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De la 619 €  
+  639 euro (bilet avion, 

transfer și transport autocar) 
 
 

12 zile - Avion 
 
 
 

DATE DE PLECARE 2021:  

01.07; 25.08 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
• Bilet de avion București – St 
Petersburg,  si Varsovia - București; 
(zboruri cu escala). 
• transport cu autocar/minibus 
clasificat; 
• 11 cazari la hoteluri de 3-4*; 
• 11 mic dejun; 
• Biletele de intrare la Muzeul Ermitaj,  
Fortăreaţa Petru şi Pavel. 
• Transfer aeroport – hotel – aeroport; 

• Însoţitor din partea agenţiei  

• Ghid local pentru vizite conform 
programului; 
 

 

B O N U S U R I  

• NOU! Pachet full included PELLERIN: 10 %  

Discount la achitarea din ţară a  excursiilor 

opţionale 1+3+4 (de mai jos) pentru 

posesorii de Pellerin Club Card  

• 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 1+3+4 (de mai jos)  
 
 

O P Ț I O N A L E  

1. Tarskoe Selo -60 €/pers  

2. Croaziera Neva by night, ce spectacolul 

deschiderii podurilor -45 €/pers 

3. Tallinn-Parcul Kadriorg si Muzeul Kumu – 

35 €/pers 

4. Excursie Riga - Jurmala – 25 €/pers 

5.  Vilnius- Castelul Trakai - 35 €/pers 

 
 

 

Program 
 

 Ziua 1. București – St Petersburg   
Astăzi ne începem călătoria in Otopeni de unde ne îmbarcăm pentru zborul spre Sankt 

Petersburg. După aterizare avem transfer la hotel şi program liber.  
Spre seară, vei cunoaște ghidul ce te va călăuzi într-o fascinantă călătorie plină de 

experiențe inedite în zilele ce urmează.  
 

 Ziua 2. St. Petersburg – Tarskoe Selo 

  Ne trezim odihniți și energizați. Azi avem program liber în Sankt Petersburg sau 

excursie opţionala la Tarskoe Selo, devenită reşedinţa de vară a ţarilor Rusiei. Timp de 

două secole, multi arhitecţi renumiţi au contribuit la crearea unui ansamblu unic de palate, 

pavilioane, parcuri şi lacuri. Cea mai uimitoare dintre atracţiile de aici este camera de 

chihlimbar, faurită din 10.000 kg de plăci de chihlimbar, poleite cu foiţă de aur, creată de 

către artizanii germani şi rusi, la începutul secolului al XVIII-lea şi oferită de către regele 

Prusiei, Friedrich Wihelm I, aliatului său rus, Ţarul Petru cel Mare, în 1716. Cazare 

în Sankt Petersburg. Pe timp de seară, pornim la o promenadă pe aleile orașului în căutare 

de cadre splendide cu lumini îmbietoare.  
 

 Ziua 3. St. Petersburg- Muzeul Ermitage 
Începem explorarea Sankt Peterburgului cu ghid local şi admirăm ansamblurile 

arhitecturale, soborurile, palatele şi podurile vestite în toată lumea într-un tur panoramic 

cu autocarul. Punctul de pleare este Bulevardul Nevskii Prospect, primul construit în 

Sankt Petersburg, unde se află cele mai importante atracţii ale oraşului : Catedrala Sfântul 

Isaac, Călăreţul de aramă, Catedrala Kazan, care ne aminteşte de Bazilica San Pietro din 

Vatican, Biserica pe Sângele Vărsat, cu arhitectură similară Bisericii Sf. Vasile din Moscova, 

Piaţa Regală. Continuăm vizitarea oraşului cu cea mai veche construcţie a sa, Fortăreaţa 

Petru şi Pavel, ridicată pe malul râului Neva, apoi Muzeul Ermitage unul dintre cele mai 

mari muzee de artă din lume. Colecţiile sale impresionante adăpostesc peste 3 milioane de 

exponate. Cazare la Sankt Petersburg. 

La lăsarea serii vă propunem un program optional - croaziera pe Neva by night pentru 

a admira clădirile impozante puse în valoare de o multitudine de lumini şi a participa la 

spectacolul deschiderii podurilor. 
 

 Ziua 4. St. Petersburg – Tallinn   
Mic dejun. Ne convingem cu  greu să părăsim Sankt Petersburg, însă, o facem cu 

amintiri frumoase si ne pregatim de drum. Azi vom parasi frumoasa Rusie pentru a incepe 

incursiunea in Tarile Baltice. Primul popas este in frumosul oras Tallinn, capitala Estoniei. 

