
 

 
1 

  

De la 215 € 
+ 95 € transport autocar 

5 zile-autocar 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  

0 7 . 0 8 ;  0 5 . 1 1 ;  1 0 . 1 2  

 

T A R I F U L  I N C L U D E  

• Transport cu autocar climatizat, 

clasificat; 

• 4 cazări cu mic dejun la hotel 2-3*; 

• Preot/ teolog din partea agenţiei  

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale) 

• Alte taxe şi cheltuieli personale. 

 

 

B O N U S U R I  
• transferuri din țară conform 

programului. 

• NOU! Pachet full included PELLERIN: 

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale (de mai jos) 

pentru posesorii de Pellerin Club 

Card  

5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 

 

OPȚIONAL 

• Excursie la Paleokastita - 8 Euro/pers 

• Masa de Pasti - 35 € / pers 

• Excursiile se realizează cu minim 35 

pers. 

 

 

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

• Supliment de single 125 € 

• Reducere a 3 pers in camera 15€ 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

 Ziua 1. București – Sofia – Kalambaka (~830 km) 

Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - Autogara Centrală 

Mementobus - București, la ora 6.30 dimineața. Deplasare pe traseul Giurgiu-Traversarea 

Bulgariei- Kulata. Sosire in Grecia. Cazare in zona Kalambaka. 

 

 Ziua 2.  Kalambaka – Igoumenitsa – Corfu (~250 km) 
 Dupa mic dejun, mergem sa descoperim fantasticul complex de mânăstiri Meteora, al 

doilea ca importanță din lumea ortodoxă, după Muntele Athos. Facem mai întâi o vizită la 

Mânăstirea Sfântul Ștefan, cea mai veche așezare monahală din zonă, care a fost fondată în 

1192. Eleganta clădire oferă o priveliște idilică asupra orașului Kalambaka și nu putem să nu 

ne oprim câteva minute pentru a admira împrejurimile și a face fotografii de neuitat. Mergem 

apoi la Mânăstirea Marele Meteor, considerată cea mai impresionantă datorită 

dimensiunilor, așezării și organizării. Ridicată la 1340, are un turn care domină peisajul și este 

împărțită pe trei nivele. Vei găsi aici și un muzeu plin de comori ale ortodoxismului elen, dar și 

o pivniță cu un butoi gigantic și un osuar emoționant. Vizităm și Mănăstirea Roussanou sau 

Sfânta Barbara, un așezământ de maici cu o grădină interioară deosebită unde sute de pelerini 

rămân ore întregi pentru a contempla florile, atmosfera primitoare și liniștea.  

Moment de răgaz (timp liber):  

 Când ajungeți în Kalambaka, opriți-vă neapărat la Estatorio Meteora, un restaurant 

autentic de familie deschis în 1925. Carnea proaspătă de oaie și capră din zonă se spune că 

sunt fripte perfect aici, dar fiți siguri că vă vor tenta multe alte specialități din meniu, cum ar fi 

un preparat cu influențe asiatice, tzoutzoukakia Smyrneika, chifteluțe aromate cu sos roșu și 

chimen. Savurate alături de o bere rece sau de un vin grecesc aromat, au un gust absolut divin. 

Părăsim mânăstirile din munți și ne îndreptăm spre Igoumenitsa, localitate de unde ne vom 

imbarca pe ferryboat pentru transferul pe insula Corfu. Cazare in zona Corfu. 
 

 Ziua 3. Insula Corfu  

Kalimera! (Bună dimineața!). Un mic dejun binemeritat și o cafea bună sunt lucrurile ce ne 

dau energie pentru procesiunea care ne așteaptă, aceasta are loc de 5 ori pe an in cinstea Sf. 

Spiridon protectorul insulei, moastele Sfantului sunt puse intr-o racla de argint purtata in 

pozitie verticala cu vitrina de sticla dusa pe umeni de preoti diaconi, alaiul bisericesc se 

desfasoara in centul orasului unde vom fi si noi. 

