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De la 409 €  
+ 435 euro ( bilet de avion, 

transferuri și transport autocar) 
 

12 zile - Avion  
 
 
DATE DE PLECARE 2020:  

24.05; 28.06; 23.07; 27.08; 

 
 

P R E T U L  I N C L U D E  

 Bilet de avion București –

Frankfurt - București; 

 transfer aeroport-hotel-

aeroport; 

 transport cu autocar/minibus 

clasificat, exceptând zilele 5 și 9 

(cu transportul public);  

 11 nopți de cazare la hotel de 3* 

 11 mic dejun; 

 Însoțitor din partea agenției pe 

traseu. 
 

B O N U S U R I  

 NOU! Pachet full included PELLERIN: 

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 2+3  (de mai jos) 

pentru posesorii de Pellerin Club Card  

 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 2+3 (de mai jos)  
 

O P T I O N A L E  

1. Potsdam - 35 €/pers. 
2. Croazieră Rin – 30 €/pers. 
3. Castelul Herrenchiemsee -35 €/pers. 

(nu sunt incluse biletele de vaporaș 
pe lacul Chiemsee). 

 

Program 
 Ziua 1. Bucuresti – Frankfurt 
 Calatoria noastra incepe din aeroportul Otopeni, de unde ne imbarcam pentru zborul 

spre Frankfurt. Dupa aterizare, imbarcare  in microbuzul de transfer si deplasare catre 

hotel pentru cazare. Suntem nerabdatori sa descoperim orasul.  

 Frankfurt este un oras modern care a reusit sa integreze perfect elementele 

arhitecturale mostenite de-a lungul secolelor in peisajul urban modern si futurist. Un 

simbol al orasului sunt zgarie-norii care brazdeaza cerul si dau locului un aer fermecator. 

Vizitam Catedrala Sf Bartolomeu, cu turnul sau gotic de 95 m si Piata Romerberg, cea 

mai frumoasa din oras, ne dezvaluie o frantura din aspectul cetatii din Evul Mediu, 

datorita caselor colorate cu poduri din lemn. In Frankfurt se afla si casa unde a locuit 

renumitul poet german Goethe pana in 1795, transformata in prezent in muzeu. 

 
Moment de răgaz (timp liber):  

Atentiune dulce natiune! Urmeaza cel mai dulce moment al zilei. Haideti sa ne ocupam 

locurile la mese si sa asteptam farfuriile. Germknödel nu este doar un desert fabulos, este 

o adevarata  placere sa te uiti la el, ca la un obiect de arta abstracta. Insa, gustul sau este 

de un realism incantator. Galustele maiestrite din albus de ou, zahar si unt, umplute cu 

gem delicios de prune, sunt fierte la aburi. Cat sunt inca fierbinti, se pun pe farfurii si se 

adauga peste ele o crema fina de vanilie, apoi sunt desavarsite presarand peste ele 

seminte de mac. Un deliciu ce ne va aminti mereu de Germania.  

Dupa ce ne-am delectat cu specialitati locale ne indreptam spre hotel pentru odihna. 
 

 Ziua 2. Frankfurt - croaziera Rin - Koln – Wuppertal - Dortmund 
 Astazi va propunem sa descoperiti frumestile aflate de o parte si de alta a Rinului  

într-o croazieră magica pe apele involburate ale fluviului (program optional, durata circa 

3 ore). Pe rand ni se dezvaluie minunatii care fac parte din Patrimoniul UNESCO. 

Admiram intinsele plantatii de vita de vie, castele medievale si culmi montane care 

sclipesc in lumina soarelui. Poate cel mai celebru punct de atractie de pe Valea Rinului 

este Stanca Lorelei, situata pe malul fluviului avand  o inaltime de 132 m. Lorelei este 

cantata in balade, ea fiind o zana, care ademenea cu cantecul ei pe navigatori. Pe langa 

glasul ademenitor si frumusetea ei, zana mai avea un par lung blond stralucitor pe care-l 

pieptana cu un pieptene de aur. Aceste lucruri vrajeau marinarii, care uitau pericolul de 

pe Rin. 