Ajungem in cursul serii si ne indreptam catre hotelul nostru pentru cazare.  

 

 

 Ziua 5. Tallinn -  Parcul Kadriorg 
Dupa micul dejun incepem vizita in Tallinn si mergem în orașul vechi înconjurat de 

zidurile cetății, obiectiv înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Tallin mai este 

supranumit și “Silicon Valley al Europei”. Aspectul medieval al clădirilor și străduțelor 

înguste contrastează cu localurile cu design interior minimalist de secol XXI. Admirăm 

Castelul Toompea, Piața Primăriei și Catedrala Al. Nevsky. Timp liber sau excursie 

optionala de 3 ore la Parcul Kadriorg  si vizita la Muzeul Kumu (bilet de intrare inclus in 

pret), noul premiat muzeu de arta estoniana, cu colectiile sale de arta clasica si 

contemporana.   

Rusia şi Țările Baltice 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

 St. Petersburg - Tallinn - Riga -  Vilnius – Varsovia  
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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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.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, inca de la inceput: de la 

facilitati acordate pentru circuitele 

cumparate, pana la 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* platibile la hotel,  alte taxe şi 

cheltuieli personale. 

• Excursiile opționale, pentru grup 

de minim 30 persoane; 

• Taxa de viză şi procesare acte –  

Rusia 75 €/pers (se achită la 

înscriere). 
 

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

• Supliment de single – 485 € 

 

În cazul în care turistul nu va 

obține viza se vor aplica 

penalizări conform condițiilor de 

retragere aferente zilei în care se 

efectuează retragerea. 

 

Construit în urmă cu 300 de ani la ordinul țarului rus Petru cel Mare, parcul se 

întinde astăzi pe o suprafață de aproximativ 70 de hectare. Pregatiti aparatele foto si 

surprindeti clisee memorabile. Ne intoarcem la hotelul nostru din Tallinn pentru cazare. 

 

 Ziua 6. Tallinn -  Riga  - Jurmala 
            Mic dejun. Parasim Estonia si ne indreptam spre urmatorul popas pe tarmul Marii 

Baltice – Riga.  Aflat de o parte și de alta a Râului Daugava, Riga este un frumos oraș 

istoric de pe Coasta Baltică, capitala a Letoniei. Centrul vechi al orașului este format din 

străduțe înguste pavate cu piatră cubică, adăpostite de umbra înaltelor clădiri vechi, a 

depozitelor aparținând Ghildei Hanseatice a negustorilor antici sau a bisericilor în stil 

gotic sau baroc.  Ne indreptam spre hotel pentru cazare. Program liber. Te invităm să 

explorezi Riga pe cont propriu pentru a descoperi comori turistice care nu apar în 

traseele obișnuite. Îți recomandăm o plimbare în Grădinile Vermanes, cea mai mare 

gradina publica din Riga ce dateaza din anul 1814 fiind construita de catre 

municipalitatea orasalui pentru guevernatorul General al Livonienilor, Philip Paulucci. 

  Pentru cei care doresc sa descopere si alte frumuseti ale Letoniei, va propunem o 

excursie optionala  de  4 ore la Jurmala, statiunea vibranta a tarii, renumita pentru 

arhitectura sa din lemn si plajele cu nisip. Unul dintre cele 7 orașe independente ale 

Letoniei, orașe care au administrație separată de cea a raionului înconjurător, Jurmala 

este o stațiune balneară situata în Golful Riga la Marea Baltică. Jurmala inseamna in limba 

letona „malul marii”si este formata dintr-o salba de mici orasele situate de-a lungul unei 

limbi inguste de nisip care urmeaza coasta pe circa 8km. Principalele plaje sunt cele de la 

Majori si Dubulti. Seara ne intoarcem in Riga la hotelul nostru. 

 

 Ziua 7. Riga  
 Dupa micul dejun  începem turul de oraș și oprim în centrul vechi, cu al său aer 

medieval, clădiri vechi pastelate, străzi înguste și pavate cu piatră cubică. Prima impresie 

este de oraș muzeu, dar fără aglomerația tipică altor orașe turistice. Unul dintre 

simbolurile orașului este “Casa cu Pisici”, care are și o poveste interesantă (lăsăm 

însoțitorului de grup plăcerea de a o relata). Obiectivele emblematice din Riga sunt 

Cetatea, Monumentul Libertății, Biserica Sf. Petru, Casa Capetelor Negre, o clădire 

barocă absolut superbă care ne amintește de Sibiul nostru. Aflăm, trecând prin fața 

Operei Naționale, că este orașul natal al celebrului balerin Mihail Barâșnikov. Ne 

impresionează Catedrala, aproape la fel de bâtrână ca Riga (1211). Pornim spre hotelul 

nostru din Riga pentru cazare.  

