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De la 150 €  
+ 95 euro (transport 
cu autocarul) 
 

5 zile, autocar 
 

DATE DE PLECARE 2019 

27.11 
 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 Transport cu autocar clasificat 2-4* 
 4 cazări hotel de  2-3*si 4* hotel 

Garden sau similar. 
 4 mic dejun; 
 ghid însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

 

B O N U S U R I  
 transferuri din țară conform 

programului 
 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 
storno, asigurare de bagaj pentru  
posesorii de PELLERIN CLUB CARD 
 

O P Ț I O N A L  

 Excursie Crama Borkatakomba 25 

euro/pers. 

 

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,  alte taxe şi 

cheltuieli personale. 

 Excursiile opționale pentru un grup 

de 25 persoane; 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  
 Supliment de single: 85 € 
 Reducere a 3-a pers. in triplă: 10 € 
 Copil 6-12 ani reducere 15 € în 

cameră dublă cu doi adulți. 
 

 

 

 

 

Program 

 Ziua 1. 27.11 București – Belgrad (~600 km) 
 Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa din Autogara Centrală - București și 

plecăm pe ruta Pitesti – Sibiu - Timisoara. Ajungem seara în Belgrad, și ne rămâne timp să 

facem un scurt tur panoramic. La început, ne încearcă un puternic sentiment de déjà vu: 

aceleași clădiri stereotipe, bulevarde largi flancate de blocuri de locuințe, cartiere 

urbanizate în stilul caracteristic al epocii comuniste. Apoi totul se schimbă și putem să 

admirăm clădirile și monumentele istorice îmbăiate în lumini ambientale. Ne vor 

impresiona pe rând: Parlamentul, Citadela Kalemegdan, Palatul Printesei Ljubica, artera 

pietonala Kneaz Mihaljov. Pornim spre hotel pentru cazare. 
 

 Ziua 2. 28.11 Belgrad – Zagreb Piata de Craciun (~390 km) 

 Odata ajuns in Zagreb, vei fi fascinat de contrastul creat de partile vechi ale 

orasului unde stradutele pavate cu piatra sunt iluminate cu felinare electrice si 

de zonele noi in care zgarie norii construiti din sticla iti vor atrage atentia. 

Vom vizita Biserica St. Mark probabil cel mai important obiectiv touristic din 

oras, muzeul inimilor ranite, probabil inima orasului piata Ban Jelacic. Timp 

liber la dispozitie cumparaturi de craciun, puteti incerca o plimbare cu 

funicularul primul mijloc de transport din oras care functioneaza si astazi. 

Cazare Zagreb. 
 

 Ziua 3. 29.11 Zagreb – Piata de Crăciun   
 După servirea micului dejun aveți timp liber la dispoziție și posibilitatea 
de a explora individual orașul și Piața de Crăciun, Capitala croată ne oferă o 
perspectivă frumoasă, încadrată de Muntele Medvednica. Orașul a rezistat 
eroic atacurilor turcești, dar și cutremurului devastator din 1880. Încercările 
trăite de-a lungul timpului se văd azi în Zagreb, în două moduri. Bisericile 
elegante 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 Piața Kaptol cu turnurile sale ce 
veghează orașul încă din secolul al XIII-lea, dar și partea modernă, vibrantă pe 
care o simți în Piața Centrală Zrinjevac.  

Odată ce ai explorat puțin orașul, vei fi fascinat de capodoperele 
arhitecturale, realizate în variate stiluri, de la secesionist la neobaroc și art 
nouveau. Capitala Croației este un oraș care te îndeamnă, chiar și iarna, să îl 
străbați agale la pas și să descoperi minunățiile ascunse pe străzile sale. Avem 
timp liber pentru a explora Târgul de Crăciun, unde ne vor tenta zeci de 
preparate autentice, așa că îți sugerăm să savurezi un pahar de vin fiert cu 
scorțisoară în timp ce te lași copleșit de atmosfera de Crăciun. O altă experiență 
de neratat în capitala croată este o plimbare cu funicularul, primul mijloc de 
transport din oraș, care funcționează și astăzi. Mergem apoi la hotel pentru cină 
și somn. 
 

 Ziua 4. 30.11 Graz – Budapesta (~530 km) 

  Dupa micul dejun, plecăm spre Austria și ne oprim în Graz, al doilea oraş ca 

mărime al Austriei situat la poalele Alpilor. Aici găsim un amestec remarcabil de 

stiluri și mișcări artistice, de la gotic la renascentist și de la baroc la 

contemporan, care s-au succedat de-a lungul celor opt secole de istorie a 

Piața de Crăciun Zagreb  
 

Hai să colindăm în trei Capitale și un oraș îmbracate în haine și lumini de sărbătoare. Piețele de 
Crăciun ne încântă cu experiențe unice. 

