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Informatii precontractuale : 

De la 639 € 589 € 
(Reducere First Minute - in limita 
locurilor disponibile) 
 

8 zile - Avion  
 
  

DATE DE PLECARE 2022:  

05.05; 07.07; 04.08; 05.09 

 

 
 

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

retur; 

• Transfer aeroport – hotel – aeroport 

• Transport autocar /minibus clasificat 

• 7 nopţi de cazare la hotel de 3-4* 

• 7  mic dejun; 

• Vizită Roma,  Pisa şi Florenţa; 

• însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

 
 

S E R V I C I I  O P Ţ I O N A L E :  

• Locuri preferentiale in autocar 25€/pers. 
(se rezerva cronologic, primele locuri in 
autocar incepand cu bancheta a doua); 
Atentie! Locuri limitate. 

• Anulare gratuita cu pana la 31 de zile 
inainte de plecare : 25 €/pers. ( se poate 
achizitiona doar la momentul inscrierii iar 
costul acestui serviciu nu se rambruseaza 
in caz de anulare). Pentru copiii cu varsta 
de pana la  11.99  ani, nu se incaseaza taxa 
de anulare gratuita. 

• 1. Excursie la Tivoli  -30 €/ pers.   

• 2. Excursie San Gimignano  - 30 € /pers. 

• NOU! 10 %  Discount  la achitarea din 

ţară a  excursiior opţionale 
 
 
 

Grup minim 35 pers. 
 

Program 
 

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

spre Roma. După aterizare, avem transfer la hotel. Cazare la hotel 4* în Roma.  

 

 Ziua 2.  Roma – Orvieto - Padova  
De dimineață, continuăm călătoria spre nord, prin Valea Tibrului, bucurându-ne de 

irezistibilele peisaje din Umbria. Ajungem în Orvieto care se bucură de cea mai 

spectaculoasă aşezare dintre toate oraşele Umbriei – pe un platou mărginit de o stâncă 

abrubtă de origine vulcanică. 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 unui adevărat miracol religios ce a dus la construcţia catedralei impresionante care, 

de altfel, este şi  principala atracţie  turistică din Orvieto.  Ne continuăm drumul nostru şi 

admirăm dealurile terasate pline de măslini ale Toscanei, apoi impozanții Munți Apenini 

și în cele din urmă ajungem în Padova.  Cazare la hotel în zona Padova.  

 

 Ziua 3. Padova – Venetia - Verona 

 Astazi Venetia este vedeta!  Plecăm spre centrul oraşului Padova pentru a descoperi 

Basilica di Sant’Antonio, locul unde este înmormântat Sf. Anton de Padova, unul dintre 

cei mai venerati sfinti ai Italiei.  Dar cel mai important obiectiv turistic al Padovei este 

Capelle degli Scrovegni. Comandata in 1303 de nobilul local Enrico Scrovegni, aceasta 

frumoasa biserica isi datoreaza faima picturilor lui Giotto.  

 Ne îndreptăm spre Veneţia, oraşul lacustru, care a fost inclus în 1979 în  patrimoniul 

universal UNESCO. Străduţele şi canalele sunt animate de veselia tipică a italienilor, iar 

noi ne îndreptăm spre Piaţa San Marco. Deşi poate nu ai mai fost aici, suntem siguri că ai 

o senzaţie puternică de deja-vu. Imaginile cu Piaţa San Marco, “ cel mai frumos salon din 

Europa” după spusele lui Napoleon, sunt emblematice pentru Veneţia, dar acum ai şansa 

să vezi şi să simţi energia incredibilă a acestui loc….. muzică, porumbei, artă.   

 La câţiva paşi se afla Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor care a fost reşedinţă, timp 

de apoape o mie de ani, nu numai  a dogilor care au condus Veneţia, a poliţiei secrete şi a 

Curţii de Justiţie, dar şi a închisorilor municipale şi a multor instituţii administrative. 

Aflându-se pe lista celor mai frumoase clădiri gotice din lume  palatul ne încântă cu 

arhitectura sa impresionantă care ne duce cu gândul la oamenii puternici care au condus, 

de aici, oraşul. 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 şi 

suferinţă. Puntea uneşte Palatul de închisoarea în care erau abandonaţi deţinuţii.  

Trecem pe intinerariul nostru uimitor şi Basilica San Marco, care a adăpostit timp de 

aproape o mie de ani mormântul Sfântului Marcu şi care a servit drept capelă particulară 

a dogilor, sprijin spiritual şi simbol fundamental al puterii, autorităţii şi continuităţii 

statului veneţian – cea mai longevivă republică din lume. Tot în Piaţa San Marco zărim 

silueta înaltă şi zveltă a Campanilei, cea mai înalta construcţie din Veneţia, cu cei 98.5 m, 

oferă cea mai încântătoare privelişte. Când a fost construită în anul 912, avea trei scopuri 

diferite: să fie pe post de clopotniţă pentru basilică, să fie punct de observaţie pentru 

portul situat mai jos şi să servească drept far pentru corăbii. 

