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De la 395 €  
+ 395 euro (bilet de avion, 

transport autocar şi transferuri) 
 

10 zile  Avion  
 
 DATE DE PLECARE 2020:  

16.05; 27.06; 22.09 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
• Bilet de avion Bucureşti – Roma şi 

Atena - Bucureşti 

• transport cu autocar/minibus 

clasificat;  

• 8 nopți de cazare la hotel de 3* 

• 8 mic dejun; 

• 1 noapte pe feribot în cabine 

interioare cu 4 paturi, fără fereastră, 

cu grup sanitar propriu; 

• însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 
 

B O N U S U R I  

• NOU! Pachet full included PELLERIN: 

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiei opţionale 2  (de mai jos) 

pentru posesorii de Pellerin Club 

Card  

• 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiei opţionale 2 (de mai jos)  
 
 

O P Ț I O N A L  

 
1. Excursie Tivoli – 30 €/pers. 

2. Excursie Cap Sounion- 25 €/pers. 

 

Program 
 
 

 Ziua 1. București – Roma 
 Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 

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

Cazare la hotel 4* in Roma.  Intalnire cu ghidul si grupul venit cu autocarul din tara si ne 

incepem vizita in Roma. Supranumită ”Caput mundi” (”Capitala lumii”), la ”Città Eterna” 

(”Cetatea eternă”) sau, pur și simplu, ”l'Urbe” (”Orașul”), Roma are o istorie îndelungată 

și nu puțini dintre cei care o cunosc spun că, dacă ar fi să aleagă un singur oraș pe care să 

îl descopere de-a lungul vieții, acesta ar fi Roma. Așezată pe malul Tibrului, Roma este 

una dintre cele mai importante destinații turistice din lume, fiind vizitată anual de 

milioane de turiști, fascinați de amestecul unic de arheologie, istorie, artă, gastronomie și 

panorame care îți taie respirația. Roma are nevoie de timp pentru a fi descoperită, dar 

astăzi vom începe prin a descoperi o parte din comorile Romei: Santa Maria Maggiore, 

San Pietro in Vincoli, Colosseumul, Columna lui Traian, Piata Venetia, Capitoliul si 

Pantheonul. Orice alte cuvinte aici ar fi de prisos in fata maretiei acestor constructii! 

 

Moment de răgaz (timp liber): 
 E adevărat că Roma este orașul operelor de artă și al monumentelor, dar este și 

orașul în care vei mânca cea mai delicioasă pizza si cea mai traznita combinatie de gelato! 

Incearca inghetata cu salvie si zmeura, sau inghetata cu ricotta sau cu migdale si 

smochine… asa poti spune ca ai fost la Roma. 

  

 Dupa ce  “Cetatea Eterna”ne-a convins de venerabila sa varsta vom admira si 

frumusetea sa unica in Piata Navona, Fontana di Trevi si Piata Spaniei. Suntem obositi 

dar fericiti ca am avut ocazia sa pasim pe stradutele acestui minunat oras. Ne retragem la 

hotel pentru odihna binemeritata.  
 
 

 Ziua 2.  Roma – Vatican – Tivoli  
  Mic dejun. Azi avem zi libera pentru vizita individuala in Roma. Vom descoperi 

Vaticanul, reședința Bisericii Catolice și cel mai mic stat din lume. Pe o suprafață de doar 

jumătate de kilometru pătrat se afla unele dintre cele mai importante opere de artă ale 

omenirii semnate de Giotto, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Tițian sau Rafael, pastrate in 

Muzeele Vaticanului si capodopere cum ar fi Capela Sixtină si Bazilica Sfântul Petru. 

După o zi petrecută în Statul Cetății Vaticanului, vă veți convinge că nicio vizită la Roma 

nu este completă fără o zi petrecută la Vatican. 

 Dupa - amiaza sugeram o excursie optionala la Villa d'Este din Tivoli, pentru a 

admira un exemplu de arhitectură renascentistă care si-a pus amprenta asupra grădinilor 

sale somptuoase, terasate, decorate cu cascade și fântâni arteziene. Ne intoarcem la 

hotelul nostru din Roma cu inima plina de amintiri frumoase.  
 

 
 

 Ziua 3.  Roma – Orte – Orvieto - Montecatini  
De dimineață, continuăm călătoria spre nord, prin Valea Tibrului, bucurându-ne de 

irezistibilele peisaje din Umbria. Trecem prin Orte și Orvieto, două orășele cât se poate de 

pitorești.  Orvieto se bucură de cea mai spectaculoasă aşezare dintre toate oraşele 

Umbriei – pe un platou  mărginit de o stâncă abrubtă de origine vulcanică.  

