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Informatii precontractuale : 

De la 749 € 699 € 
(Reducere First Minute - in limita 
locurilor disponibile) 
 

8 zile - Avion 
  
 

DATE DE PLECARE 2022:  

16.06; 18.08 
 
 

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

• Bilet de avion Bucureşti – Lyon si Nisa - 
Bucuresti; 
• transport cu autocar/minibus clasificat; 
• 7 cazări la hoteluri de 2-3*; 
• 7 mic dejun; 
• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
• Vizita Lyon, Orange, Marsilia; 
• Însoţitor din partea agenţiei pe traseu. 

 

S E R V I C I I  O P Ţ I O N A L E :  

• Locuri preferentiale in autocar 
25€/pers. (se rezerva cronologic, 
primele locuri in autocar incepand cu 
bancheta a doua); Atentie! Locuri 
limitate. 

• Anulare gratuita cu pana la 31 de zile 
inainte de plecare : 25 €/pers. ( se 
poate achizitiona doar la momentul 
inscrierii iar costul acestui serviciu nu 
se rambruseaza in caz de anulare). 
Pentru copiii cu varsta de pana la  
11.99  ani, nu se incaseaza taxa de 
anulare gratuita. 

• 1. Annecy si Chamonix  – 45 € /pers. 
• 2. Croaziera pe Saone- 25 € /pers. 
• 3. Croaziera insula If - 22 € /pers 

(include biletul de vaporas si taxa de 
acces pe insula. Nu include biletul de 
intrare la Chateau d’ If). 

• 4. Arles si Nimes – 45 € /pers. 
• 5. St Tropez si Mandelieu-la-Napoule – 

45 € /pers (include vizita St Tropez, 
croaziera in Golful St Tropez, durata 
aprox 1h si vizita in Mandelieu- la- 
Napoule) 

• NOU! 10 %  Discount  la achitarea din 
ţară a  excursiior opţionale 
 
 
 

 

 

Program 
 

 Ziua 1. Bucureşti - Lyon 
 Calatoria noastra incepe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 

spre Lyon, capitala culinară a Franţei. Ne îmbarcăm în autocarul de transfer şi ne 

îndreptăm spre hotelul nostru din Lyon, gazda noastră pentru următoarele zile. Ne 

putem petrece timpul delectându-ne cu preparatele delicioase care fac Lyon-ul atât de 

faimos, sau ne putem plimba pe străzile înguste, pavate cu piatră cubică, înconjuraţi de 

faţade în culori roz-pastel și galben, până găsim un local confortabil, unde să servim o 

cină delicioasă alături de noii tovarăși de călătorie. 

 

 Ziua 2.   Lyon – croaziera pe Saone 

 Azi avem program liber in Lyon, al doilea cel mai important oraş al Franţei, după 

Paris, oras care  îşi păstrează misterul, fiind în mare parte încă nedescoperit. Chiar dacă 

nu îşi găseşte întotdeauna locul pe listele turiştilor, pe cei care totuşi îl vizitează îi 

aşteaptă cu o sumedenie de comori culturale. Cu o istorie datând din Roma Antică, Lyon 

şi-a câştigat locul pe lista UNESCO World Heritage, fiind construit pe ruine antice, 

labirinturi medievale şi împânzit de case renascentiste. În centrul Lyonului vom admira o 

colecție uimitoare de monumente medievale, renascentiste sau moderne: Catedrala 

Sfântului Ioan, cea mai veche din Lyon, Place Bellecour, cea mai mare piață din Europa, 

Amphithéâtre des Trois Gaules sau splendida Operă din Lyon.    
Dupa amiaza va propunem să facem la petite croisiere cu Bateaux Mouche, pe Saone 

(proram optional). In timpul croazierei vom putea vedea tot orașul, apoi ne delectam cu o 

plimbare in Parc de la Tête d’Or. Seara cazare la acelasi hotel din Lyon. 

