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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, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

 

 

Program 

 Ziua 1. BUCUREŞTI - BUDAPESTA (895 km)  

Ora 6:00 Plecare din Bucureşti de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei, nr. 158, pe 

ruta prezentată în tabelul de mai jos). Cazare la Budapesta. 
 

 Ziua 2. BUDAPESTA- VIENA- PADOVA (790 km) 

După micul dejun, plecare spre Viena pentru a admira într-un scurt tur de oraş: 

Ringstrasse, Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg, Domul            

Sf. Ştefan, Opera. Apoi deplasare spre Graz - Udine. Seara cazare în zona                 

Padova- Veneţia. 
 

 Ziua 3. PADOVA- CROAZIERĂ LA VENEŢIA şi MURANO 

Mic dejun. Vizită în Padova la Basilica Sf. Anton, renumit centru de pelerinaj. Program 

liber la dispoziţia turiştilor în Padova, sau opţional croazieră în Oraşul Dogilor- Veneţia 

12€ + 14€ vaporaşul (se încasează din agenţie) spre Piaţa San Marco, unde se află 

Campanila, Procuratiile, Palatul Dogilor şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri de 

inspiraţie bizantină. După amiază timp liber la dispoziţie în Veneţia. Turiştii care  doresc 

pot merge însoţiţi de ghid spre Basilica San Giovani et Paolo, un adevărat Panteon al 

Veneţiei, apoi în croazieră pe Insula Murano (se achită biletul de vaporaş). Întoarcere 

pentru cazare în zona Padova - Veneţia. 
 

 Ziua 4.  PADOVA- VERONA - MILANO 

Mic dejun. Deplasare la Verona, unde putem admira Arenele Romane, Casa Julietei, 

Piaţa delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor. După amiază program liber la 

dispoziţia turiştilor în Verona sau opţional (25 euro) excursie spre Milano, unde se 

vizitează: Castelul Sforzesco, Opera Scala, Galeriile Victor Emanuel şi Domul, pe cât de 

decorat în exterior, pe atât de sobru în interior, punând în valoare vitraliile sale unice. 

Întoarcere pentru cazare în zona Padova- Veneţia. 
 

 Ziua 5.  PADOVA- POSTOJNA- BUDAPESTA (690 km) 

Mic dejun. Plecare spre Ungaria tranzitând Slovenia unde vizităm Peştera Postojna, un 

fascinant fenomen carstic din Europa. Sosire la Budapesta. Opţional, croazieră pe Dunăre 

fără cină 14 € (*vezi REDUCERI) şi optional  15 € supliment pentru cină, având inclus şi un 

tur al Budapestei: Parlamentul, Basilica Sf. Ştefan, Podul cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, 

Biserica Sf. Matiaş. Cazare la Budapesta. 

 

 Ziua 6.  BUDAPESTA- BUCURESTI (895 km) 

Mic dejun. Plecare spre Bucureşti. Sosire seara, după ora 23:30, în funcţie de trafic şi de 

formalităţile vamale. 

 

DATE DE 

PLECARE 2016 

02.05, 05.06, 20.06, 10.07, 

18.07, 26.07, 05.08, 14.08, 

21.08, 28.08, 07.09, 16.09,30.09 

Supl. 

SINGLE 

COPIL  

6-12 

ani 

Al 3-lea 

adult în 

cameră 

Loc în cameră 

DBL 

229 € 70 € 199 € 219 € 

 

VENEŢIA 
Viena – Padova – Veneţia – Murano – Verona – Milano - Postojna 

6 zile  

de la 229 € 
autocar 
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BONU SURI  

 50% REDUCERE- Croazieră pe 

Dunăre la Budapesta (fără 

cină) pentru posesorii de 

PELLERIN CLUB CARD. 

 50% REDUCERE - excursia 

opţională la Milano, pentru 

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2* - 4*;  

 5 cazări cu mic dejun în hoteluri 

de 2* - 4*; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii opţionale: Veneţia şi 

Murano, Milano, Croazieră pe 

Dunare la Budapesta , toate 

pentru minim 30 persoane.  

