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Informatii precontractuale:  

De la 341 €  
+ 199 euro (transport  autocar) 

 

13 zile - Autocar 
  

D A T E  D E  P L E C A R E  2 0 2 1 :   

29.06; 08.09.2021 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
• transport cu autocar/minibus 

clasificat; exceptând ziua 7  

• 12 nopți de cazare la hotel de 2-4* 

• 12 mic dejun; 

• însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

NOU! Asigurare Covid (storno + 

medicala). Detalii suplimentare gasiti aici : 

https://christiantour.ro/asigurare-covid-19 
 

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 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 Ț I O N A L E  

1. Excursie Lacul Maggiore–20 € /pers. 

2. Excursie la Bergamo și Lacul Como – 25 

€ / pers. 

3. Excursie Portofino  20€/pers. (include şi 

biletele de autobuz Rapallo – 

Portofino şi retur); 

4. Excursie la Cinque Terre  25 €/pers. (nu 

sunt incluse biletele de vaporaș circa 

35 € / pers). 

5. Seară tradițională în Belgrad 25 €/pers. 

Program 
 

 Ziua 1. București – Budapesta  
 Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - 

Autogara Centrală - București, la ora 6.30 dimineața. Verifică lista cu oraşele 

prin care tranzităm ţara. Ajungem în cursul serii la Budapesta. (Cazare în 

Budapesta). 

 

 Ziua 2. Budapesta  – Graz  –Udine 

 Bună dimineața! După micul dejun pornim motoarele şi ne aventurăm în călătoria 

noastra spre Italia. Oprim mai întâi în Graz, al doilea oraş ca mărime al Austriei situat la 

poalele Alpilor. Aici găsim un amestec fericit de stiluri şi mişcări artistice, de la gotic, 

renascentist şi baroc la contemporan, care s-au succedat de-a lungul celor opt secole de 

istorie a oraşului. O lume pitorească a colţurilor ascunse şi a pasajelor secrete şi-a făcut 

loc lângă împăduritul Schlossberg. Pe platoul acestuia se ridică vechiul simbol al 

oraşului: Turnul cu ceas din Graz, parte a fostei fortăreţe. Privind de aici, oraşul de pe 

Mur se deschide asemenea unei cărţi. Domul din Graz, o clădire aparţinând goticului 

târziu, aduce aminte de zilele în care Grazul era oraş imperial. Prefectura se aseamănă 

unui palazzo veneţian, în timp ce Muzeul Universal Joanneum, fondat de arhiducele 

Johann, conţine mai multe obiecte decât orice alt muzeu regional din Austria. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Grazul a fost declarat Oraş al Deliciilor Culinare, în 2008 fiind astfel, prima capitală 

austriacă a savorii. Deci nu ne-am putea afla într-un loc mai bun pentru a degusta din 

bunătăţile tradiţionale austriece care au depasit în faima graniţele ţării.  Faimosul 

Apfelstrudel este o experienţă culinară obligatorie în orice cafenea austriacă. Aluatul 

pufos şi subţire ţi se topeşte în gura iar umplutura de măr ras, scorţişoară şi stafide este 

cât mai consistentă. Peste glazura de deasupra se toarnă un sos călduţ de vanilie şi se 

poate servi alături de o îngheţată. Savurează-l împreună cu un cappuccino. 

 După ce ne-am delectat cu bunătăţurile locale ne îmbarcăm în autocar şi ne 

îndreptăm spre Italia. Ne cazăm la un hotel din zona Udine şi ne pregătim de marea 

aventură italiană.  
 

 Ziua 3. Udine – Verona  – Sirmione – Varese  
 După micul dejun, ne așteaptă poezia Veronei. Povestea Julietei și a lui Romeo și-a 

pus amprenta asupra acestui oraș pentru totdeauna. Așa că pornim cu sufletul deschis 

spre iubire în acest oraș adorat de turiști pentru tumultul său arhitectonic, culinar și 

pentru posibilitatea de a vedea artă la tot pasul. Vedem, desigur, balconul Julietei, unde 

Romeo își declara iubirea cu cel mai trist final din lume. Aproape uităm că legenda celor 

doi îndrăgostiți a luat naștere din condeiul lui William Shakespeare și ne lăsăm purtați de 

poveste. În curtea casei cu balconul, se află o statuie de bronz a Julietei. Se spune că dacă 

o atingi, vei avea noroc în dragoste. Nu strică să ne asigurăm!  

