrăm cu noi amintirile acestei vacanțe și
promitem să păstrăm legătura pe viitor!
TREBUIE SĂ VEZI
Plimbare istorică Champs-Élysées au fost la origine niște câmpuri, până în 1616 când
Maria de Medici a decis să construiască o cărare în trei linii. În 1724, bulevardul a fost
extins până la Place de l'Étoile. Spre finele anilor 1700, a devenit un bulevard al modei,
unde Regina Marie Antoinette se plimba împreună cu curtenii săi și unde lua lecții de
muzică la Hotel Crillon. Peste ani, bulevardul a trecut prin mai multe transformări. Cea mai
recentă este cea din 1993, când au fost lărgite trotuarele.
Oțel românesc
Celebrul inginer Alexandre Gustave Eiffel a recunoscut că turnul care îi poartă numele nu sar fi putut construi dacă nu ar fi aflat de tehnica inovatoare folosită de inginerul român
Gheorghe Pănculescu la construcția tronsonului de cale ferata.
Sagrada Família (Sfânta Familie), uriașa biserică din capitala Cataloniei, Bracelona, este
încă neterminată, deși se lucrează la ea din 1882. Aceasta nu este finanțată din bani publici,
ci din donații private și încasări de bilete la intrare. Numele său oficial este “Temple
Expiatori de la Sagrada Família”. Proiectul original este semnat de arhitectul Antonio Gaudi,
care i-a dedicat peste 40 de ani din viața sa! Termenul inițial preconiza câteva sute de ani
pentru terminarea construcției. Gaudi ar fi comentat, în legătură cu acest termen: „Clientul
meu nu se grăbește”.
Grădina de Trandafiri, parcul din Monaco închinat de Prințul Rainier III memoriei soției
sale, Prințesa Grace, adăpostește peste 8000 de tufe de trandafiri din peste 300 de specii.
Când îl vizitezi, ia cu tine câteva felii de pâine. Rațe, vrăbii și alte păsări se vor înghesui să
ciugulească din mâinile vizitatorilor micile tratații, iar noi ne vom bucura de o sesiune foto
ad-hoc.
În Plaça Reial, Barcelona, găsim restaurante care se întrec în rețete magnifice de tapas. La
origini, tapas sunt gustările spaniole servite în porţii mici, calde sau reci. Rețetele jonglează
cu peşte şi fructe de mare, măsline, mezeluri spaniole (chorizo, jamуn), brânzeturi, tortillas
sau ingrediente fripte. Azi devin, de multe ori, o masă în sine preferată de gurmanzi pentru
bogăția de gusturi și ingrediente.

Grup minim 35 pers.
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PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 150 €

PROMO
Reducere 120 €

STANDARD +
Reducere 60 €

545 €

395 €

425 €

485 €

+ 445 € (bilet avion, transfer
+ 445 € (bilet avion, transfer
+ 445 € (bilet avion, transfer
transport
autocar)
transport autocar)
transport autocar)
PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA
 Oferta valabila pentru
 Oferta valabila pentru
 Avans 50% la inscriere;
primele locuri in autocar;
ultimele locuri in autocar;  Diferenta de plata cu 60
 Avans 25 % la inscriere;
 Plata integrala la
de zile inainte de data
Diferenta de plata cu 21 de
inscriere;
plecarii;
zile inainte de data
 Nu se accepta modificari
 Tarif disponibil si in
plecarii;
sau anulari.
varianta de transport
 GRATUIT - PELLERIN
 Nu se cumuleaza cu alte
individual (include
CLUB CARD , avand incluse
reduceri;
serviciile de cazare si
asigurarea medicala,
 ATENTIE! LOCURI
asistenta turistica
storno si de bagaje.
LIMITATE!
locala);
 GRATUIT excursia
 Nu se cumuleaza cu alte
optionala Monte Carlo
reduceri;
 Tarif disponibil si in
 ATENTIE! LOCURI
varianta de transport
LIMITATE!
individual (include
 Oferta este valabila pana
serviciile de cazare si
la 28.02.2019.
asistenta turistica locala);
 ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!
SUPLIMENTE & REDUCERI
 Supliment de single 265 €
 Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti

+ 445 € (bilet avion, transfer
transport autocar)







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.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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