Capitala insulei, Corfu Town, ne dezvăluie cât de curtat a fost acest loc de diferite 

civilizații, influențele europene se simt în arhitectura răsfățată de soare. Admirăm tributul 

adus stăpânirii venețiene de peste patru secole, reflectat în clădirile cu tipic italienesc, cu 

obloane romantice și coloane în stil francez. Orașul universitar freamătă de viață, iar pe 

localnici îi recunoaștem lesne după mândria cu care calcă și nu în ultimul rând, după numele 

cel mai popular pe Insulă: Spyros, nume ales în onoarea Sfântului Spiridon, protectorul 
insulei Corfu. Legenda spune că acesta a salvat de patru ori orașul Corfu. Așa că 
vizităm Biserica Sfântului Spiridon, care adăpostește rămășițile Sfântului. Până în 
ziua de astăzi, sfintele moaște întregi ale Sfântului Spiridon continuă să facă minuni. 
El este cunoscut ca „sfântul călător“, deoarece papucii de mătase de pe tălpile sale se 
uzează în fiecare an și sunt înlocuiți la praznicul său. Când papucii sunt înlocuiți, 

Grecia – Sf. Spiridon - Corfu 
Kalambaca – Complexul Meteora – Insula Corfu – Sf. Spiridon.  
 
 

SFANTUL IERARH SPIRIDON si puterea facatoare de minuni a simplitatii si a smereniei 
 

Călătorii pentru suflet 
 
Alegând programele ”Călătorii pentru suflet” 
participați la proiectele  desfășurate de 
Fundaț ia Christian Hope. Toate profiturile 
generate de aceste programe vor fi donate 
pentru actvități de redare a speranței 
copiilor nevoiași,  scopul principal fiind  
acela de a le oferi acestora șansa la o viață 
normală.  

http://www.cuvantul-ortodox.ro/sf-ierarh-spiridon-si-puterea-facatoare-de-minuni-a-simplitatii-si-a-smereniei/
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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 reduceri de pana la 25% 

acordate la circuitele cumparate, dar si 

beneficii oferite de partenerii nostri, in 

tara. 

 

NOU!!  Transferuri către Autogara 
Centrală Memento Bus din: 

 

Oras Tarif/sens/pers. 

Ploiesti  7 € 

Campina 10 € 

Sinaia 10 € 

Brasov 15 € 

Constanta 15 € 

Medgidia 15 € 

Cernavoda 15 € 

Fetesti 15 € 

Galati 15 € 

Braila 15 € 

Focsani 15 € 

Ramnicu Sarat 15 € 

Buzau 12 € 

Pitesti 10 € 

Slatina 15 € 

Craiova 15 € 

Rm. Valcea 15 € 

Iasi 20 € 

Piatra Neamt 20 € 

Bacau 20 € 

Roman 20 € 

Adjud 20 € 

Barlad 20 € 

Vaslui 20 € 

 

 

bucățele sunt introduse în pliculețe și vândute, pentru a proteja purtătorii. Vizităm, apoi, 

Catedrala Ortodoxă a insulei Corfu. Datează din 1841 și este dedicată Sfintei Theodora, 

ale cărei rămășițe sunt găzduite aici, alături de icoane impresionante din aur.  

 

Moment de ragaz:  

Ce poate fi mai placut decat sa servesti un Caffé Frappé  la una din cafenelele de pe 

promenada Liston. Numele ei vine de la cuvântul “Listă”. În trecut, aveai acces aici doar 

dacă te numărai printre cei mai bogați sau printre nobilii orașului. Mai exact, numele tău 

era trecut pe o listă care îți garanta accesul la această arteră unde se găsesc și astăzi 

terase, cafenele și mici magazinașe cu suveniruri. Alaturi de bautura rece, facuta din 

cafea instant, savurati cu incredere si produsele de patisserie grecesti, impreuna sunt o 

combinatie care iti incanta simturile. 

Timp liber in Corfu Town. Va recomandam sa mergeti sa vedeti  Fortăreața din 

Corfu, care dezvaluie o priveliște incredibilă asupra Mării Ionice. 
Experiență: ritm și gusturi tradiționale 

Daca te intrebai cu ce ai mai putea umple timpul inainte de a te retrage la hotel, 

avem pentru tine un pont: cum suna pentru tine “Seara Tradiționala Corfiota” 

(optional)? Ai ocazia sa descoperi folclorul autentic, dansurile, ritmurile si costumele 

specifice, cu obicieiurile de nunta, dar si bucataria specifica. Dupa aceasta cina, ne 

indragostim definitiv de Elada, de aromele si gusturile sale, de cel mai bun ulei de 

masline din lume si cele mai proaspete fructe de mare. 

