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De la 445 €  
+  399 euro (bilet avion, 

transfer şi transport autocar) 

 
11 zile - Avion 
 
  

DATE DE PLECARE 2020:  

22.04; 13.05; 27.05; 29.07; 23.09; 

14.10 

 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 

 Bilet de avion Bucureşti – Madrid şi 

retur; 

 transport cu autocar/minibus 

clasificat, excepţie ziua  7 (contra 

cost cu transport public); 

 10 cazări la hoteluri de 3*; 

 10 mic dejun; 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

 Însoţitor din partea agenţiei; 

 
 

 

B O N U S U R I  

 NOU! Pachet full included PELLERIN: 

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 2+3+4  (de mai 

jos) pentru posesorii de Pellerin Club 

Card. 

 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 2+3+4 (de mai jos)  
 
 
 

O P T I O N A L E  

1. Excursie Jerez şi Cadiz - 40 € /pers. 

2. Excursie Portimao şi croazieră pe 

Oceanul Atlantic   – 50 € /pers. 

3. Seara Flamenco – 40 € /pers. 

 

Program 
 
 Ziua 1. București – Madrid 
 Călătoria noastră începe pe Aeroportul Henri Coandă, unde, după 

formalitățile vamale ne îmbarcăm pentru Madrid. După aterizare avem transfer 

la hotel. Cazare la hotel în Madrid. 
 

 Ziua 2. Madrid - Granada  
 Plecăm de dimineață din Madrid către Granada, căreia i se spune „tărâmul 

celor o mie de castele”. Intrăm în incinta Complexului Alhambra „o perlă bătută 

în smaralde” aşa cum poeții au descris acest loc, unde vizităm Palatul lui Carol 

al V-lea şi Paradorul şi admirăm de aproape Alcazaba, Palatul Nasrid si 

grădinile Generalife. O scrisoare de dragoste a Andaluziei către stilul maur, 

complexul Alhamba a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. De la 

înălțimea sa se pot admira înzăpeziții Munți Sierra Nevada, dar și Marea Alboran. 

Dacă vreți să descoperiți mai mult din farmecul maur din Granada, puteți opta 

pentru o plimbare prin cartierul Albaycin. Ne vom plimba pe străduțele foarte 

înguste și vom savura aromatul suc de portocale preparat din fructe crescute 

aici. Cazare la hotel în zona Granada 

 

 Ziua 3. Granada – Cordoba – Sevilla  
 Părăsim Granada şi ne îndreptăm spre Cordoba. Ca un platou de filmare 

natural, Cordoba este plină de viață și aici influențele evreiești și musulmane se 

întrepătrund armonios de secole. Vizităm una dintre cele mai frumoase clădiri 

islamice din lume, Mezquita Catedral, cu arcadele sale impunătoare și 

mozaicurile bizantine. Intrarea în clădire se face printr-o grădină superbă cu 

portocali, palmieri și chiparoși. Mergem în vechiul cartier evreiesc, unde vedem 

o bijuterie din secolul al XIV-lea, Sinagoga de Cordoba și ne plimbăm pe aleile 

cu magazine colorate. 

  Ne îndreptăm spre autocar şi plecăm mai departe spre Sevilla.  Iată-ne 

ajunşi în Sevilla, care te seduce iremediabil de la primii pași. Mergem în centrul 

istoric şi admiram Palatul Regal Alcázar, o capodoperă a arhitecturii ce îmbină 

stilurile Mudejar și Gotic, Catedrala, cea mai  mare din Spania şi a treia ca 

mărime din lume. Aici se află şi monumentul funerar închinat lui Cristofor 

Columb. Ne continuăm vizita cu Jardines de Murillo construite în anul 1911, 

unde regăsim faimosul monument dedicat lui Christofor Columb şi ne oprim în 

impozanta Plaza de Espana, o mică Veneție, cu poduri cochete și mini canale pe 

care turiștii se plimbă lin cu barca. Cazare la hotel în zona Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Frumuseţile Spaniei şi Portugaliei 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Madrid – Granada - Cordoba – Sevilla – Jerez –Cadiz – Faro – Algarve 

Sintra – Cabo da Roca- Lisabona – Fatima – Salamanca - Toledo   

 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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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 si 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 

oraș* plătibile la hotel,  alte taxe şi 

cheltuieli personale. 

 Excursiile opționale, pentru grup 

de minim 30 persoane; 

 

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

 Supliment de single - 285 € 

 Reducere copil 6-12 ani - 35 €, 

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulţi. 

