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De la 295 €  
+  95 euro (transport autocar) 

 

8 zile - Autocar 
 
 

DATE DE PLECARE 2019: 
28.12 

 

P R E T U L  I N C L U D E  
 Transport cu autocar climatizat  
 7 cazari hotel de  2-3* si Hotel 

MONTENEGRO 4*; 
 7 mic dejun; 
 ghid insotitor din partea agentiei pe 

traseu. 

 

B O N U S U R I  
 transferuri din tara conform 
programului 
 NOU! Pachet asigurari inclus: 
asigurare medicala, asigurare storno, 
asigurare de bagaj pentru  posesorii 
de PELLERIN CLUB CARD 
 . 

 

O P T I O N A L E :  

 Albania - Tirana - 30 €/pers. 

 Cetinje,Podgorica -25 €/pers. 

 Dubrovnik – Fiordul Kotor 35 

€/pers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

 Ziua 1. 28.12 București – Veliko Tarnovo – Sofia – Skopje (~635 km) 
Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - Autogara 

Centrală - București, la ora 6.30 dimineața. Nici nu ne-am obișnuit cu verdele dealurilor 

bulgărești care domină peisajele câ şi ajungem la Veliko Târnovo. Orașul bulgăresc pare 

desprins din cărțile de povești, așa că, decidem să îi explorăm farmecul. Fosta Capitală 

bulgară ne întrece toate așteptările: Cetatea Tsarevo domină înălțimile, iar în oraș ne 

încântă străduțele și casele cu aerul lor medieval. Cafenele și restaurante primitoare ne 

fac cu ochiul la fiecare colț de stradă. Noi însă avem de văzut Monumentul Asăneștilor, 

Casa Sarafkina – Muzeul Etnografic, Catedrala din Veliko Tarnovo, Biserica 

Fortificată a celor 40 de Sfinți Martiri, Biserica Sfinților Petru și Pavel.  

Traseul nostru continua spre  Sofia, capitala Bulgariei, fiind adesea ignorată de călători, 

care fie se grăbesc spre țărmurile albastre ale Mării Egee, fie au impresia că aici nu prea 

se întâmplă mare lucru și că nu merită osteneala. Iată cât de tare greșesc, pentru că Sofia 

este un oraș vibrant cu istorie bogată, cu puzderie de clădiri istorice, lăcașuri de cult 

spectaculoase, muzee interesante, străzi cu magazine și cafenele îmbietoare și parcuri 

superbe.  Ne oprim în apropierea celui mai animat bulevard din Sofia, Bulevardul 

Vitosha și pornim la pas printre magazine de designeri în căutare de chilipiruri. Ajungem 

la Catedrala Sveta Nedelya ce ne impresionează cu domurile sale rotunde în stil 

bizantin. În contrast total, mica biserică Sveti Georgi (Rotunda), ridicată în sec. IV d.C. 

apare ca o miniatură. O altă biserică a dat numele Capitalei, Biserica Sf. Sofia, aceasta 

fiind una dintre cele mai vechi biserici, subsolul ei găzduind o veche necropolă și vestigii 

ale altor patru biserici. Continuându-ne periplul, vom remarca faptul că în Sofia 

alternează vechiul și noul, monumente sovietice și vestigiile medievale. Mai putem vedea 

superba clădire a Moscheii Banya Bashi și am putea încheia vizita cu Muzeul 

Comunismului, ticsit cu exponate și statui ai fruntașilor comuniști și sovietici însă 

instinctul de conservare ne dă alarma… E timpul să ne retragem pentru o gustare. 

 

Moment de răgaz: 
Se știe, castraveții bulgărești sunt notorii și nu fără motiv. Însă, de data asta vom 

încerca ceva care conține mult mai multe calorii. Localul se numește Rakia Raketa Bar, iar 

ambientul pare desprins din anii ’70-’80, cu articole de ziare vechi înrămate, portretul lui 

Yuri Gagarin în costum de cosmonaut privindu-ne victorios… Dar să trecem la lucruri mai 

serioase. Din meniu am ales Costita de porc Raketa la cuptor, rumenit cu sos de miere, 

servit cu garnitură de cartofi la cuptor și, cum altfel, cu salată de castraveți murați, 

autentic bulgărești. Un deliciu copios.  