 Vizitam Biserica cu moastele intregi ale Sf Teodora si papucul Sf Gherasim de 
Kefalonia, apoi participare la slujba de inviere de la Biserica Sf Spiridon si inchinare la 
moastele Sf Spiridon. Cazare la același hotel in Corfu. 

 

 Ziua 4. Sf. Liturghie la Sf. Spiridon - Paleokastitsa   
      Mic dejun. Deplasare la Catedrala Sf Spiridon pentru a participa la Sf. Liturghie. Ora 
11.30, dupa terminarea Sf Liturghii, vom vizita Biserica Faneromeni cu Icoana Maicii 
Domnului facatoare de minuni pictata in 1877 si Icoana Sf prooroc Ilie. Vom continua 
vizita noastra la Biserica Rusa unde regasim moastele mai multor Sfinti, Biserica Sf 
Elefterie si Sf Ana, unde ne vom inchina la Capul Sf Apostol Iacob, Sf Procopie, Sf Ioan 
Calavitul, Sf Gheorghe, Sf Varvara, Sf Pantelimon, Sf Mercurie, Sf Paraschevi, Sf 
Ecaterina si Icoana Sf Ana cu Maica Domnului facatoare de minuni (in special 
pentru femeile care doresc copii). Dupa-amiaza, optional, ne vom îndrepta catre 
Paleokastritsa, unde vom vizita vechea Mănăstire a Maicii Domnului (Panaghia).  
După vizitarea locurilor sfinte, continuăm drumul spre hotelul nostru unde avem ocazia 
să ne reamintim despre frumusețile văzute pe parcursul întregii zile. 

 Ziua 5. Corfu – Igoumenitsa – Bucuresti (~ 1100 km)  
Mic dejun. Plecăm spre casa cu  amintiri frumoase si gandurile pline de speranta ca 
rugaciunile facute in locurile sfinte din Grecia – Corfu vor avea asculatare. Sosire in 
Bucuresti tarziu in noapte ~2,30. 

 

Trebuie să vezi 

 
Biserica Sf. Spiridon – Corfu 
Moaştele Sfântului Spiridon au fost aduse în Corfu în anul 1453 şi au stat în altă biserică 
pâna s-a construit aceasta în anul 1590. Biserica este o basilică în stil veneţian, cu o 
singură navă centrală, având alături un turn clopotniţă foarte înalt. Turnul-clopotniţă, 
construit în 1620 şi având cupola de culoare roşie, domină întregul oraş (prin lege nu 
poate fi depăşit de alte construcţii), fiind un reper vizibil atât din oraş, cât şi de pe mare. 
 
Manastirea Paleokastritsa 

Mănăstirea este situată înspre vârful peninsulei Agios Spyridon (Sf. Spiridon) care are o 

formă de deal rotunjit. Se vede excelent dinspre vârful muntelui care domină 

staţiunea, de la Bella Vista, fantastică panorama. 
 

Grup minim 35 pers. 

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. 

înainte de ora comunicată. 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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DETALII TRANSFERURI 

• Pentru transferurile din tara turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de intilnire cu cca 15- 30 min. înainte de ora comunicată. 

• Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să informeze cu minim 15 zile înainte de data plecării 

agenţia la care s-au înscris. Ȋnscrierile cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de transport 

utilizat. 
 

• Pentru transferurile din tara turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de intilnire cu cca 15- 30 min. înainte de ora comunicată. 

Transferurile CONTRA COST sunt reconfirmate cu 2 - 3 zile înainte de plecare şi pot fi LIMITATE în funcţie de capacitatea maximă a 

mijlocului de transport utilizat (4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri). Sunt garantate pentru minim 4 persoane. 

 
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.  

• 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 comunicata 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.  

 
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: 

 

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

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
mailto:manager.programeculturale@christiantour.ro
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 BINE DE ȘTIUT 
• 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 însoţeste, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, 
trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

• Programul actiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri in functie de 
anumite situatii speciale. 

• Categoria hotelurilor este cea oficială pentru Grecia 

• Așezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în funcție de data achitării avansului și semnării (întocmirii) contractului. 

• Distribuția camerelor la hotel se face de către recepția acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist direct la 
receptie, asistat de însoțitorul de grup. 

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel solicitați 
recepționerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

• Acte necesare pentru călătorie: carte de identitate valabilă sau paşaport valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 
 
 
 

•  

 