 

 Ziua 3.   Lyon – Annecy - Chamonix 

Dupa micul dejun va propunem un program optional care ne va purta pe 

crestele Alpilor. Prima oprire va fi in pitorescul orasel Annecy, superb amplasat pe malul 

lacului omonim. Ne vor incanta Castelul, Palatul d`Isle si Catedrala Saint Pierre. La 

origini, un oras galo-roman, Annecy a devenit, începând cu secolul al XII-lea, reședința 

conților de Geneva și a Ducilor aparținând Casei de Savoia. Orasul a început să se 

dezvolte după construirea castelului, în secolul al XII-lea. În perioada 1792-1815, a fost 

ocupat de catre armata franceza, însă a fost anexat definitiv Franței, în urma alipirii 

regiunii Savoia din anul 1806. Partea veche a orașului este traversată de numeroase 

canale, străzi pietonale si fântâni, din aceste motive orașul este denumit și „Mica Veneție”. 

Strada Sainte-Claire, cu arcadele sale romantice, datând din secolele al XVII-lei și al XVIII-

lea, este una dintre cele mai frumoase din vechiul oraș. 

Ne indreptam spre Chamonix, taramul stancilor vesnic inzapezite. Daca vremea  

permite se urca din Chamonix la cea mai inalta statie de telecabina din lume, Aguille du Midi 

3777 m.  Seara ne intoarcem in Lyon pentru cazare la acelasi hotel. 

 

 Ziua 4.   Lyon – Orange - Marsilia 

Dupa micul pornim in aventura noastra  catre Mediterana. Daca ieri ne-am delectat cu 

frumusetile crestelor inzapezite al Alpilor, azi calatoria noastra ne poarta catre malul 

Marii Mediterane, la Marsilia. Dar sa le luam pe rand! Ne oprim mai intai in Orange, 

cunoscut pentru vestigiile romane pe care le posedă, cele mai importante fiind Teatrul 

Roman, cel mai bine păstrat teatru de acest tip din Europa și un Arc de Triumf, ambele 

construite în timpul domniei împăratului Cezar August.  

 
L’ essentiel de France - de la Alpi la Mediterana 

În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

  Lyon – Annecy  - Chamonix – Orange -Chateau d’ If – St Tropez -  Marsilia 
 Mandelieu-la-Napoule  -  Arles – Nîmes -  Nisa  

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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 Arcul de triumf prin care vizitatorii încă mai pătrund în oraş prin partea de nord este 

o capodoperă monumentală. Construit aproximativ în anul 20 î.Hr. pentru a comemora 

victoria lui Iulius Casear asupra grecilor la Massina, Marsilia de azi, este sculptat cu scene 

de luptă foarte detaliate. Însă, până şi acesta este umbrit de teatru, care pastreaza  încă 

mare parte din locurile sale iniţiale , circa 8.000, câteva din coloanele şi bolţile sale, 

precum şi imensul perete al scenei unde se află o statuie înaltă de 3 m care îl infăţişează 

pe Augustus. Acustica este perfectă, iar teatrul este locul ideal pentru festivalul muzical 

anual cu concerte şi spectacole de operă. Arcul de triumf, teatrul și împrejurimile au fost 

listate din 1981 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Situat in valea raului Ron pe Via 

Agrippa, Orange a fost (si este inca) punctul de trecere dintre nord si sud. 

 Orasul a inflorit sub imparatul Augustin, pe atunci avand de trei ori dimensiunea 

actuala, cu temple, bai si un stadion, precum si alte constructii impunatoare, in secolul al 

XVI-lea, Orange a fost mostenit de Wilhelm, print de Nassau, stramosul familiei regale 

olandeze. 

 În drumul nostru spre Marsilia, vom trece pe lânga Chateauneuf-du-Pape, plantată 

de către papi şi cea mai distinsă dintre podgoriile de pe Côte du Rhone. Seara sosire si 

cazare la hotel in Marsilia. 