 Debarcam de pe vas in Boppard si ne continuam calatoria noastra cu autocarul spre 

Koln, unul dintre cel mai vechi orasele ale Germaniei. Orasul are surprize pentru toata 

lumea, de la pasionatii de sport la cei care apreciaza ciocolata. Vedem Domul, cu ale sale 

creneluri sculptate minutios, care face parte din patrimoniul universal, fiind cea mai 

vizitata cladire din intreaga tara si ne plimbam prin centrul vechi, plin de berarii cu 

traditie. Pornim spre Wuppertal, care este cel mai verde oras din Germania deoarece 

doua treimi din suprafata sa este acoperita de parcuri si spatii verzi. Localnicii folosesc 

un sistem de transport unic, o cale ferata suspendata. 

 Dupa asa o zi frumoasa meritam putina odihna. Cazare la hotel in zona Dortmund. 

 

 Ziua 3. Wuppertal – Hamelin – Hamburg 

 Mergem in Hamelin, un orasel unde Fratii Grimm au gasit inspiratie pentru povestea 

“Flautul Fermecat” si unde putem observa arhitectura traditionala, in care barnele de 

lemn care fac parte din structura zidurilor caselor sunt lasate la vedere. Pornim apoi spre 

Hamburg, al doilea oras ca marime al Germaniei si cel mai mare port al sau, considerat 

Germania – Marele Tur 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Frankfurt – Koln  – Wuppertal – Hamelin – Hamburg – Berlin – Dresda – Bayreuth 

Nurnberg – Rothenburg – Munchen – Padurea Neagra – Heidelberg 
 

 

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  I N  

P R E T  
 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali, taxe de 

oraș* plătibile la hotel, alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 Transportul in Berlin si Munchen; 

 Vaporasul pe lacul Chiemsee; 

 Excursiile optionale pentru minim 

25 de persoane; 

 

S U P L I M E N T E  &  R E D U C E R I  
 Supliment de single 275 € 

 Reducere a 3-a persoană în cameră 

- 15 €.  

 Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  

pentru cazare în cameră dublă cu 2 

adulți 

 

odinioara poarta tarii catre lume. Vom admira lacul artificial Alster, situat in centrul 

orasului, Primaria cu arhitectura sa neo-renascentista, Muzeul Kunsthalle, apoi ne vom 

plimba prin portul plin de cladiri science fiction ingenios luminate dupa lasarea 

intunericului.  

Moment de răgaz (timp liber): 

 Va vindem un pont: la rulotele de street-food din Hamburg gasiti fischbrötchen, un 

sandvis delicios cu peste pescuit din apropiere, ceapa, muraturi si sos remoulade. 

 In cursul serii ne retragem pentru cazare la hotelul nostru din Hamburg. 
 

 Ziua 4. Hamburg – Berlin 

 Plecam de dimineata si mergem catre capitala Germaniei. Berlinul este un reper de 

top care fascineaza pe oricine doreste sa exploreze cultura vibranta, arhitectura de top, 

mancarurile fabuloase si istoria fulminanta. Ne plimbam pe Bulevardul Unter den 

Linden, care a fost initial o ruta de calarie, apoi a devenit bulevard regal, continuam cu 

Gendarmenmarkt, probabil cea mai frumoasa piata din oras, apoi vedem un marcant 

simbol al Berlinului, Poarta Brandenburg. Nu putem omite in turul nostru nici 

Reichstag, cladirea care gazduieste Parlamentul German, Alexanderplatz, unde se afla 

Turnul de Televiziune si ruinele Zidului Berlinului. In timpul plimbarii prin oras, va 

sugeram sa va opriti cel putin o data pentru a savura un pretzel si o bere artizanala. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Suntem in tara celor care au pretentia ca sunt cei mai prolifici consumatori de bere 

din lume. Insa astazi pe noi nu ne intereseaza cantitatea, ci calitatea. Vom face o degustare 

de bere fermentata ca pe vremuri de berarii de la Eschenbrau, din Berlin. Gustul unei beri 

artizanale, fermentate dupa o reteta unica ne va pune la incercare imaginatia. Gustul 

poate cuprinde arome usor fructate, iar aciditatea blanda ne va convinge sa mai 

experimentam inca odata, si inca odata… Sa te tot bucuri de experiente atat de spumoase. 
  

 Dupa - amiaza avem timp liber pentru a descoperi si alte lucruri interesante in Berlin. 