Ieșim din atmosfera romantică și ne avântăm spre Arena - Amfiteatrul din Verona, al 

treilea ca mărime din  Imperiul Roman după Capus de langa Neapole si Colosseum din 

Roma. Grandoarea sa este azi pusă în slujba artelor (operă, teatru, balet). În trecut, însă, 

amfiteatrul a fost scena sângeroasă a luptelor între gladiatori. Plecand de la Arena 

mergem pe strada pietonala Via Mazzini, una dintre primele din oras care au avut  

magazine. Aceasta ne conduce la Piazza delle Erbe, locul unde a fost forumul roman si 

centrul istoric al orasului. Ne indreptam spre Piazza dei Signori, pe vremuri principala 

ITALIA – destinații superbissime 
 

În această călătorie avem ocazia să descoperim: 
 Graz – Padova – Verona - Milano – Torino – Asti – Genova – Portofino – Cinque Terre – 

Parma – Venetia – Ljubljana – Zagreb – Belgrad  
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 

https://christiantour.ro/asigurare-covid-19
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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 

oras* plătibile la hotel, alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

• Excursiile opționale, pentru grup 

minim 30 de persoane; 

• Vaporasul  (14 € / pers.) si  taxa 

de autocar (11 € / pers) la 

Venetia, ambele se incaseaza 

din agentie. 
 

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

 

• Supliment de single 225 € 

• Reducere a 3-a persoană în 

cameră  - 15 €.  

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  

pentru cazare în cameră dublă 

cu 2 adulți 

 

piata publica a Veronei. Aici se inalta Palazzo del Comune, Torre dei Lamberti si              

Palazzo di Sacligeri sau Prefettura, construit ca palat al familiei Scaligeri, apoi insusit de 

guvernatorul venetian al orasului.  

 Nu putem pleca din Verona fara sa vedem si Domul. Inceputa in anul 1120, fatada 

este acoperita cu rosso di Verona, o piatra cu nuante roz care isi imprumuta caldura 

multor biserici si palate din Verona. 

 În Italia, se întâmplă destul de des să te oprești din drum și să simți cu adevărat că ți 

s-a oprit respirația. Orașele, monumentele, bisericile, ruinele toate au cumva acest efect 

asupra călătorilor, Însă, la sosirea în orășelul Sirmione, rămâi pur și simplu stană de 

piatră. Situat pe o limbă de pământ ce pare să străpungă Lacul Garda, Sirmione arată ca 

un colț de rai. Priveliștea este absolut încântătore: clădirile vechi, străduțele liniștite, 

Biserica Santa Maria Maggiore (sec XV), Biserica San Petro (sec. VIII), piazettele, 

magazinele cu aer desuet, totul participă la un tablou ce te farmecă. Nu întâmplător, 

marea voce feminină a operei italiene, Maria Calass a ales o vreme să locuiască în 

Sirmione. Casa ei se poate vizita, se află în Piazza Carducci. Dar atracția principală din 

Sirmione este Castelul Scaligera din sec. XIII, o fortăreață superbă cu ziduri înalte și 

turnuri ce amintesc de piesele de sah, ridicată chiar la malul lacului. De pe zidurile sale ai 

o panorama superbă asupra lacului și crestelor Dolomiților din depărtare. Pe străduțele 

înguste din centrul istoric ne putem opri să savurăm o ceașcă de espresso, iar apoi să 

vizităm Grota lui Cattulo, unde se presupune că ar fi locuit poetul Gaio Valerio Catullo în 

antichitate. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Merităm un scurt popas pentru cel mai cunoscut deliciu local, Gelato Garda Lake. 

După cum ai ghicit deja, ne vom răcori cu o înghețată delicioasă, o combinație de arome 

dulci și acrișoare... asta pentru că îngredientele de bază sunt lămâia și strugurii. Nu vă 

lăsați tentați de celelalte variante de arome pentru că  în Sirmione aceasta este "înghețata 

casei".   
Seara cazare in zona Varese. 