 

 Ziua 8. Riga – Palatul Rundale - Vilnius 

 Mic dejun. Plecam din Riga cu amintiri frumoase și mergem spre următorul obiectiv 

pe lista de astăzi –Palatul Rundale din Letonia, o bijuterie arhitectonică în stil baroc și 

rococco, opera lui Bartolomeu Francesco Rastrelli, același care a proiectat Muzeul 

Ermitage din Sankt Petersburg. Pătrundem într-o lume distinsă, elegantă, plină de 

rafinament, culoare și armonie. Palatul Rundale a servit ca reședință de vară a ducelui 

Ernst Johann von Biron, cel care a condus Ducatul Courland și Semigallia. Construcția 

palatului a durat aproape 33 de ani, și aflăm din istoria locului că în 1812 în timpul 

campaniei din Rusia, palatul a servit ca spital armatei lui Napoleon. Din nou la drum… 

 In cursul dupa amiezii ajungem in Vilnius, capitala Lituaniei. Ne indreptam spre hotel  

pentru cazare si avem timp liber. 

 

 Ziua 9. Vilnius -  Castelul Trakai  

 Dupa micul dejun începem turul de oraș în Vilnius al cărui centru vechi  face parte din 

patrimoniul mondial UNESCO. Ne încântă plimbarea printr-un labirint de străzi pietruite, 

parcuri, piațete, baruri, cafenele și restaurante. Observăm deasemenea o serie de biserici 

în stil neoclasic și baroc, absolut fermecătoare, precum Basilica Sf. Stanislav din Piața 

Centrală cu al său turn cu clopotniță complet separat de biserică, Biserica Sf. Petru şi 

Pavel, clădirea Universității, Primăria și Biserica Rusească. Ne punem întrebarea, de 

ce oare acest oraș se mai numește și “Ierusalimul Nordului”?  

Program liber în Vilnius sau va propunem o excursie optionala  de 3  ore la Trakai , 

capitala medievala al Lituaniei, cu Castelul Trakai (biletul de intrare este inclus) bine 

conservat, situat pe o insula din Lacul Galve. Numele Trakai se traduce prin „orasul de pe 

lac” si reda perfect asezarea si imprejurimile locului. Asezarea a fost de fapt construita pe 

o peninsula inconjurata de patru lacuri iar in varful acesteia, pe o insulita situata la o suta 

de metri, s-a construit Castelul Trakai. Lucrarile de constructie au inceput in sec. XIV la 

 

http://www.christiantour.ro/


 
3  

initiativa  ducelui Kestutis, care potrivit legendei, vrand sa faca pe plac sotiei sale care era 

obisnuita sa traiasca in locuri inconjurate de multa apa, a ales acest loc pentru viitoarea 

resedinta ducala. A fost unul dintre principalele centre ale Marelui Ducat al Lituaniei cu o  

o mare importanță strategică. Castelul a fost reconstruit în anii 1950 - 1960 prin inițiativa 

lituaniană, deși a primit rezistență din partea autorităților sovietice. Muzeul de Istorie 

Trakai a fost înființat după reconstrucție.  

Ne intoarcem in Vilnius pentru cazare la acelasi hotel. 
 

 Ziua 10.  Vilnius – Varsovia 

        Servim micul dejun la hotel si ne pregatim de ultima destinatie a calatoriei noastre – 

Varsovia. Cu amintiri frumoase din cele trei Republici Baltice, ne imbarcam in autocare si 

pornim la drum spre Polonia.  In cursul dupa-amiezii sosire si cazare la hotel in Varsovia. 
 

 Ziua 11. Varsovia  
 Dupa micul dejun suntem hotărâți să cucerim capitala Poloneză, Varșovia. Prima 

oprire o facem în Centrul Vechi, inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Suntem 

înconjurați de clădiri impunătoare, edificii care au marcat momente cruciale din istoria 

Poloniei. Ne impresionează Catedrala Sf. Ioan, Piața Veche, Fortăreața Barbakan, 

Columna lui Sigismund III, Palatul Regal și Biserica Sfântei Cruci în care se află urna 

cu inima celui mai romantic compozitor din toate timpurile, Frederik Chopin. Timp liber în 

Varşovia. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

În timpul liber vă propunem o scurtă plimbare în Parcul Lazienki cu al său impresionant 

“Palat plutitor", reședința de vară a ultimului rege al Poloniei, Stanislaw August 

Poniatowski.  

