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De la 225 €  
+  365 euro (bilet de avion, 

transfer aeroport -hotel -
aeroport) 
 

 
6 zile - Avion 
 
  
 

DATE DE PLECARE 2019:  

03.05; 26.06; 24.07; 09.08; 30.08; 

02.10; 27.10 

 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 

 Bilet de avion Cluj Napoca – 

Madrid si retur; 

 5 cazari la hoteluri de 3*; 

 5 mic dejun; 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

 Ghid însoţitor din partea agenţiei; 

 
 

 

B O N U S U R I  

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB CARD 

 Reducere 10% la achitarea din 

ţară a 3 excursii opționale, pentru 

posesorii de card PELLERIN CLUB 

CARD. 
 
 

O P T I O N A L E  

 Excursie Toledo - 30 € /pers. 

 Excursie Avila   – 35 € /pers. 

 Excursie Segovia  –35 € /pers. 

 Seara Flamenco – 45 € /pers. 

 

Program 
 
 Ziua 1. Cluj Napoca – Madrid 
 Călătoria noastră începe pe Aeroportul Avram Iancu din Cluj Napoca, unde, 

după formalitățile vamale ne îmbarcăm pentru Madrid. Unul dintre cele mai vii 

orașe din Europa, Madridul ne întâmpină cu o arhitectură grandioasă și cu opere 

de artă de neuitat. Așezat chiar în inima Spaniei, orașul este al treilea ca 

dimensiuni din UE, după Londra și Paris. Orașul are și rol de reședință a familiei 

monarhale spaniole, aici aflându-se Palatul Regal. Vedem din autocar câteva 

dintre clădirile remarcabile și ne retragem la hotel. După aterizare avem 

transfer la hotel. Cazare la hotel. 
 

 Ziua 2. Madrid – Flamenco pasional  
 Dimineața ne găsește gata de o nouă aventură! Metropolă emblematică în 

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

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

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

Sofia, care formează “Triunghiul de Aur” al culturii spaniole. Începem vizita în 

Madrid cu un tur panoramic de autocar în timpul caruia vedem : Cartierul 

modern Cuatro Torres, Columna lui Columb, Biblioteca Naţională, Piata 

Cibeles. Ne deplasăm  pe Broadway-ul spaniol Gran Via către  Plaza España. 

Paşii ne poartă către Palatul Regal, Catedrala, Plaza Mayor, Puerta del Sol. 

Restul zilei puteți explora orașul după bunul plac. Vă facem o recomandare, 

totuși. Pe faimoasa arteră de shooping Gran Via se află Cantaro, unul dintre 

puținele magazine în care găsim obiecte unicat, lucrate și pictate manual de cei 

mai pricepuți artizani din Spania. De la vase de ceramică la ceasuri și de la veselă 

la decorațiuni, toate au un preț bun și sunt colorate felurit. Cei dragi vor aprecia 

cu siguranță suvenirurile achiziționate de aici! 

Opţional la sfârşit de program vă propunem un spectacol de flamenco. Când 

cultura spaniolă s-a ciocnit cu cea a poporului nomad al țiganilor, au dat naștere 

unui stil artistic fermecător și cu totul aparte: flamenco. Deși spaniolii nu prea își 

mai dau interesul pentru această formă de artă și artă, în Madrid vei găsi cele 

mai bune școli de flamenco și vei putea vedea cele mai autentice spectacole.  

Seara cazare la acelaşi hotel. Acest stil, parte a Patrimoniului Cultural UNESCO, 

îmbină mai multe elemente - muzică, dans, cântec, vocalize, chitară, bătăi din 

palme și pocnet din degete - și a fost puternic influențat de populația romă, care 

s-a inspirat din muzica tradițională andaluză, adăugându-i elemente de stil 

proprii. Cazare la acelaşi hotel din Madrid. 
 