 

 Ziua 4.  Lago Maggiore  
 Program liber. Astăzi vă propunem excursia opțională spre Lacul Maggiore, aflat la 

nord de Milano. În ciuda numelui său (”maggiore” înseamnă ”mai mare”), Lacul Maggiore 

este al doilea ca mărime din Italia, după Lacul Garda, având o lungime de aproape 65 de 

kilometri. Cele mai multe atracții se regăsesc pe țărmul vestic al lacului, unde insulele 

Borromee și grădinile lor paradisiace, cu vegetație subtropicală, sunt o delectare pentru 

turiști și localnici. Priveliștea minunată și parfumul de chiparoși, dafini, magnolii și 

camelii te vor face să te simți ca într-o poveste! De altfel, dacă Ernest Hemingway face 

parte dintre scriitorii tăi preferați, e foarte probabil să îți amintești că în romanul ”Adio, 

arme!”, locotenentul Henry și iubita sa, Catherine Barkley, traversează vâslind Lacul 

Maggiore în timpul Primului Război Mondial.  

 La finalul acestei zile ne îndreptăm spre Milano, gata să ne continuăm aventura made 

in Italy. Cazare la acelasi hotel din zona Varese. 
 

 Ziua 5. Lago Como – Bergamo  

 Program liber sau excursie optionala in care facem cunoștință cu două destinații de 

top din Italia: Lacul Como și Bergamo. Lacul Como a fost timp de secole preferatul 

nobililor, muzicienilor, pictorilor și scriitorilor. De altfel, dragostea pentru Lacul Como 

este mereu de actualitate: în prezent poți zări vilele luxoase ale unor celebrități cum ar fi 

Madonna sau George Clooney, care nu se sfiesc să își declare afecțiunea pentru acest colț 

de paradis. Înainte de a reveni pentru odihnă la hotelul nostru vom mai face o oprire la 

Bergamo, unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale Italiei. Aflat la mai puțin de 50 de 

kilometri de Milano, Bergamo are dublă identitate: partea de sus a orașului, Città Alta, 

este un labirint de străduțe medievale, cu bijuterii arhitectonice renascentiste și baroce, 

apărate de ziduri venețiene, în timp ce partea de jos a orașului, Città Bassa, este un oraș 

modern și plin de viață. Seara ne intoarcem la hotelul nostru din zona Varese. 
 

 Ziua 6.  Torino – Asti – Genova    

 Facem cunoștință cu Torino și cu istoria sa fascinantă, care ni se dezvăluie la fiecare 

pas pe care îl facem pe bulevardele largi sau sub arcadele somptuoase ale acestui oraș 
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 elegant. Prima capitală a Italiei moderne și fostă reședință a Casei de Savoia, Torino este 

cunoscut astăzi pentru numeroasele sale galerii de artă, parcuri și grădini, teatre, muzee, 

biserici, piațete, cafenele restaurante. Aici ne vom delecta cu Palatul Regal, amplasat în 

uriașa Piazza Castello, care, alături de alte 13 reședințe ale Casei de Savoia, face parte din 

patrimoniul mondial UNESCO. Admiram Domul San Giovanni cu celebrul Giulgiu din 

Torino, Palazzo Madama si simbolul orasului Mole Antonelliana, candva cea mai inalta 

cladire din lume.  

 Ne continuăm călătoria cu o vizită la Asti, o importantă republică medievală, 

cunoscută și sub numele de ”orașul celor 100 de turnuri”. Asti este în prezent nu numai o 

importantă destinație turistică, dar și centrul regiunii viticole a Piemontului. De la Asti ne 

îndreptăm spre Genova, unde vom rămâne și peste noapte. Vom descoperi magia acestui 

port istoric, înțesat de clădiri istorice de o valoare inestimabilă, punct de plecare al miilor 

de expediții pe mare. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Degustare de vinuri: nu putem părăsi zona Asti fără să ciocnim un pahar de vin alb 

spumant, emblemă a zonei. Vinul din această regiune este celebru pentru gustul său dulce, 

muscat, care se potrivește de minune cu deserturile italienești și care nu a încetat să 

farmece amatorii de băuturi fine încă de pe vremea romanilor. 

 

 Ne continuăm traseul spre Genova, capitala Liguriei, unde ne oprim pentru o vizită 

scurtă, însă suficientă pentru a face cunoștință cu magia acestui port istoric, punct de 

plecare al miilor de expediții pe mare de-a lungul secolelor. Remarcăm Vechiul Port, 

Centrul istoric cu labirintul său de străduţe înguste, Catedrala San Lorenzo, Palatul 

Ducal şi casa lui Cristofor Columb. Cazare in zona Genova - Savona. 

