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De la 465 €  
+  325 euro (bilet avion, 

transfer și transport autocar) 

 
8 zile - Avion 
  

DATE DE PLECARE 2020:  

21.06; 16.07; 06.08; 01.09 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 

• Bilet de avion București – Glasgow si 
retur; 
• transport cu autocar/minibus clasificat; 
• 7 cazări la hoteluri de 3*; 
• 7 mic dejun; 
• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
• Tur Panoramic de Glasgow – ½ zi 
• 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  

excursiilor opţionale 4+5+6  (de mai jos) 

pentru posesorii de Pellerin Club Card  

• 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiilor opţionale 4+5+6 (de mai jos)  
 
 

O P Ț I O N A L E  

1.Excursie Loch Lomond, Castelul Stirling 
și Distileria Glencoyne-45€/pers. 
2.Excursie Loch Ness, Highlands, Glencoe, 
Fort William, Invernes - 60€/pers 
3.Excursie Oban și Castelul Inverary-
45€/pers. 
4.Excursie Edinburgh și Capela Rosslyn  - 
45€/pers 
5.Excursie Dundee, Perth și St Andrews - 
45€/pers. 
6.Excursie Paisley - 25€/pers 

 
 

 
 

 

Program 
 

 Ziua 1. București -Glasgow 
 Călătoria noastră începe pe Aeroportul Henri Coandă, unde, după formalitățile 

vamale ne îmbarcăm pentru Glasgow. După aterizare avem transfer în Glasgow. Intrăm 

în atmosfera scoțiană cu un popas în Glasgow pentru a parcurge un scurt tur panoramic 

de autocar și pietonal. Centrul vechi îți oferă numeroase opriri, fie pentru a te delecta cu o 

halbă de bere autohtonă, fie pentru a admira clădirile impunătoare cu arhitectură gotică 

de o frumusețe sobră - Sala Regală de Concerte, Catedrala din Glasgow, Piața St. George. 

Superbele sale clădiri victoriene fac un contrast puternic cu viața de noapte vibrantă, cu 

restaurantele și barurile colorate, unde se desfășoară aproape în fiecare seară concerte 

live. Vitalitatea acestui oraș este de-a dreptul contagioasă, iar combinația dintre 

caracterul urban și locuitorii săi prietenoși este captivantă. Ne îndreptăm spre hotel. 

Cazare la hotel în zona Glasgow. 

 

 Ziua 2.  Loch Lomond - Stirling - Distileria Glengoyne 

 Program liber sau excursie opțională Loch Lamond și Castelul Stirling.  

Plecăm în prima zi de explorare a Scoției. Loch Lomond este cel mai mare lac din Marea 

Britanie ce rivalizează ca faimă și frumusețe cu Loch Ness, fiind la distanță de 32 km 

nord-vest de Glasgow. Ne ia aproximativ o oră să ajungem la malul sudic al lacului, care 

se află în prima rezervație naturală înființată în Scoția, Parcul Național Trossachs.  

Într-o țară a castelelor, cu ce ne-ar putea impresiona Castelul Stirling? Ei bine, poate cu 

faptul că a fost o fortăreață regală si că ar fi fost cândva a regelui Arthur, unde se adunau 

Cavalerii Mesei Rotunde. Castelul Stirling domină împrejurimile și a fost martor la 

nenumărate bătălii și acte eroice. De văzut Sala Mare Medievală, Grădina Regală, Capela 

Regală și mai ales Stirling Heads, o minune a sculpturii Renașterii scoțiene. Ne aflăm    

într-o regiune celebră pentru distileriile de whisky, așa că ne oprim pentru o degustare 

de scotch autentic. La distileria Glengoyne avem parte de una dintre cele mai plăcute 

experiențe scoțiene. Degustarea specialitatilor locale durează exact cât să ne cuprindă o 

voie bună care ne dă curajul să ne cunoaștem mai bine, motiv pentru care, putem să 

încheiem ziua cu zâmbetul pe buze. 