 Reducere a 3-a persoană în 

cameră - 25 €. 

 
 

 

 

 Ziua 4. Sevilla – Jerez – Cadiz – Huelva 
 După micul dejun aveţi program liber pentru a explora pe cont propriu 

oraşul Sevilla. Vă propunem, o excursie opţională în Sudul Spaniei. Ne oprim mai 

întâi în Jerez de la Frontera, importantă zonă viticolă a ţării,  pentru o scurtă 

vizită în centrul oraşului, apoi în Cadiz, un oraş-port cu o atmosferă minunată. 

Aici admirăm, printre altele,  Catedrala Cadiz, Castelul Santa Catalina și Piaţa 

San Antonio. Facem o scurtă oprire la un restaurant local, unde vom savura 

tortillitas de camarones, un preparat local din creveţi proaspeţi gătiţi pane cu 

arome de usturoi și pătrunjel. Ne mai rămâne puţin timp pentru o plimbare în 

port sau pe plajă, apoi ne îndreptăm spre Huelva. Cazare la hotel în zona Huleva. 

 
 

    Ziua 5. Faro – Algarve  
 Pornim spre Faro, un oraș din Portugalia și port la Oceanul Atlantic, aflat în 

regiunea Algarve, fiind cel mai sudic oraș din Portugalia Continentală. Faro este 

apreciat pentru plajele seducătoare. Vom vizita aici Catedrala, centrul istoric al 

orașului, admirăm grădinile si arhitectura Palatului Estoi și Coasta Ria 

Formosa, unde ne bucurăm de peisajul citadin împodobit cu palmieri și de 

vremea însorită. Timp liber în Faro sau excursie opţionala spre Portimao de 

unde ne vom îmbarca pe un vaporaş pentru o croaziera pe Oceanul Atlantic de 

circa 3 ore care permite exploatarea coastei şi vizitarea grotelor de la Benagil, 

plajelor Carvoeiro, Carvalho și Marinha.  Bine cunoscută este plaja de la Benagil 

Cave, o plajă aflată într-o grotă de pe malul mării, luminată de soare printr-o 

spărtură în tavanul peșterii – un loc deosebit pentru relaxare. Seara cazare la 

hotel în zona Algarve. 
 

     Ziua 6.  Algarve – Sintra – Cabo da Roca – Lisabona  

 Algarve arată ca un paradis, însă trebuie să pornim la drum din nou, de data 

aceasta pentru a ajunge în Sintra, un oraș fermecător din districtul Lisboa, 

Portugalia, înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO datorita elegantelor palate 

construite aici (inclusiv reşedinţa de vară a fostei case regale). Ne continuăm 

programul şi ajungem la Cabo da Roca, cel mai vestic punct al Europei 

Continentale. După amiază ne îndreptăm spre Cascais, o suburbie 

cosmopolitană, fost oraș pescăresc, devenit astăzi staţiune a Portugaliei. Ne 

relaxăm admirând priveliștea de pe Boca do Inferno și savurăm preparate locale 

proaspete la unul dintre restaurantele din port. Seara cazare în Lisabona. 

 

     Ziua 7.  Lisabona 

 Ziua de astăzi o dedicăm capitalei Portugaliei, Lisabona. Peisajul 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 scurtă vizită la Mănăstirea Jeronimos, reprezentativă pentru curentul 

manuelin (gotic târziu), urmează apoi Basilica Estrela, unde este mormântul 

reginei portugheze Maria I, cea care a ctitorit biserica. 

 

Moment de ragaz (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, 
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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 fiind în 1732!  

 Timp liber pentru vizite individuale. Va recomandam sa mergeti la 

Oceanarium, unul dintre cele mai mari acvarii din lume.  Cazare la acelasi hotel din 

Lisabona. 

 

 Ziua 8.  Lisabona - Fatima - Salamanca 

 Plecăm din Lisabona și ne îndreptăm spre Fatima, un oraș din Portugalia 

devenit faimos pentru viziunile religioase din anul 1917. Legenda spune că un 

grup de trei copii au fost binecuvântaţi cu viziunea Fecioarei Maria la Cova da Iria 

(Grota Sfintei Irina). Vizităm Sanctuarul si aflăm mai multe despre legendele 

locale, apoi mergem mai departe spre Salamaca, un oraș din nord-vestul Spaniei 

și capitala provinciei cu același nume. Aici, admiram Vechea şi Noua Catedrală a 

oraşului şi ne plimbăm la pas prin impozanta Piață Mayor. Construită între 1729 

și 1755, este considerată cea mai frumoasă piață centrală din Spania. Proiectată de 

Alberto Churriguera, este o imagine barocă armonioasă și unitară. Seara, cazare la 

hotel în Salamanca. 
 