 În cursul serii ne retragem la  hotelul nostru din Varșovia pentru  cazare. 

 

 Ziua 12. Varsovia   - Bucuresti 

 Dacă toate amintirile adunate în acest sejur s-ar concretiza în suveniruri, probabil am 

mai avea nevoie de încă o valiză pentru a ne întoarce cu ele acasă. Ne bucurăm că v-a 

plăcut călătoria noastră! 

 

T R E B U I E  S Ă  V E Z I  
 

Savurează Chebureki, fastfood-ul traditional sovietic 

 Pentru o masă tradițională mai elaborată, îți recomandăm restaurantele Salhino, 

deschis încă din 1962, sau Cheburechnaya de pe Insula Petrogradskiy,  ce oferă o 

atmosferă în stilul anilor ’90, și care se află printre preferatele localnicilor. 

 

Pășește în Muzeul-Sat 

 O vizită la Muzeul Etnografic în Aer Liber din Riga, capitala Letoniei, are puterea de 

a-ți îmbogăți călătoria cu experiențe de neuitat. Muzeul sub forma unui sătuc tradițional 

este situat la 15 km distanță față de centrul istoric al orașului, pe malul Lacului Juglas. 

Casele bătrânești tradiționale sunt inconjurate de pajiști verzi, iar razele soarelui coboară 

leneșe printre frunzele copacilor și se oglindesc in iazurile cu ape de un verde 

transparent. Nelipsitele mori de vânt împodobesc văzduhul la apus și crează o imagine 

feerică. Tot aici sunt găzduite pe timp de vară festivaluri folclorice cu expozitii si târguri 

ale meșteșugarilor locali. 
 

Nabokov și colecția sa de fluturi 

Știai că Nabokov era pasionat de fluturi? Cunoscutul creator al Lolitei, Vladimir 

Nabokov își lua foarte în serios hobby-ul, ajungând să dețină o colecție impresionantă de 

exemplare. Colecția este expusă publicului și poate fi vizitată alături de mașina sa de scris, 

biroul său de lucru și alte obiecte vechi ce i-au aparținut, la casa memorială a scriitorului, 

aflată în Sankt Petersburg. 

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 faciitati din hotel 

sau camera hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare ( minibar, seif, 

frigider); 

• In 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 este necesar 

paşaportul valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• Grup minim 35 pers. 
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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 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.  
 

Hoteluri contractate ȋn sezonul 2020:  

✓ St. Petersburg: Hotel Ohtinskaya 3* 

✓ Tallinn – Hotel Metropol 3* 

✓ Riga – Hotel Welton Riga& SPA  4* 

✓ Vilnius – Hotel Amberton Cathedral Square Vilnius 4* 

✓ Varsovia : Hotel Mercur Centrum  4* 

*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. 
 

Modificari şi anulări: 

A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 110 € 

PROMO 

Reducere 80 € 

STANDARD + 

Reducere 50 € 

729 € 
+ 639 € (bilet avion, transfer 

transport autocar/minibus) 

619 €  
+ 639 € (bilet avion, transfer 
transport autocar/minibus) 

649 € 
+ 639 € (bilet avion, transfer 

transport autocar/minibus) 

679 € 
+ 639 € (bilet avion, transfer 

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. 

✓ Excursie Vilnius – 

Castelul Trakai 

✓ Tarif disponibil și în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare și 

asistență turistică locală); 

✓ ATENȚIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

✓ Ofertă valabilă pentru 

ultimele locuri în autocar; 

✓ Nu se acceptă modificări 

sau anulări. 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

✓ ATENȚIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

✓ Tarif disponibil și în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare și 

asistență turistică 

locală); 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

✓ ATENȚIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

✓ Oferta este valabila pana 

la 31.01.2021. 

✓ Tarif disponibil și în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare și 

asistență 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: 465 € 

 

C O N D I T I I  D E  P L A T A   
• Avans  30%  la inscriere 
• Inca 20% cu 2 luni de zile inainte 
• Diferenta cu 1 luna inainte de plecare 

http://www.christiantour.ro/
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• Preţul este calculat pentru un grup minim 35 de persoane. 

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

• Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se pot folosi si 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 comunică 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 este necesar paşaportul, valabil 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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