Parasim capitala Bulgariei si ne indreptam spre Macedonia. Ajungem in cursul serii in 

Skopje. Cazare la hotel in Skpoje. 

 

 Ziua 2. 29.12 Skopje – Budva (~420 km) 
 Dimineața, ne delectăm la micul dejun cu savori macedonene. Apoi pornim să 

explorăm Skopje, un oraș care a fost aproape complet distrus de un cutremur devastator 

în 1963. Clădirile noi și statuile moderne prezente în număr mare sunt parte din 

programul urbanistic guvernamental de reconstrucție și amenajare a Capitalei, Skopje 

2014. Explorăm misterioasa fortăreață Kale și Podul de Piatră, ajungem la Casa 

Memorială a Maicii Tereza, în Piața Macedonia și la statuia lui Alexandru cel Mare, cât 

și la Moscheea Mustafa Pasha, cu al său candelabru impunător cu peste 100 de becuri. 

 Dupa pranz plecam catre Budva cazare.  

 

 

Splendoare de iarna in inima Balcanilor 

Revelion Muntenegru 2020 

Veliko Tarnovo – Sofia – Skopje – Dubrovnik – Tirana – Budva – fiordul Kotor – Zagreb . 

 

 

Experiente culturale 
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 Ziua 3. 30.12 Budva – Fiordul Kotor  –  Dubrovnik Tivat (~220 km) 

 Program liber in Budva au excursie optionala in Croatia la Dubrovnik. Suntem 

nerabdatori sa pornim la drum si ne indreptam catre Croatia. Primul popas va fi in Kotor,  

unde trecutul si prezentul coexista armonios. Fortareata navala venetiana intre secolele 

XV-XVIII, orasul este un adevarat monument in aer liber. Ne plimbam printr-un labirint 

medieval de muzee, biserici, palate venetiene care-ti va pune sangele in miscare. Vizitam 

Catedrala Sf.  Tryphon, un monument arhitectural si istoric din secolul al V-lea.Tot aici, 

pastrand traditia de secole, localnicii ne fac pofta cu sunca uscata, maslinele amestecate 

cu rozmarin de munte si ghirlandele de smochine uscate stranse cu frunze de dafin. 

Mergem cu autocarul de-a lungul Fiordului Kotor, unul dintre cele mai frumoase din 

lume, deseori denumit "Fiordul Sudului", inclus pe lista Patrimoniului UNESCO din 1979. 

O experienta care iti va taia respiratia. Zona este uluitoare, cu stanci calcaroase care se 

reflecta in apa ca o oglinda fermecata. Geometria stancilor sfideaza legile fizicii si ofera un 

miraj magnific, parand in acelasi timp un fiord sau un canion inundat.  

Plecam la drum spre orasul pe care Byron l-a descris drept Perla Adriaticii. Orasul 

Dubrovnik a fost intemeiat in secolul al XVI-lea, adapostind in portul sau o flota 

comerciala recunoscuta timp de secole in intreaga lume. Intram animati de o curiozitate… 

De ce a fost ales Dubrovnic de echipa serialului Urzeala Tronurilor ca loc de filmare?  De 

indata ce pornim la pas prin vechiul oras, gasim si raspunsul: scenografia e perfecta 

pentru scenele pline de fantezie din serial. Palatele superbe, capele renascentiste, cladiri 

venetiene si vile elegante cu influente baroce strajuiesc stradutele pavate cu piatra cubica. 

Avem motiv sa ne oprim la Biserica Franciscana cu cea mai veche farmacie din lume. 

Apoi ne atrag ca niste magneti fortareata Lovrijenac si Minceta. Mergem pe Stradun – 

principala artera pietonala din cetate, si vedem alte vestigii ale gloriei acestui oras-port: 

biserica San Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul Palat Sponza, Turnul cu Ceas, 

simbol al orasului, Biserica Sf. Vasile, Manastirea Dominicana, Portul vechi si 

Fortareata Ravelin. Admiram Catedrala din Dubrovnik - cu o istorie interesanta - o 

impresionanta bazilica baroca a carei reconstructie ar fi fost finantata de insusi marele 

rege cruciat Richard Inima de Leu. Apoi ne facem timp pentru cumparaturi, pentru a 

savura o cafea si admira peisajul citadin. Seara ne vom opri la un restaurant cu specific sa 

schimbam impresii si sa ne bucuram de deliciile locale.  