Sugeram vizita Muzeului Pergamon, continand renumite colectii din Orientul Apropiat, 

antichitati clasice si Arta Islamica sau vizita la Palatul Charlottenburg, cel mai important 

palat baroc din Berlin. La final de zi ne indreptam spre hotelul nostru din Berlin. Cazare.  
 

 

 Ziua 5. Berlin - Potsdam 

 “I am a Berliner!” Nu puteam sa nu-l citam pe John F. Kenedy care a rostit celebra 

fraza intr-un Berlin izolat si divizat din cauza Razboiului Rece. Avem intreaga zi la 

dispozitie pentru a ne plimba prin Berlin. Locuitorii sai se bucura din plin de spatiile 

verzi numeroase din oras, parcul Tiergarten fiind cel mai popular. Umbros si cu o mica 

insula in interior, parcul gazduiste in zona de vest Zoo Berlin, cea mai veche gradina 

zoologica din Germania. Se intinde pe 35 de hectare si este casa a 1.380 de specii pe care 

le puteti vedea. Merita sa mentionam ca la Muzeul de Istorie Naturala din Berlin se afla 

cel mai mare schelet de Tyrannosaurus rex din lume, alaturi de alte sute de animale 

fascinante. 

 Optional, putem face o excursie la frumosul Potsdam, capitala landului Brandenburg. 

Vom vedea Palatul Sanssouci, fost Palat de Vara al  Regelui Prusiei - Frederick cel Mare si 

parcul care il inconjoara, de o frumusete rara. Gradinile terasate, fantanile arteziene si 

statuile superbe i-au adus locului meritul de a face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.  

Seara cazare la acelasi hotel din Berlin. 
 

 Ziua 6. Berlin - Dresda  

 Pornim apoi mai departe in calatoria noastra, caci ne asteapta Dresda, inima 

culturala a Saxoniei, un oras care a reusit sa renasca din ruine dupa devastatoarele 

bombardamente din 1945, in al II-lea Razboi Mondial. De altfel multe dintre cladirile 

emblematice ale Dresdei au fost reconstruite dupa schite si picturi, fiind redeschise abia 

in anii ’70-80. Mergem in Theaterplatz unde ne intalnim cu unul din aceste monumente 

restaurate. Casa Operei Semper gazduieste astazi una dintre cele mai renumite 

orchestre din lume, Orchestra de Stat din Dresda. In periplul nostru, incercam sa 

acoperim cat mai multe obiective. Complexul muzeal Zwinger in stil baroc, cu mai multe 
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galerii si pavilioane de expozitie; Rezidenzschloss, palatul regal neorenascentist cu al sau 

turn de 100 m, Hausmannsturm; superbele terase si gradini Bruhlsche Terasse, loc de 

promenada pentru localnici; Kreuzkirche, o catedrala superba in care canta corul de 

baieti Dresden Kreuzchor, cunoscut in toata lumea. Daca timpul ne mai permite, zabovim 

cateva minute pe Prager Strasse, inima comerciala a Dresdei, unde e loc de shopping si de 

savurat o cafea. Mergem apoi la hotel pentru odihna. Cazare la hotel in Dresda. 

 

 Ziua 7. Dresda - Bayreuth - Nurnberg 

 Plecam spre Bayreuth, o comoara cu arhitectura baroca si palate impresionante care 

aduna anual 60.000 de pasionati de opera la Festivalul Wagner. Mergem dupa aceea in 

Nurnberg, al doilea oras ca marime al Bavariei si capitala neoficiala a Franconiei. Acest 

loc este plin de energie, are o viata de noapte intensa si berea bruna este la loc de cinste in 

barurile si restaurantele locale. Vedem Catedrala Sf. Sebald, cea mai veche biserica de 

aici, care a fost construita din gresie, in secolul al XIII-lea si al carei exterior este plin de 

sculpturi si simboluri religioase, apoi mergem la romanticul Castel Kaiserburg. 

 Continuam vizita noastra in Nurnberg cu un tur de oras: Zidurile de incinta cu 

Frauentor (Poarta Fecioarei), Biserica Sf. Lorentz, vechea Piata cu Schonner Brunnen 

si Citadela. Ne indreptam spre hotelul nostru din Nurnberg pentru cazare. 