Belgrad – Zagreb – Graz - Budapesta 

 
 

Experienţe culturale 
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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: de la asigurări gratuite 
(medicală/ storno sau bagaje), la 
reduceri de până la 25% acordate la 
circuitele cumpărate, dar și beneficii 
oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

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

 

 Transferurile CONTRA COST 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  dvs. ). 

 

Grup minim 35 pers. 
 

orașului. Lângă împăduritul Schlossberg se ridică vechiul simbol al orașului: 

turnul cu ceas din Graz, parte a fostei fortărețe. Privit de aici, orașul de pe Mur se 

deschide asemenea unei cărți. Domul, o clădire aparținând goticului târziu, aduce 

aminte de zilele în care Graz era oraș imperial 

 
Moment de răgaz:  

Dacă te simți energic, poți face o vizită la una dintre cele două piețe agroalimentare 

din Graz. Aici vei descoperi numeroase gustări locale, de la mere, ciuperci, ridichi și 

sucuri de fructe, până la cârnați, costiță afumată și la schnapps proaspăt. În plus, le 

poți servi pe toate într-un cadru prietenos și tradițional, alături de localnici.  

 

După prânz, mergem către Budapesta. Capitala Ungariei afișează de-a lungul 

Dunării o serie de clădiri baroce, neoclasice, eclectice și art nouveau care încântă 

orice călător. Aici se află Băile Rudas, deschise în 1566, unde pare că ești în Turcia 

datorită piscinelor octogonale, coloanelor înalte și cupolei cu sticlă colorată. O 

comoară a locului este Marea Sinagogă, a doua cea mai mare sinagogă din lume, din 

afara New-York-ului. Construită în 1859, îmbină stilul romantic cu cel maur. Pe 

seară, avem timp liber în zona pietonală de pe malul Dunării. Bineînțeles, te sfătuim 

să mergi în Târgul de Crăciun, pentru alte suveniruri și bunătăți locale.  
Opțional, poți participa la o degustare de vinuri și o cină la primitoarea 

cramă Borkataomba. Te așteaptă vinuri ungurești deosebite, care ne vor da chef 
de vorbă și de depănat amintirile proaspete din vacanță. Sigur ai gustat, până 
acum, măcar o rețetă de gulaș. Acum este momentul să ne înfruptăm din rețeta 
originală, de altfel o creație culinară a păstorilor maghiari. Trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fiecare meniu al unui restaurant unguresc care se 
respectă: somlyi galuska, un pandișpan pufos, glazurat cu cremă de ciocolată și 
frișcă bătută. În timp ce ne delectăm cu cina festivă, ne hrănim și inimile cu 
programul folcloric de dans și muzică tradiţională. Destulă vorbă! Hai să ciocnim 
cupele, să schimbăm numere de telefon și să celebrăm prietenii noi! 

 

 Ziua 5. 01.12 Budapesta - București  (~830 km) 

 Plecăm din Capitala Ungariei, senzațiile și amintirile zilelor petrecute 

împreună ne dau motive suficiente să facem planuri pentru următoarele 

destinații, să arătăm cele mai frumoase “capturi” cu telefoanele mobile și să ne 

gândim cu bucurie la Sărbătorile ce urmează. Sosire seara, după ora 23.30, în 

funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 

 

 

P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E / D E B A R C A R E  G R A T U I T A :  
 (autocar sau microbus): 
BUCUREŞTI Autogara Centrală - București      06.30 
PITEŞTI    Petrom ieşire Piteşti Est    07.30 
RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   09.00 
SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   12.00 
SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.30 
DEVA  McDonald’s GARĂ     16.30 
TIMIŞOARA  Benzinaria Gazprom Dumbravita     17.30 
 

 

 

P U N C T E L E  D E  I 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): 
PLOIEŞTI  7 € / sens/ pers. Petrom METRO    
BRAŞOV  12 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti   
CONSTANŢA 15 € / sens/ pers. Gara Centrală    
BUZĂU  12 € / sens/ pers. McDonald`s    
BRĂILA  15€ / sens/ pers. Billa - Calea Buzaului   
GALAŢI  15 € / sens/ pers. McDonald's    
FOCŞANI  12 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru   
MEDGIDIA 12 € / sens/ pers. Restaurant Balada 
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B I N E  D E  Ş T I U T  

 
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă 

aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce nu pot fi 

depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident 

petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor 

acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de 

anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Serbia. 

 Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la 

recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. 

 Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor. 

 Pentru călătorie sunt necesare cartea de identitate sau  paşaportul valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

 

https://www.gardenhotel.hr 
A B C D 

PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 80€ 

PROMO 

Reducere 50€ 

STANDARD + 

Reducere 20€ 

230 € 
+ 95 € ( transport  autocar) 

150 €  
+ 95 € (transport  autocar) 

180 € 
+ 95 € (transport  autocar) 

210 € 
+ 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; 

 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 45 € 

 Reducere a 3-a persoana in camera  15 €. 

 Copil 6- 12 ani, reducere 15 euro pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti; 