 Ziua 3. Madrid - Toledo  
 Mic dejun. Timp liber în Madrid sau vă propunem o excursie opţională la 

Toledo, un oraș din centrul Spaniei ce face parte din provincia autonomă 

Castilla-La Mancha, fiind situat pe malul drept al râului Tajo, pe o colină la 100 

m altitudine faţă de râu. Poziția lui centrală nu este aleatoare, după cum ne 

spune istoria; aici s-au intersectat de-a lungul timpului nenumărate culturi și 

Madrid Explorer 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Madrid – Avila - Toledo – Segovia  

 

 

Experiente culturale 
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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 

asigurari gratuite (medicala/ storno 

sau bagaje), la  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,  alte taxe şi 

cheltuieli personale. 

 Excursiile opționale, pentru grup 

de minim 30 persoane; 

 

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

 Supliment de single - 165 € 

 Reducere copil 6-12 ani - 35 €, 

pentru cazare in camera dubla cu 

2 adulti. 

 Reducere a 3-a persoana in 

camera - 25 € 

 

 
 

 

 

religii, formând un mozaic cultural unic. Pe lângă una dintre cele mai frumoase 

catedrale gotice, găsim moschei și sinagogi sefarde, iar dacă explorăm chiar mai 

departe, descoperim vestigii vizigote și romane.  

Orașul este și casa lui El Greco, celebrul pictor-simbol al Spaniei, al cărui muzeu îl 

găsim foarte aproape de malul fluviului. Facem o plimbare pe strădutele orașului 

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

fortificație din vremea romanilor, vizităm Manastirea San Juan de lor Reyes și 

Iglesia de Santo Tome.  

 

Moment de răgaz : 

 Prin ce este celebru Toledo? Esti timpul să aflăm! Un desert simbolic al 

Spaniei, faimoșii churros cu ciocolată caldă te așteaptă la o degustare specială 

într-una dintre cele mai vechi ciocolaterii din oraș. Gustam şi celebrul martipan 

de Toledo și decidem să aducem și acasă, pentru cei dragi, acest desert 

fenomenal, fie că îl preferăm clasic, cu miere sau cu migdale.  

 În cursul serii revenim la Madrid pentru cazare la acelaşi hotel. 

 

 Ziua 4. Madrid  - Avila  
 După micul dejun, veți fi liberi să explorați vibranta capitală a Spaniei. În 

Madrid există oricând ceva de făcut, fie că vrei să faci o plimbare, să vizitezi un 

muzeu sau o galerie, să petreci timp la terase sau să mergi la o petrecere. Se 

spune că în niciun alt oraș din lume nu există atât de multe baruri ca în Madrid, 

iar la prima vedere oricine poate confirma acest lucru, barurile, cafenelele, 

terasele și cluburile fiind practic la tot pasul. Pentru amatorii de shopping, în 

special dacă e vorba de haine, orașul este o destinație deosebit de tentantă 

datorită prețurilor mici la o mulțime de branduri actuale. Opțional,  

puteți petrece ziua în Avila, supranumit Orașul Pietrelor și al Sfinților datorită 

bisericilor deosebite care se ascund în spatele fortificațiilor incluse în 

Patrimoniul UNESCO. Oraşul a fost fondat în secolul al XI-lea, pentru a proteja 

teritoriile spaniole de invaziile arabe. Cetatea impresionează prin măreția 

zidurilor ce pot fi vizitate, ziduri ce au o lungime de 2 km, a celor nouăzeci de 

turnuri și a porților de intrare în număr de nouă, străjuite de statui ce păzesc 

fortăreața. Porțile cele mai importante prin care se intră în oraș sunt Puerta del 

Alcazar, situată în Piața Sfânta Teresa, Puerta de los Leales, de lângă Catedrală, 

deschisă în secolul al XVI-lea și Puerta San Vicente. După-amiază ne reîntoarcem 

în Madrid pentru cazare la acelaşi hotel. 
 