 

 Ziua 7.   Genova - Portofino  

 Program liber. Astazi va propunem o incursiune într-un paradis al simțurilor: vom 

vizita Portofino, faimoasă stațiune așezată la poalele Apeninilor Ligurici și pe malul 

însorit al Mediteranei (program optional). După câteva ore petrecute în acest minunat 

orășel vom înțelege de ce Portofino a dat numele mai multor parfumuri celebre (din care 

amintim ”Escale à Portofino” al casei Dior sau ”Neroli Portofino” semnat de Tom Ford) și 

de ce una dintre melodiile nemuritoare cântate de Dalida s-a numit chiar ”I Found my love 

in Portofino”. Greu se poate pune în cuvinte încântarea pe care o simți atunci când privești 

valurile albastre ale Mediteranei, când te plimbi prin grădinile luxuriante și atât de 

romantice ale mănăstirii medievale San Girolamo, când savurezi o cafea în Piazzetta din 

centrul orășelului, privind casele zugrăvite în culori pastelate și colinele înverzite care 

apără golful Portofino. Farmecul acestor locuri, este completat de bucătăria rafinată a 

regiunii Liguria și nenumăratele itinerarii culturale și naturale, care fac din acest colț al 

Golfului Tigullio o destinație ideală în orice moment al anului.  

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Plimbati-va pe străzile din Portofino, vizitând totodata și atelierele artizanale unde 

femeile din oraș lucrează sofisticat cu modele elegante de dantelă de bobină. 

Trebuie să degustați neapărat o rețeta tipică loclui - "Lasagna di Portofino". Dar, înainte de 

asta, puteți gusta la aperitiv o foccaccia genoveză și savura un pahar de Giancu de Purtufin, 

un vin care combină mai multe soiuri de struguri ale regiunii și este produsă numai local. 

 Ne intoarcem in Genova. Cazare la hotel in zona Genova – Savona. 

 

 Ziua 8.   Genova – Cinque Terre – Parma 

 Plecare spre Parma. Pe traseu , optional excursie in Parcul National Cinque 

Terre. Deplasare spre La Spezia de unde utilizam  vaporasul (contra cost) pentru a 

admira cele cinci orasele amplasate spectaculos pe terase abrupte care “plonjeaza” in 

mare. Zona este  iubită de turiști din lumea întreagă pentru priveliștea spectaculoasă a 

satelor cu case colorate, care se cațără pe stâncile abrupte de deasupra Mării Ligurice, cu 

grădini suspendate care nu încetează să farmece privitorii și la care adesea se ajunge doar 

pe jos.  

Inutil de adăugat, Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza și Monterosso al 

Mare, cele cinci sate magice care datează încă din secolul XI și care sunt cunoscute drept 

”Cinque Terre”, fac în prezent parte din patrimoniul UNESCO, împreună cu dealurile 

T R E B U I E  S Ă  V E Z I  

 

Verona 

Povestea Julietei și a lui Romeo și-a 

pus amprenta asupra acestui oraș 

pentru totdeauna. În grădina casei 

unde se află Balconul Julietei găsim 

și statuia de bronz a eroinei lui 

Shakespeare. Se spune că dacă o 

atingi, vei avea noroc în dragoste! 
 

Domul din Milano este una dintre 

cele mai spectaculoase catedrale 

gotice din Europa și una dintre 

imaginile emblematice ale Italiei. Nu 

pleca din Milano fără să ai câteva 

poze cu această bijuterie 

arhitectonică! 

 

Dacă îți plac cetățile și te fascinează 

Evul Mediu, plimbă-te prin Città 

Alta, partea veche a orașului 

Bergamo. Labirintul de străduțe 

medievale te invită la o călătorie în 

timp. 

 

Plimbă-te prin centrul orașului 

Torino și descoperă majestuoasul 

Palazzo Reale, fosta reședință a 

dinastiei Savoia din 1646 până în 

1865 cu grădinile sale fascinante și 

camerele somptuos decorate.   

 

Înalt de 117 metri, farul din 

Genova, numit simplu Lanterna, 

este un ajutor de nădejde pentru 

navigatori și un simbol al orașului. 

Merită un check-in! 

 

Dacă ești la Milano trebuie să vezi 

unul dintre cele mai celebre picturi 

din toate timpurile: ”Cina cea de 

taină”, realizată de Leonardo da 

Vinci între 1494 și 1497, care astăzi 

este expusă în fosta sală de mese a 

bisericii dominicane Santa Maria 

delle Grazie. 
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înconjurătoare. Se spune despre Manarola, că este cel mai vechi sat din regiune. 