 

 Ziua 8. Nurnberg – Rothenburg – Munchen 

 Plecam din idilicul Nurnberg si mergem in Rothenburg, o destinatie turistica de top. 

Vedem reteaua de strazi pietruie, casele inalte si peretii fortificati, apoi pornim spre 

Munchen, un oras al contrastelor, unde cafenelele cu alura mediteraneana se impletesc 

armonios cu berariile bavareze. Ne plimbam prin inima „capitalei secrete” a Germaniei, 

vizitand fermecatoarea Piata Marienplatz, unde se afla atat sediul vechi, cat si cel nou al 

Primariei. In Munchen se afla celebra galerie Neue Pinakothek, ce a fost inaugurata in 

secolul al XIX-lea, fiind considerata prima galerie de arta contemporana din Europa, 

Muzeul National Bavarez, gazduit de un palat neoclasic superb, precum si 

Schatzkammer der Residenz, un muzeu uluitor al bijuteriilor si obiectelor miniaturale, 

care nu ne indoim ca va va cuceri de la primele exponate. Cazare la hotel in Munchen. 

 

 Ziua 9. Munchen 
 Program liber la dispozitie pentru vizite individuale in Munchen. Va propunem sa 

vizitati bisericile Sfantul Petru si Sfantul Ioan din Nepomuk, sa vanati suveniruri pe 

strada Sendlinger, unde magazinele colorate scot in evidenta impunatoarea catedrala cu 

arhitectura medievala, Frauenkirche, sau sa mergeti la Palatul Nymphenburg, aflat la 

cinci kilometri distanta de centrul vechi. Langa domeniul cu gradini luxuriante, puteti 

savura o supa traditional bavareza de cartofi si bacon si o halba de bere intr-una dintre 

cele mai intinse gradini de vara din lume, Hirschgarten.  

 Ca alternativa, va propunem o excursie optionala la Palatul Herrenchiemsee 

construit in perioada 1878-1886 de regele Ludovic al II-lea al Bavariei pe insula 

Herrenchiemsee de pe lacul Chiemsee, cel mai mare lac din Bavaria. Acesta este ultimul 

dintre palatele lui Ludovic al II-lea al Bavariei si a ramas neterminat. Regele a decis sa 

construiasca un palat inspirat de cel de la Versailles de langa Paris, in semn de admiratie 

fata de idolul sau, regele francez Ludovic al XIV-lea. Manastirea augustiniana, care a fost 

transformata ulterior in Palatul Vechi (Altes Schloss), si Palatul Herrenchiemsee, cunoscut 

de asemenea sub numele de Palatul Nou (Neues Schloss) sunt cele mai mari palate ale lui 

Ludovic al II-lea. Intoarcere la Munchen pentru cazare la acelasi hotel. 

 

 Ziua 10. Munchen – Oberammergau – Neuschwanstein – Stuttgart  
Ne despartim de Munchen si pornim spre linistitul Oberammergau, inconjurat de 

padurile intunecate si varfurile inzapezite ale Alpilor Ammergauer. In centrul localitatii se 

afla case pictate traditional, magazine cu obiecte sculptate de artizani locali si cafenele 

moderne. Plecam mai departe si vizitam Castelul Neuschwanstein, care i-a inspirat pe 

cei de la Disney in binecunoscutul film „Frumoasa din Padurea Adormita”. Impunatorul 

castel a fost comandat de Ludwig al II-lea ca resedinta pentru Richard Wagner, iar 

constructia sa a inceput in 1860, fiind vizitat anual de 1,3 milioane de turisti. Ne bucuram 

de peisajul magnific al imprejurimilor in drum spre Stuttgart, unde innoptam. 
 

B I N E  D E  S T I U T  

 
 Autoritatile vamale isi rezerva dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul statului a 

oricarei persoane care nu prezinta 

suficienta incredere chiar daca aceasta a 

obtinut acordul pentru obtinerea vizei 

turistice. Agentia de turism nu poate fi 

facuta raspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecarii. Turistul isi asuma riscurile de a-i fi 

refuzata intrarea si de aceea este obligat 

sa informeze agentia asupra oricarui 

incident petrecut vreodata in afara 

granitelor Romaniei, precum si asupra 

oricarei tangente pe care o are cu statele 

in care are loc desfasurarea programului. 