 

 Ziua 4. 31.12 Budva – Podgorica - Cetinje (~120 km) 

 Program liber in Budva sau optional tur Muntenegru. Ajungem in Cetinje - capitala 

istorica a Muntenegrului, care prin arhitectura sa urbana este o reflexie si totodata subiect 

de reflectie a istoriei tumultoase a acestui stat ex-yugoslav. Ne oprim la manastirea 

construita in 1484 si la Palatul Regelui Nicolae. Apoi ne continuam plimbarea pe korzo, 

promenada orasului, o zona pietonala animata de artisti de strada, terase cochete, 

cafenele moderne, aflate in preajma Academiei de Arte. Admiram resedinta prezidentiala, 

apoi ne indreptam spre Biserica Ćipur ridicata  pe fundatia vechii manastirii Crnojević 

din secolul al XV-lea. Noua manastire, ridicata in 1701 pastreaza moastele Sf. Ioan 

Botezatorul si o bucata din Crucea Sfanta. Cetinje ne surprinde placut, fiind un oras cu o 

mostenire culturala unica, cu oameni care par sa pretuiasca viata asa cum o faceam si noi 

nu demult, in tihna. Ne continuam excursia si ajungem la Manastirea Ostrog, asezata pe o 

stanca aproape verticala a muntelui Ostrog, la o altitudine de 2.000 de metri, intr-un tinut 

stancos, ce adaposteste o tainica pestera, unde se odihneste un mare sfant: Sfantul Vasile 

de Ostrog. Adesea, manastirea este categorisita ca fiind una dintre cele mai vizitate 

manastiri ortodoxe din lume si cel mai important loc de pelerinaj din intreaga Peninsula 

Balcanica. Manastirea a fost intemeiata de catre Ierarhul Vasile, Mitropolit de Zahumlje si 

Herzegovina, in cadrul secolului al XVII-lea. 

 Pornim acum motorele catre Podgorica unde se face un scurt tur panoramic si avem 

ocazia sa mai aflam despre istoria locurilor. Amestecul de stiluri arhitecturale de la 

Podgorica reflecta istoria turbulenta a orasului si a tarii. Ca parte a Imperiului Otoman 

pana in 1878, Podgorica are numeroase exemple de arhitectura turceasca. Cele mai vechi 

parti ale orasului, Stara Varoš (orasul vechi) si Drač sunt tipice acestui fapt, cu doua 

moschei stralucitoare. Partea noua a orasului Nova Varoš (orasul nou) are strazi mai 

largi, cu un aspect ortogonal si este considerata astazi ca fiind Centrul orasului.  

 Ultima vizita din programul de azi este o frumoasa si veche manastire ortodoxa din 

Muntenegru – Manastirea Rezevici. Istoria acesteia se leaga de istoria clanului Pastrovic, 

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  I N  P R E T  

 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

si cheltuieli personale. 

 Excursiile optionale pentru grup 

minim 25 de 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  - 20 €,  

pentru cazare in camera dubla cu 

2 adulti 
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B I N E  D E  S T I U T  

 

 Autoritatile vamale isi rezerva dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul statului 

a oricarei persoane care nu prezinta 

suficienta incredere chiar daca aceasta a 

obtinut acordul pentru obtinerea vizei 

turistice. Agentia de turism nu poate fi 

facuta raspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecarii. Turistul isi asuma riscurile de a-i 

fi refuzata intrarea si de aceea este 

obligat sa informeze agentia asupra 

oricarui incident petrecut vreodata in 

afara granitelor Romaniei, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o are 

cu statele in care are loc desfasurarea 

programului. 

 Minorii trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa 

iasa din tara: sa calatoreasca cu cel 

putin un adult insotitor; sa aiba asupra 

lor acordul ambilor parinti (sau al 

parintelui care nu-i insoteste) legalizat la 

notariat; adultul care-i insoteste, in 

cazul in care acesta nu este unul dintre 

parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe 

care sa-l prezinte la frontiera). 