Locuitorii de aici vorbesc în dialectul numit manarolese și se bucură de faima că produc 

cel mai bun vin din regiune. După ce ne bucurăm de peisajul unic în lume ne continuăm 

călătoria către Parma, oraș inclus recent în patrimoniul UNESCO pentru creativitatea sa 

gastronomică. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Pentru că gastronomia este unul dintre motivele principale pentru care Italia este 

vizitată de aproape 50 de milioane de turiști pe ani, ne vom delecta la o degustare de 

prosciutto și brânză în Parma. Preparate după rețete vechi de secole, parmezanul și 

prosciuttoul din această regiune sunt unele dintre cele mai faimoase produse italienești. 

 Seara ne cazam la hotel in zona Parma. 

 

 Ziua 9.   Parma – Milano 

 Vom vizita Parma, oraș celebru nu numai pentru comorile sale gastronomice, dar și 

pentru faptul că găzduiește una dintre cele mai vechi universități din lume. Împărțit în 

două de râul cu același nume, Parma este un oraș cu un farmec discret, care te invită să 

lași deoparte ghidurile turistice și să te pierzi pe străzile sale cochete, cu clădiri vechi și 

trecători dornici să te ghideze către cele mai frumoase zone ale vechilor cartiere. În a 

doua parte a zilei ne îndreptăm spre Milano, pentru o ultimă vizită în inima capitalei 

financiare, comerciale și industriale a Italiei.  
Autocarul ne lasa  in apropierea zidurilor Castelului Sforza, o fortareata din caramida 

rosie cu turnuri inalte si ziduri de aparare. Astazi, aici isi au sediul patru muzee: galeria de 

arta si muzeul de arte frumoase considerate principalele atractii, celelalte doua muzee 

fiind mai modeste, cuprinzand instrumente muzicale si exponate arheologice.   

Ne indreptam la pas spre  Piazza del Duomo, unde admirăm Domul din Milano. A 

fost și rămâne una dintre cele mai spectaculoase catedrale gotice din Europa. O adevărată 

paradă a modei și a frumuseții mediteraneene ni se dezvăluie. Italienii sunt frumoși, 

indiferent de vârstă. Îi admirăm cum circulă pe scutere, pe biciclete în timp ce ne răsfățăm 

cu un pic de shopping în Galeriile Vittorio Emmanuele.  

Ne continuam traseul nostru pietonal pana la Piazza della Scala, de unde avem ocazia 

sa admiram frumoasa cladire a Operei. Inaugurata in  1778, cladirea si-a luat numele de 

la biserica aflata pe acel loc, desi mare parte din aspectul actual  dateaza din  1946, cand a 

fost redeschisa, dupa ce suferise distrugeri mari in timpul razboiului.  

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Arunca o privire in lojele teatrului si admira interiorul somptuos si candelabrele 

uriase. Ar trebui sa vizitezi Museo Teatrale alla Scalla, care este un colt al teatrului, ce 

contine amintiri din lumea operei, costume, portrete si jobenul lui Verdi.  
 Ne indreptam spre hotelul nostru din Varese.  

 

 Ziua 10.  Milano –Veneţia- Padova 

 Astăzi Venetia este vedeta! Cu cele peste 150 de canale și 400 de poduri ale sale, cu 

palatele și piazzetele vechi de secole, cu gondolele care te fac să te simți ca într-o pictură, 

Veneția este fără nicio îndoială unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Construită 

de-a lungul lagunei venețiene de pe malul Mării Adriatice, pe aproape 120 de insule, în 

Veneția descoperim o atmosferă romantică ce ne poartă direct în secolul al XVIII-lea, când 

era printre cele mai rafinate orașe din Europa. 

 Străduțele și canalele sunt animate de veselia tipică a italienilor, iar noi ne îndreptăm 

spre Piața San Marco îmbarcându-ne într-o croazieră la bordul unui vaporetto care ne 

poarta lin până în centrul oraşului. Deși poate nu ai mai fost aici, suntem siguri că ai o 

senzație puternică de deja-vu. Imaginile cu Piața San Marco, “ cel mai frumos salon din 

Europa” după spusele lui Napoleon,  sunt emblematice pentru Veneția, dar acum ai șansa 

să vezi și să simți energia incredibilă a acestui loc… muzică, porumbei, artă.   

 La câtiva pasi se află Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor care a fost resedinţa, timp de 

apoape o mie de ani, nu numai a dogilor care au condus Venetia, a politiei secrete şi a 

Curtii de Justitie, dar şi a închisorilor municipale şi a multor instituţii administrative. 