 

 

Viaggio Italiano Vero!  
In aceasta calatorie avem ocazia sa descoperim: 

Roma – Vatican - Tivoli –– Orvieto - Veneţia – Padova – Verona – Florenţa 

 Pisa - San Gimignano  
 

 

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. 

 

 
 
 

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, taxe de 

oras* plătibile la hotel, alte taxe si 

cheltuieli personale. 

• Excursiile optionale pentru grup 

minim de 25 de persoane; 

• Vaporasul  (14 € / pers.) si  taxa de 

autocar (11 € / pers) la Venetia, 

ambele se incaseaza din agentie. 

• Asigurare Covid (storno + medicala).  
 

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

• Supliment de single 135 € 

• Reducere a 3-a persoană în 

cameră  20 €.  

• Reducere copil  6-12 ani  - 30 €,  

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulţi 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

  Emblema Venetiei, in memoria colectiva dragi prieteni, nu este Palatul Dogilor, ci 

gondolierul cu bluzon in dungi alb-rosii sau albastre si palaria neagra inconfundabila care 

cu ambitusul lui Pavarotii canta o serenada celor doi pasageri indragostiti din 

ambarcatiunea sa. Acum este ocazia sa tocmim un gondolier si sa navigam alene pe 

canalele orasului, locul perfect sa admiram arhitectura inconfundabila a cladirilor, 

palatelor, monumentelor si podurilor vechi de secole, sa simtim vibratia acestui oras unic, 

romantic prin definitie. 

 Revenind la cele lumeşti, trecem de-a lungul Canale Grande. Este cel mai important 

canal al Veneţiei, cu o lungime  de patru kilometri şi admirăm împreuna celebrul 

vaporetto “autobuzul din lagună “.  

 Pe lista noastră se mai află şi  Podul Rialto. Turiştii 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 şi bijuteriile cu sticlă de 

Murano. Loc ideal pentru achiziţionat primele suveniruri, desigur! 
Călătoria noastră continuă spre Verona, unde ne ajungem în cursul serii. Cazare la hotel 

în zona Verona. E timpul să adormim cu gândul la frumusețile pe care le-am văzut și la 

cele ce urmează.  

 

 Ziua 4. Verona – Pisa  - Montecatini  
 După micul dejun, ne așteaptă poezia Veronei. Povestea Julietei și a lui Romeo și-a 

pus amprenta asupra acestui oraș pentru totdeauna. Așa că pornim cu sufletul deschis 

spre iubire în acest oraș adorat de turiști pentru tumultul său arhitectonic, culinar și 

pentru posibilitatea de a vedea artă la tot pasul. Vedem, desigur, balconul Julietei, unde 

Romeo își declara iubirea cu cel mai trist final din lume. Aproape uităm că legenda celor 

doi îndrăgostiți a luat naștere din condeiul lui William Shakespeare și ne lăsăm purtați de 

poveste. În curtea casei cu balconul, se află o statuie de bronz a Julietei.  

Se spune că dacă o atingi, vei avea noroc în dragoste. Nu strică să ne asigurăm!  

Ieșim din atmosfera romantică și ne avântăm spre Arena - Amfiteatrul din Verona, al 

treilea ca mărime din Imperiul Roman după Capus de lângă Neapole, şi  Colosseum din 

Roma. Grandoarea sa este azi pusă în slujba artelor (operă, teatru, balet). În trecut, însă, 

amfiteatrul a fost scena sângeroasă a luptelor între gladiatori. Plecând de la Arenă 

mergem pe strada pietonală Via Mazzini, una dintre primele din oraş care au magazine. 

Aceasta ne conduce la Piazza delle Erbe, locul unde a fost forumul roman şi centrul 

istoric al oraşului. Ne îndreptăm spre Piazza dei Signori, pe vremuri principala piaţă 

publică a Veronei. Aici se înalţă Palazzo del Comune, Torre dei Lamberti şi              

Palazzo di Scaligeri sau Prefettura, construit ca palat al familiei Scaligeri, apoi însuşit de 

guvernatorul veneţian al oraşului. 

 Ne continuăm drumul nostru până la Pisa. Dacă nu ți-ai înclinat deja, un pic, capul, 

așteaptă să ajungem la celebrul Turn Înclinat. Farmecul orașului îl dă această minune a 

lumii, dar și înghețata la cornet cu care ne răcorim (chiar dacă nu ne este neapărat cald!). 