Seara întoarcere pentru cazare la același hotel din zona Glasgow. 

 

 Ziua 3.  Loch Ness -Highlands - Glencoe- Fort William - Inverness  

 Program liber sau excursie opțională Loch Ness, Highlands si Inverneses. 

După ce am parcurs drumul de câteva ore cu autocarul, lacul Loch Ness ni se așterne în 

toată splendoarea sa, încadrat în peisajul montan din departare. E momentul să punem 

aceeași întrebare: oare există sau nu Monstrul din Loch Ness? Misterul dăinuie. Ne aflăm 

în regiunea numită Highlands, un teritoriu vast cu lacuri întinse, munți cu vârfuri albe 

aproape tot anul, câmpii de un verde cum nu mai găsești nicăieri în lume. Mergem spre 

Glencoe, o regiune care oferă unele dintre cele mai frumoase peisaje din Scoția, dacă nu 

chiar din întreaga Marea Britanie, unde munții se cufundă în văi (glens) de un verde 

intens, până când se întâlnesc cu apele mereu schimbătoare ale lacurilor (lochs). 

Poposim în Fort William, oraș care se mîndrește cu supranumele de “capitala 

activităților în aer liber” din Marea Britanie. Vizitatorii se bucură de acces ușor spre 

dealurile înfloritoare, la trasee de alpinism sau ciclism, sporturi de iarna și acvatice - 

precum și la plăceri mai monotone ca pescuitul sau mersul pe jos. Aflat la 9 km depărtare 

Scoția – Castele, frăţii secrete şi  scotch 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

 Stirling –Loch Lomond – Glengoyne – Loch Ness – Higlands– Fort William – Inverness – Oban - 

Inveraray –Glencoe – Glasgow –Paisley Abbey -  Edinburgh – Rosslyn Chapel – Dundee – Perth – 

St. Andrews 

 

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.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 

oraș* plătibile la hotel, 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 - 345 € 

• Reducere copil 6-12 ani - 35 €, 

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulți. 

 

 

pe malul râului Ness, orașul Inverness este ultima redută nordică pentru pasionații de 

activități în aer liber. Peisajul este demn de scenele din “Urzeala Tronurilor” sau “Harry 

Potter”.  Mai zărim Canalul Caledonian, Rezervația Naturală Merkinch și Castelul 

Inverness. Seara intoarcere pentru cazare la același hotel din zona Glasgow. 

 

 Ziua 4.  Oban  - Castelul Inverary  
 Program liber sau excursie opțională la Oban și Castelul Inverary.  

Pornim spre Oban, un oraș important de pe țărmul vestic al Scoției. Oban atrage mii de 

vizitatori fiind un important nod de transfer pentru cei care călătoresc cu feribotul spre 

insulele Lismore, Colonsay, Islay, Coll, Tiree, Mull, Barra și South Uist. La mică distanță de 

Oban zărim castele spectaculose, plaje întinse și peisaje de o frumusețe uimitoare cu 

insulele Kerrera, Lismore și Mull pierzându-se la orizont. Dar pentru a le vedea mai pe 

îndelete, urcăm dealul abrupt pe care este amplasat Turnul MacCaig. Printre atracțiile 

din Oban mai găsim Teatrul Corran Halls, Cinema Phoenix, Muzeul Războiului și Păcii și 

Distileria Oban. Ușor de zărit, chiar lângă malul mării, acesta este unul dintre cei mai vechi 

producători de single malt din țară, încă din 1794. Apoi, drumul ne duce spre pitorescul 

oraș Inverary unde sperăm să mâncăm o porție zdravănă de Fish & Chips, de departe cea 

mai populară mâncare de tip fastfood din Scoția. Vizităm Castelul Inverary, aflat în 

Downtown Abbey. Plecând din Inverary, ne întâmpină peisajul uimitor al lacului Loch 

Fyne, renumit pentru fructele de mare proaspete. Seara întoarcere pentru cazare la 

același hotel din zona Glasgow. 
 