 Minorii trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa 

iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin 

un adult insotitor; sa aiba asupra lor 

acordul ambilor parinti (sau al parintelui 

care nu-i insoteste) legalizat la notariat; 

adultul care-i insoteste, in cazul in care 

acesta nu este unul dintre parinti, trebuie 

sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte 

la frontiera). 

 Programul actiunii poate fi modificat 

de catre conducatorul de grup, ca ordine 

de desfasurare sau se pot inlocui unele 

obiective sau hoteluri in functie de 

anumite situatii speciale. 

 Categoria hotelurilor si a mijloacelor 

de transport este cea oficiala pentru tarile 

tranzitate. 

 Obiectivele din tururile panoramice cu 

autocarul se viziteaza doar pe exterior. 

 Distributia camerelor la hotel se face 

de catre receptia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul camerei 

se rezolva de catre turist direct la receptie, 

asistat de insotitorul de grup. 

 Pentru anumite facilitati din hotel sau 

din camera, hotelierul poate solicita taxe 

suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); 

in momentul sosirii la hotel solicitati 

receptionerului sa va informeze cu 

exactitate asupra lor. 

 Autoritatile locale pot solicita o taxa 

de genul taxei de statiune. Aceasta se va 

achita de catre turisti la receptia 

hotelurilor. 

 Pentru calatorie sunt necesare cartea 

de identitate sau pasaportul, valabile 6 

luni de la data intoarcerii in tara. 

 

Grup minim 25 pers. 
 

 
 

  
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludovic_al_II-lea_al_Bavariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Insula_Herrenchiemsee
https://ro.wikipedia.org/wiki/Insula_Herrenchiemsee
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chiemsee
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bavaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_de_la_Versailles
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ludovic_al_XIV-lea_al_Fran%C8%9Bei
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 Ziua 11. Padurea Neagra – Heidelberg – Frankfurt  
 Mergem către Heidelberg trecând prin legendarul tinut Padurea Neagra, de unde izvoraste Dunarea si unde s-au nascut numeroase 

povesti germane. Cel mai inalt varf, Feldberg, vegheaza de la cei 1.493 metri ai sai podgoriile care acopera dealurile. Pe drumuri pitoresti  

ajungem in cel mai vechi si faimos oras universitar al Germaniei, Heidelberg. Admiram Castelul Heidelberg, cu impresionanta sa 

arhitectura renascentista. In incinta castelului se afla cel mai mare butoi de vin din lume, care are o capacitate de 220.000 de litri. Plecam 

apoi la Frankfurt si ne retragem la hotel. 

 

 Ziua 12. Frankfurt – Bucuresti 

 Plecam de dimineata spre aeroportul din Frankfurt si zburam inapoi spre Romania, melancolici de dorul castelelor de basm si 

padurilor minunate. 

 

PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 150 € 

PROMO 

Reducere 100 € 

STANDARD + 

Reducere  50 € 

499 € 
+ 435€ (bilet de avion, 

transferuri și transport 

autocar/minibus) 

409 €  
+ 435€ (bilet de avion, 
transferuri și transport 

autocar/minibus) 

439 € 
+ 435€ (bilet de avion, 

transferuri și transport 

autocar/minibus) 

459 € 
+ 435€ (bilet de avion, 

transferuri și 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 la 

Potsdam; 

 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 275 €;  

 Reducere a 3-a persoană în cameră  15 €;  

 Reducere copil  6-12 ani  - 25 €, pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulți  

 
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:  

 Frankfurt - ibis Hotel Frankfurt City Messe 3*  
 Zona Dortmund - Good Morning Gelsenkirchen 3* 
 Zona Hamburg - Good Morning Bad Oldesloe 3*  
 Berlin - Hotel Mardin, Hoppegarten 3* 
 Dresda -   Achat Premium Dresden 4* 
 Nurnberg- Ibis Nuernberg City am Plaerrer Hotel 2* 
 Munchen - TRYP by Wyndham Munich North 3*  

http://www.pellerin.ro/
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 Stuttgart - Stuttgart Sindelfingen City by Tulip Inn Hotel 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 

referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, 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. 

 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 obiect ive 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. 

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:  

 