 

 

Roma & Atena -  Civilizaţii antice 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Roma – Vatican – Orvieto – Florenţa – Veneţia 

 Meteora  - Kalambaka – Delphi – Atena – Cap Sounion 

- Assisi – Siena –– Pisa – Veneţia - Budapesta 
 

 

Program EXPRESS 
Mai multe obiective, o singură călătorie! 
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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 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 155 € 

• Reducere a 3-a persoană în 

cameră  15 €.  

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulţi 

• Supliment cabina dublă pe feribot    

39 € / pers. 

Această zonă i-a  atras pe etrusci, care au întemeiat aici unul dintre cele mai 

importante oraşe ale lor, dar adevărata faimă şi-a câştigat-o abia în 1263, anul uni 

adevărat miracol religios ce a dus la construcţia catedralei impresionante car, de altfel, 

este şi  principala atracţie  turistică din Orvieto.  Ne continuăm drumul nostru şi  admirăm 

dealurile terasate pline de măslini ale Toscanei, apoi ajungem în  Montecatini.  Cazare la 

hotel în Montecatini.  
 
 
 

 Ziua 4. Florenţa - Padova    
Florenta ne asteapta si nu putem dezamagi asa o destinatie.  Capitala regiunii Toscana se 

mandreste a fi unul dintre cele mai frumoase orase ale lumii. Cu inima deschisa, caci Italia 

are acest efect asupra celor care o viziteaza, vedem Catedrala Santa Maria del Fiore, a 

patra ca marime din Europa, dar  cea mai veche constructie din Florenta si totodata cea 

mai inalta! Impozanta constructie este flancata de clopotnita (Campanile) de sine 

statatoare iar in umbra catedralei se afla Baptisteriul, cea mai veche cladire a Florentei, 

un lacas de importanta spirituala si artistica pentru mai bine de o mie de ani. Daca Piazza 

del Duomo este considerata centrul religios al Florentei, cea de-a doua piata importanta a 

orasului Piazza della Signoria, a fost dintotdeauna considerata centrul civic. Aici se afla 

Palazzo Vecchio, sediul administratiei orasului timp de sapte secole, ce adaposteste 

astazi mai multe sculpturi de seama. Este locul de intalnire al turistilor si florentinilor 

deopotriva iar in imediata apropiere se inalta cel mai impozant muzeu al orasului 

Galeriile Uffizi. Ne continuam traseul pietonal  urmand cursul stradutelor medievale si 

ajungand la  batranul pod peste raul Arno, Ponte Vecchio. Singurele tentatii care ne 

distrag atentia sunt magazinele cu bijuterii pretioase de o frumusete aparte. Statuile, 

artistii stradali, vechiul integrat in nou ne lasa un gust placut si cu o stare de bine 

interioara ne gandim la un mic  “Intermezzo”. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

Trattoriile ne imbie la fiecare pas, iar una dintre cele mai gustoase amintiri din acest loc 

este pizza cu vinete si mozzarella. Condimentele mediteraneene ii dau o savoare 

proaspata, iar aluatul jongleaza cu senzatia de proaspat scos din cuptor, crocant si aromat. 

Un deliciu! 
După amiază plecăm spre Padova. Cazare la hotel în zona Padova. 
 
 
 
 

 Ziua 5.    Veneţia     

Azi este doar despre  Veneția, oraşul lacustru, care a fost inclus în 1979 in  patrimoniul 

universal UNESCO. Străduțele și canalele sunt animate de veselia tipică a italienilor, iar 

noi ne îndreptăm spre Piața San Marco. 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 

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 intinerariul nostru uimitor și Basilica San Marco, care adăposteste 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, ave 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. 
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 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 întoarcere la 

acelaşi hotel din zona Padova pentru cazare. 

 

 

 Ziua 6. Padova - Ancona  

După micul dejun, pornim spre sud către portul din Ancona, unde ne urcăm la bordul unui 

feribot și plecăm spre minunata Grecie. Vom înnopta pe vas, pregătindu-ne de noi zile mai 

mult decât interesante. 
 