Aflându-se pe lista celor mai frumoase cladiri gotice din lume palatul ne încântă cu 

arhitectura sa impresionantă care ne duce cu gândul la oamenii puternici care au condus, 

de aici, orașul. Privirile ne sunt atrase de Puntea Suspinelor care şi-a primit numele 

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 pentru tarile 

tranzitate. 

• Obiectivele menționate în tururile 

panoramice cu autocarul 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. 

• In functie de capacitatea grupului se 
poate folosi: autocar; miniautocar; 
minibus; 

• 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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sugestiv de la poetul englez Lord Byron, care a ilustrat perfect proximitatea dintre lux și 

suferință. Puntea unește Palatul de închisoarea în care erau abandonați deținutii.  

 Trecem pe itinerariul nostru uimitor și Basilica San Marco, care a adăpostit timp de 

aproape o mie de ani mormantul Sfântului Marcu şi care a servit drept capelă particulară 

a dogilor, sprijin spiritual şi simbol fundamental al puterii, autorităţii şi continuităţii 

statului veneţian – cea ma longevivă republică din lume. Tot in Piata San Marco zarim 

silueta inalta si zvelta a Campanilei, cea mai inalta constructie din Venetia, cu cei 98.5 m, 

ofera cea mai incantatoare priveliste. Cand a fost construita in anul 912, avea trei scopuri 

diferite: sa fie pe post de clopotnita pentru basilica, sa fie punct de observatie pentru 

pentru portul situat mai jos si sa serveasca drept far pentru corabii. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

  Emblema Veneției, în memoria colectivă dragi prieteni, nu este Palatul Dogilor, ci 

gondolierul cu bluzon în dungi alb-roșii sau albastre și pălăria neagră inconfundabilă care 

cu ambitusul lui Pavarotii cântă o serenadă celor doi pasageri îndrăgostiți din 

ambarcațiunea sa. Acum este ocazia să tocmim un gondolier și să navigăm alene pe 

canalele orașului, locul perfect să admirăm arhitectura inconfundabilă a clădirilor, 

palatelor, monumentelor şi podurilor vechi de secole, să simțim vibrația acestui oraș unic, 

romantic prin definiție. 

 Revenind la cele lumești, trecem de-a lungul Canale Grande. Este cel mai important 

canal al Veneției, cu o lungime  de patru kilometri  și admirăm împreună celebrul 

vaporetto “autobuzul din laguna “.  

 Pe lista noastră se mai află si  Podul Rialto. Turistii familiarizaţi cu Veneţia pot 

merge individual în croazieră pe insula Murano, vestită pentru sticlarii care fac aici 

adevărate minuni. Plecăm după ce ne desfătăm privirile cu obiectele de artă și bijuteriile 

cu sticlă de Murano. Loc ideal pentru achiziționat primele suveniruri, desigur! 

  Seara cazare în zona Padova. 

  

 Ziua 11.   Padova – Ljubljana – Zagreb    

 Ne luăm la revedere de la Padova și de la Italia și ne îndreptăm spre Ljubljana. 

Pornim împreună să vedem cu ochii noștri cum se integrează istoria într-un prezent 

vibrant și viu, căci te uimește verdeața orașului, iar tihna acestei capitale europene te va 

cuprinde ca o poveste frumoasă. Destinația noastră este Castelul Ljubljana, care se înalță 

pe dealul din mijlocul capitalei slovene. Acesta datează din secolul al XV-lea și aspectul 

său impunător îi trădează rolul istoric de fortăreață, cazarmă și reședință regală. Verifică 

bateriile aparatului de fotografiat sau bazează-te pe camera telefonului, la alegere. Podul 

Triplu este unul dintre cele mai frumoase și cunoscute poduri din Ljubljana. Arhitectura 

sa specială reuneșete, de fapt, un grup de trei poduri care leagă orașul modern de centrul 

medieval. Zona este animată de baruri și restaurante, iar turiștii reușesc aici să facă 

fotografii demne de pus în ramă! 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Prânzul îl luăm împreună, după ce decidem că dieta poate să mai aștepte puțin. 

Preparatele tradiționale sunt parte din mândria locului, căci în Ljubljana vei mânca un 

strudel uimitor, vei gusta brânzeturi rafinate și îți vei stinge setea cu bere locală. Slovenii 

se laudă cu apicultura și au nenumărate soiuri de miere. Așa că dacă te gândești să aduci 

un suvenir pentru cei dragi, acum este momentul să te aprovizionezi cu miere parfumată. 