    Ziua 5. Madrid - Segovia  
    Azi vă propunem un program opţional inedit – excursie la Segovia, oraș 

fortificat cu arhitectură foarte variată. Admirăm extraordinarul Apeduct 

Roman, de departe cea mai impresionantă clădire romană din Spania, care 

odinioară aducea apă locuitorilor prin 160 de arcade elegante. Se zice că Segovia 

este orașul unde toate străzile te duc la Plaza Mayor. După vizitarea 

Apeductului, pe strada Juan Bravo se ajunge la Biserica San Martin ,  cu turnul 

ei în stil mudejar așezată în piața cu același nume . Dacă ne continuăm drumul 

ajungem la plaza Mayor , locul nevralgic al orașului , unde întâlnești o mulțime 

de baruri , restautante și locul unde au loc festivitățile și ceremoniile   zilelor de 

sărbătoare .  La câțiva pași de aici se află Catedrala Santa Maria, ultima din 

Spania construită în stil gotic târziu. Pentru eleganța și frumusețea ei aceasta 

catedrală este numită „ Dama de los Catedrales ”. Următorul obiectiv turistic  este 

Alcazar de Segovia , fortăreața așezată la confluența râurilor Erasma și 

Clausma. Se spune ca Walt Disney ar fi fost inspirat de acest castel de basm 
atunci când a proiectat "Castelului Fermecat" din Disneyland dar şi de 

arhitectura medievală și maură care au modelat orașul. Efortul de a urca toate 

cele 156 de trepte ale scărilor strâmte în formă de melc din Turnul Juan al II-lea, 

va fi răsplăti din plin de panorama imprsionantă a oraşului Segovia. 
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Moment de răgaz : 

 Pentru a stârni toate simțurile, încercați bucătăria şi vinurile lor.  Mâncarea 

este una dintre cele mai mari atracții ale orașului Segovia, capitală şi provincie, 

susținută de excelente produse locale, cum ar fi: judiones fasole boabe de 

dimensiuni uriase, năut , andive, ciuperci şi fructe de pădure, cârnați şi șuncă, dar  

brânzeturi şi iaurturi. Friptura de purcel de lapte şi de miel este una dintre 

principalele specialităţi a Segoviei. Dacă se dorește, meniul este completat cu 

deserturi făcute de călugărițe, brutari cu experiența: gogoși , prăjituri ... şi, mai 

presus de toate Ponche segoviano – tip de tort de strat, care în principiu arată ca o 

grămadă generoasă de cremă și marțipan acoperit cu zahăr caramelizat încrucișat. 

Localnicii o descriu ca o minune gastronomică, rețeta exactă a originalului este un 

secret protejat prin brevet, iar tortul are chiar propriul site oficial.          

 

Pe seară revenim la Madrid și ne îndreptăm spre hotelul vrăjiţi de toate 

frumuseţile pe care le-am vâzut in această regiune a Spaniei. Cazare la acelaşi 

hotel din Madrid. 

 
 

 Ziua 11.  Madrid – Cluj Napoca 
 Adios Madrid! Ne întoarcem spre casă, dar păstrăm cu noi amintirile acestei 

vacanțe și promitem să păstrăm legătura pe viitor! 

 

T R E B U I E  S Ă  V E Z I :  

 
M U Z E U L  P R A D O -  M A D R I D  

Cuprinde una dintre cele mai interesante colecții de artă europeană, din secolul al XIV-lea și 

până la începutul secolului al XIX-lea. Fondat ca muzeu de pictură și sculptură, "el Prado" 

conține de asemenea o importantă colecție de peste 5.000 de desene, 2.000 de afișe, 1.000 

de monede și aproape 2.000 de obiecte decorative și lucrări de artă. Sculptura este 

reprezentată prin peste 700 de lucrări și printr-un număr mai mic de fragmente 

sculpturale. Superba galerie de tablouri este factorul care îi conferă muzeului renumele 

internațional. Indiscutabil, în Prado se află cele mai mari colecții de lucrări ale spaniolilor 

Diego Velázquez și Francisco Goya, precum și ale lui Hieronymus Bosch (favoritul Regelui 

Filip al II-lea al Spaniei). Muzeul expune o serie de colecții excelente semnate El Greco, Peter 

Paul Rubens, Rafael, Tițian, Bartolome Esteban Murillo. Lucrări ale lui Melozzo da Forlì, 

Botticelli, Caravaggio, Albrecht Dürer, Rembrandt, Veronese și mulți alții sunt de asemenea 

de văzut în Prado. Cea mai cunoscută operă de artă expusă este Las Meninas de Velázquez. 

nu doar a oferit muzeului propriile sale tablouri superbe, ci chiar a atras prin sensibilitatea 

sa artistică mare parte din colecția de maeștrii italieni a muzeului. 