 Ziua 9. Salamanca – Toledo - Madrid 
 Plecăm din Salamanca spre Toledo, un oraș din centrul Spaniei ce face parte 

din provincia autonomă Castilla-La Mancha, fiind situat pe malul drept al râului 

Tajo, pe o colină, la 100 m altitudine faţă de râu. Facem o plimbare pe strădutele 

orașului vechi, admirăm arhitectura gotică a Catedralei Toledo, Alcazarul din 

Toledo, vizităm Manastirea San Juan de Los Reyes și Iglesia de Santo Tome. 

Gustăm celebrul martipan de Toledo și decidem să aducem și acasă, pentru cei 

dragi, acest desert fenomenal, fie că îl preferăm clasic, cu miere sau cu migdale. Ne 

continuăm drumul spre Madrid. Cazare la hotel în Madrid. 
 

 Ziua 10.  Madrid 
 Dimineața ne găsește gata de o nouă aventură! Metropolă emblematică în 

Peninsula Iberică, Madridul știe cum să trăiască. Iubitorii de artă se întorc aici 

deseori să admire unele dintre cele mai remarcabile opere ale artiștilor precum 

Goya, Velázquez, Picasso sau Dali, expuse în Muzeele: Thyssen, Prado, Regina Sofia, 

care formează “Triunghiul de Aur” al culturii spaniole. Începem vizita în Madrid cu 

un tur panoramic de autocar în timpul căruia vedem: Cartierul modern Cuatro 

Torres, Columna lui Columb, Biblioteca Naţională, Piata Cibeles. Ne deplasăm  

pe Broadway-ul spaniol Gran Via către  Plaza España. Paşii ne poartă către 

Palatul Regal, Catedrala, Plaza Mayor, Puerta del Sol.  

Timp liber.  Vă invităm să descoperiți pasiunea, ritmul și magia unui show de 

flamenco andaluz (program optional). Când cultura spaniolă s-a ciocnit cu cea a 

poporului nomad al țiganilor, au dat naștere unui stil artistic fermecător și cu totul 

aparte: flamenco. Vom merge la cel mai bun show din oraș și vom avea parte de 

momente unice, pline de efervescență și bucurie! 

Seara cazare la acelaşi hotel din Madrid. 

 

 Ziua 11.  Madrid - Bucuresti 
 Ne întoarcem spre casă, dar păstrăm cu noi amintirile acestei vacanțe și 

promitem să păstrăm legătura pe viitor! 

 
 

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 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. 

 
Grup minim 35 pers. 
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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:  

 Madrid - Hotel Laguna Park 3*    

 Granada - Hotel Reyes Ziríes 3*    

 Sevilla – Hotel Torre De Los Guzmanes 3*    
 Algrave Area- Hotel D´Alcoutim 
 Lisabona - Hotel Vip Berna 3*    

 SALAMANCA - Hotel Regio 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. 

A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere 40 € 

535 € 
+ 399 € (bilet avion, transfer şi 

transport autocar-minibus) 

445 €  
+ 399 € (bilet avion, transfer 
şi transport autocar-minibus) 

465 € 
+ 399 € (bilet avion, transfer 

şi transport autocar-

minibus) 

495 € 
+ 399 € (bilet avion, transfer 

şi 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 – excursia Jerez 

şi Cadiz; 

 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; 

 ATENŢTIE!   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 285 € 
 Reducere copil  6-12 ani  - 35 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti 
 Reducere a 3-a pers. in camera: 25 € 

http://www.pellerin.ro/
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 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 comunică 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. 

 

Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile 

 

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. 

 

 

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  

 

Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile 

 

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

 

 

 

     Călătorești și câștigi un voucher in valoare de 1000 € 

Toate impresiile şi recomandările transmise de către călătorii Christian Tour de pe programele de 
circuite, vor participa la o tombolă lunară cu premii constând ȋn  

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 

 

 

  

Câștigă o vacanță pentru 2 în Grecia 
Toate numerele de chitanţă/factură pentru excursiile opţionale vor participa la o tombolă lunară cu premii 

constând ȋntr-o vacanţă ȋn Grecia pentru 2 persoane. 
 

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 
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