  

 Pornim apoi spre Zagreb. Situat în nordul Croatiei, acesta a rezistat eroic atacurilor 

turcesti (între secolele XIV și XVIII) dar și cutremurului devastator din 1880. Încercările 

trăite de-a lungul timpului se văd, azi, în Zagreb, în două moduri. Bisericile și mănăstirile 

arată credința puternică în Dumnezeu. Pe de altă parte, palatele, parcurile și aria 

comercială arată că în Zagreb oamenii știu să se bucură de viață! În vizita noastră, vedem 

ambele pespective: cea spirituală, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E T A L I I  T R A N S F E R U R I :  

 

• 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.  

• Transferurile CONTRA COST sunt 

GARANTATE pentru MINIM 4 

persoane (reconfirmare cu 2 - 3 zile 

înainte de plecare). 

 

 

• Pentru mai puţin de 4 pers. /sens, 

turiştii pot accepta suportarea 

diferenţei de preţ sau li se restituie 

sumele achitate pentru transferul 

pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea în circuit, nu 

implică şi efectuarea transferului 

pentru retur. 

 

 

• Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la 

locul de îmbarcare cu cca 15- 30 

min. înainte de ora comunicată. 

Orele sunt estimative, în funcţie de 

condiţiile meteorologice şi de trafic.  

 

 

• Numerele de telefon ale ghizilor 

se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea 

plecării, urmând a a ţine legătura cu 

aceştia pentru a vă informa privind 

situaţia concretă din ziua plecării 

(ora exactă a sosirii în oraşul dvs).  

 

• Transferurile marcate cu „ * „ se 

fac la / de la Bucuresti. 
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 care domină Piaţa Kaptol cu turnurile sale ce veghează orașul încă din secolul al XIII-lea, dar și partea modernă, vibrantă pe care o simți în 

Piaţa Centrală Zrinjevac – numită oficial Trg Nikole Šubića Zrinskog. Cazare in Zagreb. 

 

 Ziua 12.   Zagreb – Belgrad  

 Dupa micul dejun ne îndreptăm spre Belgrad,  unde incepem asediul prin Poarta Leopold, punctul de acces către centrul istoric. 

Belgradul s-a ridicat pe vechea Cetate Singidunum, fondat de un trib celtic  și transformat de romani într-un centru de apărare la granița 

imperiului. Cetatea se află în Parcul Kalemegdan, un spațiu ce se întinde până la malurile Dunării și ale Râului Sava.  În jurul cetății, la 

distanță de câțiva pași zărim: Poarta Zindan, Poarta lui Despot, Fântâna Romană, Biserica Ruzica, Monumentul Recunoștinței 

Franceze și Turnul cu Ceas.  

Ieșim din Kalemegdan şi ne îndreptam spre Catedrala Ortodoxă Arhanghelul Mihail, construită la ordinele domnitorului Milos Obrenovic, 

în 1837. În apropiere se afla Palatul Prinţesei Ljubica. Ne continuăm traseul pe artera pietonală Kneaz Mihajlov, faimoasă pentru cafenelele 

și magazinele en vogue. Aici găsim un oraș vibrant, plin de viață și istorie, cu edificii civile în stil neoclasic sau baroc ce poartă amprenta 

Habsburgică de sec. XIX. După ce ajungem în Piața Republicii, admirăm clădirea Muzeului Naşional şi a Teatrului  şi intrăm în Skadarlija, 

cartierul boem al Belgradului, corespondent al  celebrului Montmartre din Paris, cu o puzderie de cafenele și cârciumi unde odinoară își 

făceau veacul scriitori, artiști și actori la sfârșitul secolului XIX. Câteva dintre localuri mai primesc și astăzi oaspeți, Dva Jelena, Zlatni Bokal și 

Tri Sesira. În cârciumi, notele muzicale readuc atmosfera de început de secol XX, cu chansonete sau folk și jazz autohton și clinchet de 

pahare, acompaniate de o animație veselă și voci petrecărețe. 

 Ne continuăm vizita cu Catedrala Sf. Sava, cea mai impunătoare catedrală ortodoxă din Balcani, incendiată de către turci în 1595 și 

reconstruită în secolul XIX. Ne indreptam spre hotelul nostru din Belgrad pentru cazare. 