 Ziua 5. Edinburgh  - Capela Rosslyn 

 Program liber sau excursie opțională Edinburgh și Capela Rosslyn. 

Edinburgh este, fără doar și poate, nestemata coroanei Scoției și unul dintre cele mai 

vibrante orașe din Europa. Gazda mai multor festivaluri de artă renumite care atrag anual 

zeci de mii de entuziaști, orașul se poate mândri cu o colecție fabuloasă de clădiri și 

monumente istorice din Evul Mediu care fac parte din patrimoniul UNESCO. Este răsfățul 

suprem pentru orice călător: atracții la tot pasul, restaurante decadente și cârciumi în 

care petrecerile nu se opresc, poeți de stradă și artiști ambulanți gata să-ți aducă un 

zâmbet pe buze. Castelul Edinburgh, reședință regală pentru monarhii Scoției, ocupă 

colina stâncoasă ce domină orașul. De acolo avem parte de o panoramă spectaculoasă, cu 

vedere asupra acoperișurilor și străzilor pline de viață, precum și asupra faimoasei Royal 

Mile, principala arteră din centrul istoric. Ne despărțim de Edinburgh ca să ajungem la un 

alt reper legendar al Scoției, Capela Rosslyn. Locul încoronării mai multor monarhi, după 

ecranizarea bestseller-ului “Codul lui Da Vinci” al lui Dan Brown, Capela Rosslyn atrage 

sute de mii de vizitatori anual. Zidurile sculpturale se pare că ascund o serie de simboluri 

atribuite frăției secrete a masonilor templieri și mistere ezoterice care așteaptă să fie 

descoperite. Oare cum de există plante reprezentate în basoreliefuri precum porumbul 

sau aloe vera înainte de descoperirea Americilor? Însă, frumusețea acestei biserici 

rămâne principalul motiv de atracție pentru cei mai mulți vizitatori. 

 
Moment de răgaz (timp liber):  

Dacă vrei să simți cu adevărat atmosfera autentică dintr-un oraș scoțian, trebuie să 

intri într-un pub local și să savurezi un pint de ale sau bitter alături de localnici. Pentru ei, 

pub-urile sunt locuri de socializare prin excelență. Intră în vorbă cu barmanul și află de la 

cea mai bună sursă, cum e treaba cu Hagii, Popescu sau Dan Petrescu, pentru că toți îi 

cunosc și îi respectă. 

Seara întoarcere pentru cazare la același hotel din zona Glasgow. 

 

 Ziua 6.  Dundee – Perth – St. Andrews 

Program liber sau excursie opțională Dundee, Perth, St Andrews. 

Pornim la drum într-un tur de o zi în care descoperim câteva dintre cele mai faimoase 

atracții din Scoția. Mergem în Dundee, oraș ce gazduiește (poate?!) cel mai bântuit castel 

din lume, ne oprim să admirăm nava RSS Discovery, cea care i-a purtat pe celebrul 

explorator arctic Robert Falcon Scott și echipa sa în expediția fatală din 1901 și trecem pe 

lângă Castelul Broughty Ferry.  După Dundee, trecem prin frumoasa zonă rurală Angus, 

cunoscută drept locul de naștere al Scoției, și unde, se spune că visele devin realitate. 
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 Nu departe se află Castelul Glamis unde a copilărit Regina Elisabeta I. Apoi mergem în Perth, odinioară capitala Scoției, cu o 

arhitectură impresionantă și cu o istorie fascinantă. Printre atracții ar fi Castelul Balhousie, o fortăreață care servește aztăzi ca garnizoană 

pentru regimentul The Black Watch, gradina botanică Branklyn Garden și nu în ultimul rând George Street, loc celebru pentru pasionații 

de cumpărături. După ce găsești suvenirul perfect într-unul din pitoreștile magazine, pornim la drum din nou.  