 Programul actiunii poate fi modificat 

de catre conducatorul de grup, ca 

ordine de desfasurare sau se pot inlocui 

unele obiective sau hoteluri in functie 

de anumite situatii speciale. 

 Categoria hotelurilor si a mijloacelor 

de transport este cea oficiala din tarile 

tranzitate. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

din program se viziteaza doar pe 

exterior. 

 Distributia camerelor la hotel se face 

de catre receptia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de catre turist direct 

la receptie, asistat de insotitorul de 

grup. 

 Pentru anumite facilitati din hotel sau 

din camera, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); in momentul sosirii la hotel 

solicitati receptionerului sa va 

informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autoritatile locale pot solicita o taxa 

de genul taxei de statiune. Aceasta se va 

achita de catre turisti la receptia 

hotelurilor. 

 Pentru calatorie sunt necesare cartea 

de identitate sau  pasaportul valabile 6 

luni de la data intoarcerii in tara 

Grup minim 35 pers. 
 

care a vietuit intr-una dintre cele mai frumoase regiuni ale Coastei Adriatice, intre 

Budva si Petrovac. Cea mai veche ramura a acestui clan purta numele de "Rezevici", 

nume purtat mai apoi de manastirea si de raul din apropiere. La un anumit loc, pe apa 

raului Rezevici, comunitatea se aduna pentru a tine sfat, pentru a judeca pricinile ivite 

intre ei sau pentru a-si alege conducatorii. Tot in acest loc erau alesi si printii ce au 

domnit peste clanul Pastrovici; ultimul dintre ei a fost printul Stefan Stiljanovic - 

cunoscut in popor ca Sfantul Stefan - ale carui sfinte moaste se si afla in Catedrala din 

Belgrad. Datorita valorii sale istorice si culturale, Manastirea Rezevici se afla sub 

protectia UNESCO.   

  După ce am admirat frumusețile acestui oraș ne îndreptăm spre hotelul nostru din 

Budva.  Profităm de ultimele ore din2019 pentru a ne pregati de intampinarea noului 

an. La multi ani 2020! 

 

 Ziua 5. 01.01 Budva -Tirana (~ 360 Km) 

 Vom servi din nou un mic dejun intarziat copios pe meleaguri straine, unde zona de 

coasta a Muntenegrului ofera o priveliste minunata spre apele albastre ale Adriaticii! 

Avem ocazia sa ne bucuram de o plimbare pe faleza…… Este una dintre cele mai 

frumoase coaste din lume si frumusetea ei nu te va lasa indiferenta. Centrul vechi al 

Budvei este un loc uimitor, unde puteti descoperi istoria si traditia acestui minunat oras 

din Muntenegru.  

Experienta: ritm si gusturi traditionale 

 Daca te intrebai cu ce ai mai putea umple timpul inainte de a te retrage la hotel, 

avem pentru tine un pont: cum suna pentru tine “Seara Traditionala Muntenegreana“? 

Ai ocazia sa descoperi folclorul autentic, dansurile,  ritmurile si costumele specifice, cu 

obiceiurile de nunta, dar si cu bucataria specifica. Cazare la acelasi hotel din Budva. 
  

 Optional - Tirana, capitala Albaniei ni se dezvaluie in trepte, mai intai vedem cladirile 

zonei industriale de la marginea orasului, apoi peisajul urban se imblanzeste. 

Arhitectura si culorile din jur iti dau sentimentul ca Tirana tine pasul cu viitorul, dar in 

acelasi timp este ancorata in trecut. Incepem turul de oras admirand  frumoasele cladiri 

din centrul orasului:  Muzeul National, Biserica Ortodoxa si vechea Moschee situata 

in spatele impozantului Turn cu Ceas, continuam apoi cu Opera si Banca Nationala. 

Moment de ragaz: 

 Pentru o priveliste cu adevarat aparte asupra coloratei Tirana, trebuie sa urci in 

telegondola Dajti Ekspress, avand cel mai lung traseu din Balcani. Odata ajunsi pe 

culmile Muntelui Dajti, ai ocazia de a lua pranzul intr-un restaurant rotativ care ofera o 

panorama de 360 de grade asupra imprejurimilor.  