 

 Ziua 5.  Marsilia – Chateau d’ If 

 Am ajuns si la malul Marii Mediterane. Azi ne vom plimba prin Marsilia, cel mai vechi 

şi totodată cel mai mare port al Franţei. Creat de de greci în secolul al VI-lea î.Hr., a fost 

independent faţă de Franţa până în secolul al XV-lea, după care specialitatea sa a devenit 

turbulenţa cu marcă mediteraneeană: imnul revoluţionar “ La Marseilleza” îşi datorează 

numele fervorii rebelilor de aici. Poarta Franţei către Orientul Mijlociu şi către Africa de 

Nord, Marsilia a fost întotdeauna un amalgam cultural. Vieux Port, rămâne nucleul 

oraşului, vechile sale fortificaţii dominând acum piaţa de peşte şi câteva excelente 

restaurante cu specific marin. Marsilia, rămâne un oraș plin de viață, care ne va cuceri din 

prima clipă cu aerul său medieval, cu forfota sa veselă, cu piețele tradiționale, dar și cu 

monumentele sale somptuoase cum ar fi Catedrala Nôtre Dame de la Garde, Palatul 

Longchamp sau legendarul Bulevard Canebière.  

Dupa amiaza timp liber sau program optional: croaziera catre Insula If.  Insula face parte 

din arhipelagul Frioul, în apropierea insulelor Ratonneau și Pomègues din centrul portului 

Marsilia. Intre  anii 1527 și 1529, la ordinele regelui Francisc I, aici s-a contruit  

Chateau d’If, prima cetate regală din Marsilia. Castelul facea parte dintr-un proiect mai 

amplu de control al coastelor provensale: în secolul al XVI-lea Marsilia era „cea mai 

frumoasă fereastră a regatului Franței din nordul Mediteranei”. Principalul atu al clădirii 

este amplasarea sa în centrul portului nordic al Marsiliei, pe cele mai aglomerate rute de 

transport maritim. A servit ca închisoare în cei 400 de ani de utilizare oficială. Făcut 

celebru într-un roman al lui Alexandre Dumas, Contele de Monte-Cristo,  Chateau d’If este 

unul dintre cele mai vizitate locuri din Marsilia dar care, abia in anul 1926 a fost clasificat 

ca monument istoric.  

In cursul serii ne intoarcem in Marisilia pentru  cazare la acelasi hotel.  

 

 Ziua 6.  Marsilia – St. Tropez - Mandelieu-la-Napoule 

Dupa micul dejun va propunem un program optional inedit : croaziera pe Mediterana in 

Golful St. Tropez.  Ne indreptam spre portul vechi din St Tropez de unde ne vom imbarca 

intr- o frumoasa croaziera in jurul golfului omonim.  Capitanul vasului ne va incanta cu 

detalii interesante despre asezarea pescareasca de la malul Marii Mediterane, facuta  

celebra in anii ’50  de catre Brigitte Bardot protagonista filmului “ Si Dumnezeu a creat 

femeia” ale carui scene au fost turnate in St Tropez.  Admiram frumoasa Citadela , 

construita in secolul al XV-lea in partea cea mai inalta a orasului cu rol de aparare si care 

astazi adaposteste un muzeu maritim, un fel de frate mai mic la Palatului Chaillot din 

Paris. Urmand frumoasa coasta intram în faimosul Golf Canoubiers, altfel cunoscut sub 

numele de Golful Milionarilor. Înconjurate de apele limpezi și turcoaz ale Mării 

Mediterane, plajele izolate de la Glaye, Ponche and Canoubiers, vilele somptuoase și 

iahturile alcatuiesc un peisaj demn de importalizat intr-un cadru fotografic.  

 Ne reintoarcem in port si debarcam. Vizita in St Tropez trebuie sa includa si un alt 

obiectiv care i-a adus faima orasului in intreaga lume, Muzeul Jandarmeriei, cunoscuta 

cladire a jandarmeriei din filmele cu Louis de Funes. 
 

 

 

 

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.christiantour.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. 
• Excursiile optionale pentru grup 

de minim 30 persoane; 

• Asigurare Covid (storno + 

medicala).  

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

• Supliment de single - 295 € 

• Reducere copil 6-12 ani - 35 €, 

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulţi. 