 
 
 

 Ziua 7. Igoumenitsa– Meteora - Kalambaka  
Debarcăm în Portul Igoumenitsa și trecem prin Munții Athamanika înainte să ajungem 

la încântătorul Complex Monahal Meteora, al doilea centru monastic ortodox al Greciei, 

după Sfântul Munte Athos, și monument ocrotit de UNESCO. Aici ne vom delecta câteva 

ore cu peisajul magnific, cu zidurile mănăstirilor așezate chiar pe crestele stâncilor înalte 

ca niște fortărețe redutabile. Aflat într-o pădure de stânci, deasupra Mării Egee, complexul 

Meteora mai găzduiește 6 mânăstiri, din 24 câte au fost inițial, ruine și peșteri ale 

sihaștrilor. Dintre cele mai cunoscute din centrul monahal, amintim mânăstirile Marele 

Meteor, Varlaam și Sfânta Treime. Cea mai importantă mănăstire din complex este cea a 

Marelui Meteor, construită în secolul XIV. Regina Maria a României a fost prima femeie 

care a vizitat această mânăstire, în anul 1921. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

Dupa ce ne-am incarcat sufleteste ne oprim la Atelierul de pictat icoane bizantine -  

Zindros, situat la polelele Meteorelor.  Cu ajutorul ghidului avem ocazia de a descoperi  

cateva dintre tehnicile folosite la pictarea acestor obiecte de cult. La  finalul turului 

puteti achizitiona si dumneavoastra una dintre aceste icoane lucrate manual de catre 

mesterii locali. 
 
Pe seara ajungem la Kalambaka unde petrecem noaptea la un hotel din zona.  
 
 
 

 Ziua 8.  Kalambaka – Delhi - Atena 
Ne indreptam spre situl de la  Delphi, considerat de catre grecii anitici centrul 

lumii. Aflat pe versantul sudic al Muntelui Parnas, cu deschidere asupra unei vai largi, 

plina de maslini, care se revarsa catre coasta, locul acesta este pe bune dreptate de 

neuitat.  Cand vizitezi Delfi, iei parte la o traditie care dureaza de peste  3.000 de ani. In 

secolul al XII-lea ȋ.e.n, aici au inceput sa vina primii pelerini să afle răspunsurile Pythiei, 

cea mai faimoasă preoteasă a oracolului. Momentul obisnuit pentru vizitarea oracolului 

era cea de-a saptea zi din luni, cand oricine putea pune intrebati oracolului si putea cere 

indrumare in orice privinta fie ca era vorba despre lucruri importante sau nu. Preoteasa  

era o femeie, cu vârsta de peste  50 de ani, cu reputaţie ireproşsabilă, despre care se 

credea că primise darul profeției de la zeul Apollo. Drumul nostru continuă spre capitala 

Greciei, Atena. Sosire şi cazare la Atena 

 

 

   

 

 

 

 

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 

Grecia. 

• 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 carte de 

identitate sau paşaportul valabil 6 luni 

de la data întoarcerii în ţară 

 

Grup minim 35 pers. 
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  T R E B U I E  S Ă  V E Z I  
 

Capela Sixtina 

 

Este locul în care se țin ședințele în 

urma cărora se alege următorul papă. 

Prima slujbă a fost oficiata aici în ziua 

de 9 august 1483. Cu acea ocazie, 

capela a fost închinată Înălțării la cer a 

Fecioarei Maria. 

 

 

 

Colosseumul 

 

Pentru pasionații de istorie, este 

atracția absolută a Romei. Datând din 

anul 72 î. Hr., acest  impresionant 

amfiteatru găzduia până la 50.000 de 

spectatori, care se delectau privind 

luptele dintre gladiatori și sclavi sau 

animale sălbatice. 

 

 

Acropole (cu ghid local) 

 

Insotiti de catre ghidul local vom 

vizita situl Acropolis, în care vom 

descoperi Partenonul, Teatrul lui 

Dionis, Templul lui Nike, Templul 

Erechtheion și Sanctuarul Asclepius. 

Vom explora Templul lui Zeus, Antica 

Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul 

cimitir Keramikos. Vom afla miturile 

grecilor despre zeii și eroii lor și 

adevărurile din spatele lor, totodată 

bucurându-ne de priveliști minunate. 

 

 

 

 Ziua 9. Atena  - Cap Sounion 

 Pornim motoarele, dimineața devreme, după micul dejun. La fiecare pas ne 

lovim de mitologie, facem salturi în timp, de la Titani până la zeii din Olimp, 

ajungând la unele dintre cele mai cunoscute monumente din Atena. Insotiti de 

catre ghidul local vom vizita situl Acropolis, în care vom descoperi Partenonul, 

Teatrul lui Dionis, Templul lui Nike, Templul Erechtheion și Sanctuarul Asclepius. 