 
Moment de răgaz: (program optional) 

 Seara mai rămîne timp să ne înfruptăm din preparatele supra-calorice, dar extrem de gustoase ale bucătăriei sârbești, și să ciocnim 

paharele pline de sljivovica (slibovița), rakija (rachiu) sau varaintele sale mai fanteziste cu diverse arome precum cea de gutui, caise sau 

nuc. Ar fi păcat să nu gustăm din păcătoasa medovaca (băutura ursului), o variațiune a rachiului în care mierea este vedetă. Hai să ciocnim 

cupele, să schimbăm impresii și să legăm prietenii noi. În definitiv, suntem camarazi de călătorie și nu-i exclus să mai fim și altădată …) 

 

 Ziua 13   Belgrad – Bucureşti 

 După micul dejun, lasăm apoi în urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre România. Parcurgem drumul 

cu amintiri de neprețuit în minte și gata pentru a gusta din istoria altui tărâm misterios și captivant. 

 

P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E  G R A T U I T A :  

 (autocar sau microbus): 

BUCUREŞTI Autogara Centrală - București       06.30 

PITEŞTI     Petrom ieşire Piteşti Est    07.30 

RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord    09.00 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari    12.00 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.30 

DEVA  McDonald’s GARĂ     14.30 

TIMIŞOARA  Benzinaria Gazprom Dumbravita     16.30 

 

P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E / T R A N S F E R  C O N T R A  C O S T :   
PLOIEŞTI   7 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.30 

CÂMPINA  10 € / sens/ pers. Casa Bucur-Popas Km 92    08.00 

SINAIA                     10 € / sens/ pers. GARA C.F.R SINAIA                              08.30 

BRAŞOV  15 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.30 

CLUJ  15 € / sens/ pers. Parcare Sigma Zorilor      10.00 

*CONSTANŢA 15 € / sens/ pers. Gara Centrală   00.45 

*MEDGIDIA               15 € / sens/ pers. Restaurant Balada                                       01:15 

*CERNAVODA           15 € / sens/ pers. Gara CFR Cernavoda                                   01:30 

*FETESTI                    15 € / sens/ pers. Peco (intrare oras)                                      01:45 

*BUZĂU  12 € / sens/ pers. McDonald`s      03.00 

*BRĂILA  15 € / sens/ pers. Billa - Calea Buzaului    01.30 

*GALAŢI  15 € / sens/ pers. McDonald's     01.00 

*FOCŞANI   15 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru  02.00 

*RAMNICU SARAT     15 € / sens/ pers. la Turist                                                           02.30   

* IASI                              20 € / sens/ pers. Lidl (vis-a-vis Iulius Mall)                         22.30 

*PIATRA NEAMT        20 € / sens/ pers. McDonalds - 1 Mai                                       00.00 

*ROMAN                       20 € / sens/ pers. Hotel Roman                                                 00.30 

*BACAU                        20 € / sens/ pers. Parcare stadion                                             01.30 

* ADJUD                        20 € / sens/ pers. Parcare restaurant Atlantic                       02.00 

* BARLAD                     20 € / sens/ pers. Gelaprod                                           01.00 

* VASLUI                       20€ / sens/ pers. LIDL                                                  00.00 
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A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 80 € 

PROMO 

Reducere 50 € 

STANDARD + 

Reducere 30 € 

421 € 
+ 199 € (transport 

autocar/minibus) 

341 €  
+ 199 € (transport 
autocar/minibus) 

371 € 
+ 199 € (transport 

autocar/minibus) 

391 € 
+ 199 € (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, 

incepand cu a doua 

bancheta; 

✓ GRATUIT -PELLERIN 

CLUB CARD. 

✓ GRATUIT - Excursie Lacul 

Maggiore 

✓ 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 01.09.2020. 

 

 

✓ 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 225 € 

• 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.christiantour.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.  
 
Hotel utilizat ȋn sezonul 2020:  

✓ Budapesta- Hotel Berlin 3* 

✓ Zona Udine - Hotel Ai Gelsi 3* 

✓ Zona Varese  - Hotel Concorde  4*- 

✓ Zona Genova- Hotel Columbus Sea 4* 

✓ Parma - Hotel  Motel Giglio 3* 

✓ Zona Padova - Hotel Villa Allighieri 3* 

✓ Zagreb - Hotel Holiday  3* 

✓ Belgrad - Hotel Elegance  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. 

 

http://www.christiantour.ro/


 
8 

 

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 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: 

Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit  

 

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

 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
mailto:manager.programeculturale@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