Majoritatea oamenilor cunosc faimosul turn înclinat din Pisa, dar puţini ştiu însă că acesta 

este parte componentă a unui întreg ansamblu de construcţii medievale numit Campo dei 

Miracoli, unde se zăresc siluetele mareţe ale Catedralei si Baptisteriului. Seara cazare la 

hotel în frumoasa staţiune Montecatini. 

 

 Ziua 5.  Florenţa – San Gimignano 

 Florenţa ne aşteaptă şi nu putem dezamăgi aşa o destinaţie.  Capitala regiunii 

Toscana se mândreşte a fi unul dintre cele mai frumoase oraşe ale lumii. Cu inima 

deschisă, căci Italia are acest efect asupra celor care o vizitează, vedem Catedrala Santa 

Maria del Fiore, a patra ca mărime din Europa, dar  cea mai veche construcţie din 

Florenţa şi totodată cea mai înaltă! Impozanta construcţie este flancată de clopotniţa 

(Campanile) de sine stătătoare iar în umbra catedralei se află Baptisteriul, cea mai veche 

clădire a Florenţei, un lăcaş de importanţă spirituală şi artistică pentru mai bine de o mie 

de ani. Dacă Piazza del Duomo este considerată centrul religios al Florenţei, cea de-a 

doua piaţă importantă a oraşului Piazza della Signoria, a fost dintotdeauna considerată 

centrul civic. Aici se află Palazzo Vecchio, sediul administraţiei oraşului timp de şapte 

secole, ce adăposteşte astăzi mai multe sculpturi de seamă. Este locul de întâlnire al 

turiştilor şi florentinilor deopotrivă iar în imediata apropiere se înalţă cel mai impozant 
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 muzeu al oraşului Galeriile Uffizi. Ne continuăm traseul pietonal  urmând cursul 

straduţelor medievale şi ajungând la bătrânul pod peste râul Arno, Ponte Vecchio. 

Singurele tentaţii care ne distrag atenţia sunt magazinele cu bijuterii preţioase de o 

frumuseţe aparte. Statuile, artiştii stradali, vechiul integrat în nou ne lasă un gust plăcut şi 

cu o stare interioară de bine ne gândim 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! 

Din Florenţa se poate organiza o excursie opţionala la San Gimignano. Primul lucru care 

uimește este relieful citadin asemănător cu linia zimțată a New-York-ului. Câțiva “zgârie-

nori” se înalță falnici, dar pe măsură ce ne apropiem descoperim că avem de-a face cu 

turnuri istorice care devoalează comorile medievale ale lui San Gimignano. Înconjurat de 

vechi ziduri de apărare, orașul păstrează biserici și clădiri seculare. Zărim Palazzo 

Comunale, admirăm frescele bisercii Sf. Augustin și înțelegem de ce UNESCO a inclus 

centrul istoric al orașului pe lista sa de patrimoniu. 

Aici crește și unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, șofranul, care, alături de 

șunca aurie tipică bucătăriei din San Gimignano și de vinul alb local, produs din strugurii 

de Vernaccia, face obligatorie o masă cu iz de istorie cum altundeva nu vom întâlni.  Spre 

seară revenim la hotelul nostru din Montecatini. 

 

 Ziua 6.  Florenţa –Roma 

Plecăm spre Roma cu apartul foto plin de amintiri frumoase, dar  bucuroşi că ne aşteaptă 

încă multe alte lucruri frumoase de admirat. 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 7.  Roma – Vatican  - Tivoli 
Mic dejun. Azi avem zi libera pentru vizită individuală în Roma. Vom descoperi Vaticanul, 

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

kilometru pătrat se află unele dintre cele mai importante opere de artă ale omenirii 

semnate de Giotto, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Tițian sau Rafael, păstrate în Muzeele 

Vaticanului şi capodopere cum ar fi Capela Sixtină şi 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. După - amiază sugerăm o excursie opţională la 

Villa d'Este din Tivoli, pentru a admira un exemplu de arhitectură renascentistă care şi-a 

pus amprenta asupra grădinilor sale somptuoase, terasate, decorate cu cascade și fântâni 

arteziene. Ne întoarcem la hotelul nostru din Roma cu inima plină de amintiri frumoase.  
 

 Ziua 8.  Roma – Bucureşti  

Cu părere de rău că excursia s-a terminat, ne îmbarcăm în microbuzul de transfer către 

aeroprtul din Roma pentru zborul spre ţară. 

 
 

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 pentru Italia. 

• Unele 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. 
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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 2021:  

✓ Roma  - Hotel Pinewood  4* 

✓ Zona Padova -  Hotel Villa Alighieri   3* 

✓ Zona Verona -  Hotel Cangrande  3* 

✓ Montecatini   - Hotel Concordia  3* 

*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 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. 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 

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. 

 

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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