 

 

http://www.christiantour.ro/
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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 din tarile 

tranzitate. 

• Obiectivele din tururile panoramice 

din program 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. 

 
 

 

 

Moment de răgaz (timp liber): Cuisine du Soleil – Bucataria Soarelui 
 Cuisine du Soleil este numele dat mancarurilor din aceasta regiune. Este o bucatarie 

mediteraneeana, savuroasa, aromata si, pe cat posibil, sanatoasa. Va recomandam sa 

gustati cateva dintre specialitatile locale: Salade Niçoise : rosii, hamsii, oua fierte tari si 

masline,  Aubergines farcies a la provencale: vinete umplute cu carne, ceapa si 

mirodenii, servite cu sos de rosii, Ratatouille: tocanita de vinete, flori de dovlecel, ardei 

grasi si rosii… iar la final Calissons d’ Aix: fursecuri cu migdale!  Bon appetit! 

 Dupa ce ne-am lasat fermecati de preparatele locale traditionale, pornim la drum si 

ne indreptam spre ultimul punct din traseul nostru de azi : Mandelieu- la- Napoule – 

capitala mimozei. 

 Oraselul este ideal situat  între Siagne și Grande Bleue, la poalele munților Estérel și 

Tanneron, masiv care dezvoltă, în cadrul său, maiestuoasa pădure de mimoze. Mimoza, 

un adevărat „soare de iarnă”, este sărbătorită în fiecare an în februarie, perioadă în care 

acești sori mici luminează dealurile și îmbată simțurile locuitorilor... 

 Principalul punct de atractie din oras este Castelul, o veche fortăreata medievală 

construită pe malul mării care a fost cumparata in 1918 de cuplul american Henry și 

Marie Clews, mari iubitori de artă și frumos. Pentru cadre naturale spectaculoase va 

reomandam o plimbare prin  gradinile castelului ce au deschidere la marea de un 

albastru turcoaz deosebit. Ati ajuns si in gradina secreta?  Va lasam sa o descoperiti! 

Spre seara , cu parere de rau , ne intoarcem la autocar si ne indreptam spre Marsilia 

pentru cazare la acelasi hotel. A fost o zi frumoasa... oare maine ce alte locuri interesante 

vom mai descoperi!  Odihna placuta! 

 

  Ziua 7.  Marsilia - Arles – Nîmes  

 Mic dejun. Program liber in Marsilia sau excursie optionala  Arles si Nîmes. 

 Pornim la drum prin Provence iar peisajele provensale ne uimesc cu frumusețea lor 

care a inspirat mari artiști ai lumii. Pe măsură ce călătoria continuă, avem senzația că 

privim pe fereastră o expoziție în aer liber, de Cezanne sau Van Gogh. Vizităm oraşul 

Arles, împânzit cu faţade de culoarea mierii, ruine romane şi cultură Carmague, iar apoi 

ne petrecem timpul explorând fiecare colţ al acestui superb oraş. Urcă până la rândul cel 

mai de sus al Arenei Romane pentru a vedea cât mai bine oraşul Arles şi plimbă-ţi 

privirea peste acoperişurile de teracotă şi peste pereţii ocru până la râul Rhone. Folosită 

acum pentru coride şi pentru festivaluri fastuoase, vastele Arene Romane din secolul I 

au fost pe vremuri scena luptelor între gladiatori. 

 În apropiere se află teatrul roman, construit cu puţin mai devreme. Ruinele romane 

ale oraşului sunt egalate doar de construcţiile medievale, printre care Eglise St. 

Trophine, o capodoperă a stilului romanic provensal, renumită pentru  mănăstirea sa 

impunătoare şi pentru portalul din secolul al XII-lea, atât de elaborat sculptat. Însă 

artistul cel mai puternic asociat cu Arles este fără urmă de îndoială Vincent Van Gogh. Aici 

s-a îndrăgostit el de sud şi de culorile sale strălucitoare, aici a pictat în 1888 câteva dintre 

cele mai cunoscute lucrări ale sale “Florea -soarelui”, “Scaun”.   