 Ajungem de-a lungul Bulevardului Deshmoret e Kombit, care a fost construit de 

italieni, apoi vedem un monument aparte din perioada comunismului, Piramida. Facem 

poze si admiram suprafetele sale de marmura alba, apoi facem un scurt popas pentru a 

ne reenergiza la terasa unei cafenele. Daca vrem sa aflam mai multe despre istoria 

acestui neam, despre care am invatat ca ar fi urmasii dacilor ca si noi, intram sa vizitam 

Muzeul National. Apoi ne intoarcem la hotelul nostru din Budva. 

 

 Ziua 6. 02.01 Budva – Zagreb (~ 630 km) 

Mic deun, Pornim apoi spre Zagreb. Situat în nordul Croatiei, acesta a rezistat eroic 

atacurilor turcesti dar și cutremurului devastator din 1880. Încercările trăite de-a 

lungul timpului se văd, azi, în Zagreb, în două moduri. Bisericile luxuriante și 

mănăstirile arată credința puternică în Dumnezeu. Pe de altă parte, palatele, parcurile și 

aria comercială arată că în Zagreb oamenii știu să se bucure de viață! În vizita noastră, 

vedem ambele pespective: cea spirituală, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, 

care domină Piaţa Kaptol cu turnurile sale ce veghează orașul încă din secolul al XIII-lea, 

dar și partea modernă, vibrantă pe care o simți în Piaţa Centrală Zrinjevac – numită 

oficial Trg Nikole Šubića Zrinskog.Ne indreptam catre hotelul nostru din Zagreb pentru 

cazare. Ne odihnim si ne pregatim de o noua aventura pentru urmatoarea zi. 

 

 Ziua 7. 03.01 Zagreb – Belgrad (~ 400 km) 

Dupa micul dejun ne îndreptăm spre Belgrad, unde incepem asediul prin Poarta 

Leopold, punctul de acces către centrul istoric. Belgradul s-a ridicat pe vechea Cetate 

Singidunum, fondat de un trib celtic și transformat de romani într-un centru de apărare 

la granița imperiului. Cetatea se află în Parcul Kalemegdan, un spațiu ce se întinde până 
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la malurile Dunării și ale Râului Sava.  În jurul cetății, la distanță de câțiva pași zărim: 

Poarta Zindan, Poarta lui Despot, Fântâna Romană, Biserica Ruzica, Monumentul 

Recunoștinței Franceze și Turnul cu Ceas.  

 Ieșim din Kalemegdan şi ne îndreptam spre Catedrala Ortodoxă Arhanghelul 

Mihail, construită la ordinele domnitorului Milos Obrenovic, în 1837. În apropiere se afla 

Palatul Prinţesei Ljubica.  Ne continuăm traseul  pe artera pietonală Kneaz Mihajlov, 

faimoasă pentru cafenelele și magazinele en vogue. Aici găsim un oraș vibrant, plin de 

viață și istorie, cu edificii civile în stil neoclasic sau baroc ce poartă amprenta Habsburgică 

de sec. XIX. După ce ajungem în Piața Republicii, admiram cladirea Muzeului National si 

a Teatrului  şi intrăm în Skadarlija, cartierul boem al Belgradului, corespondent al 

celebrului Montmartre din Paris, cu o puzderie de cafenele și cârciumi unde odinoară își 

făceau veacul scriitori, artiști și actori la sfârșitul secolului XIX. Câteva dintre localuri mai 

primesc și astăzi oaspeți, Dva Jelena, Zlatni Bokal și Tri Sesira. În cârciumi, notele muzicale 

readuc atmosfera de început de secol XX, cu chansonete sau folk și jazz autohton și 

clinchet de pahare, acompaniate de o animație veselă și voci petrecărețe. 

  Ne continuăm vizita cu Catedrala Sf. Sava, cea mai impunătoare catedrală ortodoxă 

din Balcani, incendiată de către turci în 1595 și reconstruită în secolul XIX. Ne indreptam 

spre hotelul nostru din Belgrad pentru cazare. 