 Următorul popas va fi în St. Andrews, locul în care s-a inventat jocul de golf și unde se află și cea mai veche Universitate din toată Marea 

Britanie. Aici a întâlnit-o Prințul William pe viitoarea ducesă de Cambridge și actuala soție, Kate Middleton. O plimbare la pas prin frumosul 

și cochetul oraș St. Andrews va fi o adevărată încântare cu vizita obligatorie a ruinelor Catedralei St. Andrews sau a faimoasei plaje West 

Sands. 

 
Moment de răgaz (timp liber):  

Unul dintre lucrurile care intrigă orice străin în Scoția este legat de portul lor tradițional, în special de kilt-ul cu acea podoabă rotundă 

atașată în față. Piesa vestimentară pare să fie o moștenire de la vechii celți. Fiecare clan avea un pattern unic al țesăturii în carouri. Tradiția 

kilt-ului rămâne și astăzi vie, bărbații purtându-l cu ocazii cu totul speciale, în special la ceremonii (căsătorie, absolvire de colegiu sau 

botezul copiilor.) 

 Seara întoarcere pentru cazare la același hotel din zona Glasgow. 

 

 Ziua 7.  Paisley 

 Program liber sau excursie opțională la Paisley. În această zi ne dedicăm unor activități tipice localnicilor: mergem la shopping (favorita 

britanicilor) și explorăm pub-urile, cafenelele și ceainăriile (deasemenea printre activitațile favorite ale localnicilor). Dacă Glasgow a fost 

capitala industriei de tutun din Marea Britanie, Paisley ar fi corespondentul industrei de textile. Ei bine, aici este prima noastră oprire. 

Paisley este unul dintre cele mai mari orașe din Scoția cu o istorie bogată, nenumărate situri religioase, baruri, magazine, cafenele, muzee și 

galerii de artă. Iar de aici ne îndreptăm spre Glasgow pentru a explora cel mai mare oraș al Scoției. Program de voie. Ia-ți inima în dinți și 

pornește la pas pe străzile metropolei. Dacă te pasionează cumpărăturile, neapărat trebuie să ajungi pe celebrul bulevard pietonal, 

Buchanon Street. Ne întâlnim la autocar la ora stabilită și ne întoarcem la hotel. Cazare la același hotel din zona Glasgow. 

 

 Ziua 8.  Zbor spre casă 

 Îndrăgostiți de tărâmurile Scotiei, plecăm cu avionul spre România, gata să povestim tuturor despre farmecul inegalabil al zonei.  

 

 

A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 60 € 

STANDARD + 

Reducere 35 € 

555 € 
+ 325 € (bilet avion, transferuri 

și transport autocar/minibus) 

465 €  
+ 325 € (bilet avion, transferuri 
și transport autocar/minibus) 

495 € 
+ 325 € (bilet avion, 

transferuri și transport 

autocar/minibus) 

520 € 
+ 325 € (bilet avion, 

transferuri și 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. 

✓ 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 valabilă până la 

31.01.2020. 

✓ 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 345 € 
• Reducere copil  6-12 ani  - 35 €,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulți 
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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.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.  
 
Hoteluri utilizate ȋn sezonul 2019:  

✓ Glasgow – Devoncove Hotel Glasgow 

 
*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: 

•         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 grupulu, 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. 

 

Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile 

 

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 

Câștigă o vacanță pentru 2 în Grecia 
Toate numerele de chitanţă/factură pentru excursiile opţionale vor participa la o tombolă lunară cu premii 

constând ȋntr-o vacanţă ȋn Grecia pentru 2 persoane. 

 

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 

 

 

  

http://www.pellerin.ro/
https://christiantour.ro/documente-utile
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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  

 

Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile 

 

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

 

 

 
 

     Călătorești și câștigi un voucher in valoare de 1000 € 

Toate impresiile şi recomandările transmise de către călătorii Christian Tour de pe programele de 
circuite, vor participa la o tombolă lunară cu premii constând ȋn  

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 

 

 

  

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