 Situat la câțiva kilometri de Marea Mediterană și munții Cévennes, orașul Nîmes, 

urmatoarea noastra oprire din programul de azi, este amplasat pe axa care leagă valea 

inferioară a Rhônului cu câmpia Languedoc, respectiv pe arcul mediteranean între 

Marsilia și Barcelona. Orasul isi datoreaza suprema glorie romanilor care au construit o 

serie de fortificatii si cladiri publice, unele dintre ele se mai pastreaza si azi , precum : Les 

Arenes – o arena perfect ovala inalta de doua etaje , datand din sec. I ; Maison Carrée -

templul vechi de 2.000 de ani, azi loc de expozitie pentru descoperirile arheologice 

recente)  sau Tour Magne – parte din zidurile cetatii lui Augustus. Acest trecut străvechi 

bogat i-a adus renumele de „Roma franceză”.  

Orasul vechi este un amestec de strazi inguste, piete umbroase si fantani. Multe dintre 

casele din secolele al XVI-lea si al XVII-lea sunt o mostenire  a industriei textile (aici este 

locul unde s-a nascut tesatura numita “ de Nîmes”  sau denim), construite de cativa 

protestanti intreprinzatori, care dati afara din serviciul public, s-au apucat sa faca 

negustorie. Aflat sub diverse stăpâniri, fief protestant încă din secolul al XVI-lea, cunoscut 

pentru producția de țesături, Nîmes posedă o cultură și o istorie abundentă și rămâne un 

oraș cu o identitate puternică. Seara ne intoarcem in Marsilia pentru  cazare la acelasi 

hotel. 

 

 

Nîmes a fost fondat în antichitate. Din perioada romană, Nîmes păstrează monumente 

precum arenele, Maison Carrée sau Tour Magne, la poalele căruia se află locul Sanctuaire 

de la Fontaine.  
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Ziua 8.  Marsilia – Nisa - Bucureşti 

 Am ajuns si in ultimă zi a excursiei noastre. Cu multe amintiri frumoase din locurile pe care le-am vizitat ne îndreptăm spre Nisa pentru 

zborul spre  ţară. Dar pana la ora plecarii mai avem timp sa ne delectam  cu farmecul orasului, numit și ”bijuteria Rivierei franceze”. Aici 

parcurgem Promenade des Anglais, cea mai celebră arteră pietonală din Nisa, mărginită de palmieri și de clădiri impresionante cum ar fi 

Hotelul Negresco, fondat de românul Henri Negresco la începutul secolului trecut, Muzeul de Artă și Istorie de la Palatul Massena, 

Parcul floral Phoenix sau impozantul Muzeu de Arte Asiatice. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

 Felicitări! Dacă ai ajuns la Nisa, ai ajuns și pe Prom’, așa cum spun localnicii când vorbesc despre Promenade des Anglais! Ia-ți o pauză și 

dă-ți voie să te bucuri la maximum de farmecul mediteranean al Nisei, așază-te la una dintre micile cafenele sau gelaterii pe care le găsești la 

tot pasul, privește în tihnă palmierii mângâiați de soare și vânt și admiră perspectiva grozavă asupra Mediteranei pe care ți-o oferă sublimul 

golf Baie des Anges. Lungă de șapte kilometri, Promenade des Anglais este inima Nisei: animată de cei care o traversează pe role, pe bicicletă 

sau în timp ce fac jogging, de turiști mai mult sau mai puțini celebri, a devenit una dintre cele mai fotografiate și cunoscute artere din lume. 

 Dupa amiaza ne imbarcam in autocarul de transfer si ne indreptam spre aeroport. Aici se încheie aventura noastră de la Alpi la Mediterana. 

Au revoire, belle France!! 

 

 

 
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  si 
facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

I N F O RM 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 contractate ȋn sezonul 2021:  

✓ Lyon - Hotel Ibis Lyon -Dieu Les Halles  3* 

✓ Marseille - Ibis Marseille Valentine 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 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. 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. 
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 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. 
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