Vom explora Templul lui Zeus, Antica Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul cimitir 

Keramikos. Vom afla miturile grecilor despre zeii și eroii lor și adevărurile din 

spatele lor, totodată bucurându-ne de priveliști minunate. 

Ne continuam vizita in Atena cu un tur panoramic  de oras :  Palatul Parlamentului, 

Piata Sintagma, Academia, Universitatea, Piata Omonia, Stadionul Olimpic. 

O campanie recentă care promovează capitala Greciei suna astfel: #Vorbește 

ateniana! Fii atenian!#. Un îndemn simplu căruia nu ne putem împotrivi. Iar cel mai 

bun mod de a învăța limba atenienilor este prin a repeta specialitățile grecești, 

citind meniul la o taverna din cartierul Plaka. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

O cină într-o tavernă din cartierul Plaka din Atena trebuie savurată precum o 

avalanșă de senzații. Iar experiența culinară este ca o călătorie prin toată Grecia - 

cu insule, mări, munți și grădini verzi, roditoare. Savurează fiecare înghițitură din 

tradiționalele souvlaki, tzatziki, sau dolmadakia (versiunea grecească a sarmalelor), 

dar și peștele și fructele de mare proaspete. Stropește-le din plin cu un pahar de 

vin autohton, ouzo sau tsipouro. Iar desertul din iaurt bogat, biscuiți crocanți, 

migdale și nuci peste care se varsă câțiva stropi de miere de culoarea 

chihlimbarului te vor face să vorbești grecește.  

 

După turul istoric, avem program liber in  Atena sau, opțional, cei care simt că 

vor să mai descopere Grecia, locurile ei pitorești și zeii săi măreți, sunt invitați să 

viziteze Cap Sounion, situat  în sudul Peninsulei Attica,  renumit atât pentru rolul 

de sanctuar de la malul mării, cât și pentru ruinele Templelor Atenei și ale lui 

Poseidon. Dacă vă doriți să urmăriți un apus de soare grecesc, deasupra mării, 

însoțiți de zeul apelor, atunci haideți în excursia la Cap Sounion si nu veti regreta. 

Ne intoarcem in capitala Greciei si ne cazam la acelasi hotel. 

 

 

 Ziua 10.  Atena - Bucureşti    
Ne întoarcem spre casă, după o vacanță memorabilă prin unele dintre 

cele mai frumoase orașe ale Europei. Pe data viitoare! 
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A B C D 
PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 100 € 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere 50 € 

495 € 
+ 395 € (bilet de avion, 

transferuri şi transport 

autocar/minibus) 

395 €  
395 € (bilet de avion, 

transferuri şi transport 
autocar/minibus) 

425 € 
395 € (bilet de avion, 

transferuri şi transport 

autocar/minibus) 

445 € 
395 € (bilet de avion, 

transferuri şi transport 

autocar/minibus) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

✓ Ofertă valabilă pentru 

primele locuri în autocar; 

✓ GRATUIT -PELLERIN CLUB 

CARD. 

✓ GRATUIT excursie Cap 

Sounion;  

✓ Tarif disponibil şi în varianta 

de transport individual 

(include serviciile de cazare 

şi asistenţă turistică locală); 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

✓ Ofertă valabilă pentru 

ultimele locuri în 

autocar; 

✓ Nu se acceptă 

modificări sau anulări. 

✓ Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică locală); 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

✓ Oferta este valabilă până la 

31.01.2020. 

 

 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

✓ Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I  
• Supliment de single 195 € 

• Reducere a 3-a persoană în cameră  15 €.  

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

• Supliment cabina dublă pe feribot    39 € / pers. 

      
C L U B  C A R D  P E L L E R I N  

Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, astepți 
cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești un 
călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.  
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat. 
Cum poți deveni membru? Regulamentul și toate detaliile de care ai nevoie sunt disponibile la adresa www.pellerin.ro.  
Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje, 
încă de la început: reduceri pentru asigurări  (medicală/storno sau bagaje), la  facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii 
oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  

Derulare program: 
•  Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate. 
•  Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de 
cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile 
inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  
 

• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist 
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 
• Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu 
• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 

 

Modificari şi anulări: 

•         Preţul este calculat pentru un grup minim de 35 de persoane. 

• Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

• Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se vor folosi minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

• Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă 

dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare 

referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunicată cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

•   Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 

de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn 

termenul menţionat. 

•   Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

http://www.pellerin.ro/
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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. 

 

 

 

 

  