 
Moment de răgaz: (program optional) 

 Seara mai rămîne timp să ne înfruptăm din preparatele supra-calorice, dar extrem de 

gustoase ale bucătăriei sârbești, și să ciocnim paharele pline de sljivovica (slibovița), 

rakija (rachiu) sau varaintele sale mai fanteziste cu diverse arome precum cea de gutui, 

caise sau nuc. Ar fi păcat să nu gustăm din păcătoasa medovaca (băutura ursului), o 

variațiune a rachiului în care mierea este vedetă. Hai să ciocnim cupele, să schimbăm 

impresii și să legăm prietenii noi. În definitiv, suntem camarazi de călătorie și nu-i exclus 

să mai fim și altădată …) 

 

 Ziua 8. 04.01 Belgrad – Bucuresti (~ 600 km) 
Mic dejun - plecam spre casa. Sosire seara in Bucuresti dupa ora 22.30 in functie de trafic si 

formalitatile vamale. 
 

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

(autocar sau microbus): 

 

Oras Tarif/sens/pers. 

Ploiesti 7 €  

Brasov 12 €  

Constanta 15 €  

Medgidia 12 €  

Galati 15 €  

Braila 15 €  

Focsani 15 € 

Buzau 12 € 

Pitesti   8 €  

Craiova 15 €  

Sibiu 17 €  

 

D E T A L I I  T R A N S F E R U R I :  

 Transferurile sunt GARANTATE pentru MINIM 4 persoane (reconfirmare cu 2 - 3 zile 

înainte de plecare) şi sunt LIMITATE în funcţie de capacitatea maximă a mijlocului de 

transport utilizat (4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri). 

 Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de 

ora comunicată. Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic.  

 Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să 

informeze cu minim 15 zile înainte de data plecării agenţia la care s-au înscris. inscrierile 

cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de 

transport utilizat. 

 Numerele de telefon ale ghizilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând 

a ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării 

(ora exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 

 

 

D E T A L I I  T R A N S F E R U R I  

 

Pentru transferurile din tara turistii 

sunt rugati sa se prezinte la locul de 

intalnire cu cca 15- 30 min. inainte de 

ora comunicata. 

Daca turistii se imbarca dintr-o alta 

localitate decat Bucuresti, acestia 

trebuie sa informeze cu minim 15 zile 

inainte de data plecarii agentia la care 

s-au inscris. Ȋnscrierile cu mai putin de 

15 zile inainte se vor face numai in 

functie de capacitatea mijlocului de 

transport utilizat. 

Transferurile CONTRA COST sunt 

GARANTATE pentru MINIM 4 

persoane (reconfirmate cu 2 - 3 zile 

inainte de plecare) si sunt LIMITATE 

in functie de capacitatea maxima a 

mijlocului de transport utilizat (4, 8, 

14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri). Pentru 

mai putin de 4 pers. / sens, turistii pot 

accepta suportarea diferentei de pret 

sau li se restituie sumele achitate 

pentru transferul pe sensul 

neefectuat. Efectuarea transferului la 

plecarea in circuit nu implica si 

efectuarea transferului pentru retur, 

daca nu este intrunit numarul minim 

de 4 pers. / sens.  

Orele sunt estimative, in functie de 

conditiile meteorologice si de trafic. 

Numerele de telefon ale ghizilor sau 

soferilor se vor comunica cu 2- 3 zile 

inaintea plecarii, urmand a tine 

legatura cu acestia pentru a va 

informa privind situatia concreta din 

ziua plecarii (ora exacta a sosirii in 

orasul dumneavoastra). 
 

ATENTIE! Grupul NU VA ASTEPTA 

turistii care intarzie la imbarcare. 
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PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 60 € 

STANDARD + 

Reducere  30 € 

385 € 
+ 95 € (transport autocar) 

295 €  
+ 95 € (transport autocar) 

325 € 
+ 95 € (transport autocar) 

355 € 
+ 95 € (transport autocar) 

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. 

 Reducere 10% la achitare 

din tara a 3 excursii 

optionale pentru posesorii 

de card PELLERIN CLUB 

CARD 

 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  30% la 

inscriere; 

 Diferenta de plata 

pana la  30.09.2019; 

 Nu se cumuleaza cu 

alte reduceri; 

 ATENTIE! LOCURI 

         LIMITATE! 

 Oferta este valabila 

pana la  30.09.2019. 

  

 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 

zile inainte de data 

plecarii; 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

  

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  - 20 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti 

 

 

Va multumim ca ati petrecut o vacanta superba alaturi de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii. 
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