 

T O L E D O   

În centrul Spaniei descoperim orașul Toledo, înconjurat din trei părți de Fluviul Tajo. 

Poziția lui centrală nu este aleatoare, după cum ne spune istoria; aici s-au intersectat de-a 

lungul timpului nenumărate culturi și religii, formând un mozaic cultural unic. Pe lângă una 

dintre cele mai frumoase catedrale gotice, găsim moschei și sinagogi sefarde, iar dacă 

explorăm chiar mai departe, descoperim vestigii vizigote și romane. Orașul este și casa lui 

El Greco, celebrul pictor-simbol al Spaniei, al cărui muzeu îl găsim foarte aproape de malul 

fluviului. Alcazarul din Toledo, o fortificație din vremea romanilor, tronează pe cel mai înalt 

deal, de unde veghează asupra orașului și a fluviului care-l înconjoară. Aici se află Biserica 

Santo Tome și cea mai veche sinagogă din Europa. 

Spectacol flamenco (program opţional) 
Vom merge la un restaurant specific spaniol, unde ne vom răsfăța cu preparate și băuturi 

locale delicioase și ne vom lăsa încântați de muzică și flamenco. Acest stil, parte a 

Patrimoniului Cultural UNESCO, îmbină mai multe elemente - muzică, dans, cântec, 

vocalize, chitară, bătăi din palme și pocnet din degete - și a fost puternic influențat de 

populația romă, care s-a inspirat din muzica tradițională andaluză, adăugându-i elemente 

de stil proprii.  

 

B I N E  D E  Ş T I U T  

 
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul statului 

a oricărei persoane care nu prezintă 

suficientă încredere chiar dacă aceasta a 

obţinut acordul pentru obţinerea vizei 

turistice. Agenţia de turism nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i 

fi refuzată intrarea şi de aceea este 

obligat să informeze agenţia asupra 

oricărui incident petrecut vreodată în 

afara graniţelor României, precum şi 

asupra oricărei tangenţe pe care o are 

cu statele în care are loc desfăşurarea 

programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să 

iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă asupra 

lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care-i însoţeşte, în 

cazul în care acesta nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe 

care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot înlocui 

unele obiective sau hoteluri în funcţie 

de anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială din tarile 

tranzitate. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

din program se vizitează doar pe 

exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct 

la recepţie, asistat de însoţitorul de 

grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se va 

achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 

 Pentru călătorie sunt necesare cartea 

de identitate sau paşaportul, valabile 6 

luni de la data întoarcerii în ţară. 

 
Grup minim 35 pers. 
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Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 

A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 100 € 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere 50 € 

325 € 
+ 365 € (bilet de avion şi 

transfer aeroport – hotel – 

aeorport) 

225 €  
+ 365 € (bilet de avion şi 

transfer aeroport – hotel – 
aeorport) 

255 € 
+ 365 € (bilet de avion şi 

transfer aeroport – hotel – 

aeorport) 

275 € 
+ 365 € (bilet de avion şi 

transfer aeroport – hotel – 

aeorport) 

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  

 Oferta valabila pentru 

primele locuri in autocar; 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 de 

zile  inainte de data 

plecarii; 

 GRATUIT  - PELLERIN 

CLUB CARD , avand incluse 

asigurarea medicala, 

storno si de bagaje. 

 GRATUIT – excursia la 

Toledo; 

 Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica locala); 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 Oferta valabila pentru 

ultimele locuri in autocar; 

 Plata integrala la 

inscriere; 

 Nu se accepta modificari 

sau anulari. 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 Avans 50% la inscriere; 

 Diferenta de plata cu 60 

de zile inainte de data 

plecarii; 

 Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica 

locala); 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 Oferta este valabila pana 

la  28.02.2019. 

 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 

zile inainte de data 

plecarii; 

 Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica 

locala); 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 Oferta este valabila 

pana la  30.04.2019. 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I   
 Supliment de single 165 € 
 Reducere copil  6-12 ani  - 35 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti 
 Reducere a 3-a pers. in camera: 25 € 