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.10.2015. 

 FIRST MINUTE  5% - REDUCERE 

pentru achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.10.2015. 

 REDUCERE 3 - 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere. 

 REDUCERE 3 - 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate prin Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar. 

 

 

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC AR E  GRATU IT Ă  

(autocar sau microbus): 

 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei, nr. 158    05.45 

PITEŞTI    Petrom ieşire Piteşti Est    07.00 

RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   08.30 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   11.30 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.00 

DEVA  McDonald’s GARĂ    14.00 

ARAD  Gara Centrală     16.00 

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. 

 

 

PUNC TELE  DE  ȊMB ARC ARE  CONT R A CO ST   

(autocar sau microbus): 

 

PLOIEŞTI  5 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.00 

CÂMPINA 8 € / sens/  pers. Casa Bucur- Popas Km 92    07.30 

BRAŞOV  10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.00 

Sf.GHEORGHE 10 € / sens/ pers. Petrom V- ieşire Braşov  08.00 

TG. MUREŞ 10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall  11.30 

CLUJ  10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall 13.30 

ORADEA   10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea SELGROS 18.00 

TIMIŞOARA 5 € / sens/ pers. Parcare Auchan-Calea Arad  15.00 

CONSTANŢA 8 € / sens/ pers. Gara Centrală   02.00 

BUZĂU  8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni   06.00 

BRĂILA  10 € / sens/ pers. Intr. parcare CARREFOUR  04.30 

GALAŢI  10 € / sens/ pers. McDonald's   04.00 

FOCŞANI  10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru  04.30 

BACĂU  15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal  06.00 

PIATRA NEAMŢ 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central  07.00 

SUCEAVA 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina  05.30 

IAŞI   15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu, nr. 29) 05.00 

CHIŞINĂU- IAŞI 10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național  02.00 

CRAIOVA 10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti 06.30 

SLATINA  8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc   08.00 

 

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). Pentru mai 

puţin de 4 pers. /sens, turiştii pot accepta suportarea diferenţei de preţ SAU LI SE 

RESTITUIE DUBLUL SUMEI ACHITATE pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea în circuit, nu implică şi efectuarea transferului pentru retur, dacă 

nu este întrunit numărul minim de 4 pers. /sens.  

 

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

ora comunicată. 

 

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

telefon ale ghizilor sau şoferilor 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). 
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BONU S 75  

Turiştii rezidenţi în Baia Mare, 

Satu Mare sau Oradea, pot solicita 

îmbarcare şi debarcare la 

BUDAPESTA fără cazare şi mic 

dejun în prima şi ultima zi, şi 

beneficiază o REDUCERE de 75 € 

din preţul de catalog 

(necumulabilă). 

 

GRUP  GR AD  DE   RE ALIZ AR E  & 

CLASI FIC ARE  AUTOC ARE  

Pe acest program, în sezoanele 

2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 

TOATE cele 18 grupuri, din care 16 

 grupuri au beneficiat de autocare 

clasificate 3* şi 4*. 

 

EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  

 

Budapesta   

http://www.tulipinnbudapestmillenni

um.com/  

Zona Padova- Venetia   

www.hotelresi.it 

Budapesta   

http://www.expohotelbudapest.com 

Grup minim 35 persoane 

 

 

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim 

GRATUIT o cazare (la dus sau la retur, la alegerea turiştilor) în Bucureşti la un hotel 3* în 

apropierea Gării de Nord şi a locului de îmbarcare din Autogara Christian Tour. 
 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 

NOTE  

1 În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. 

Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. 

2 Autocarul va prelua turiştii sosiţi la Viena şi Praga cu avionul precum şi turişti de la Budapesta 

din / spre oraşele prin care se tranzitează România.  

3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se poate modifica, asigurând 

vizitarea tuturor obiectivelor din program.  

4 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se viziteaza pe exterior. 

5 Copiii beneficiază de reducere pentru  cazare în cameră cu doi adulţi.  

6 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.  

7 Acest program este de tip „Economic” . Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare.  

 

http://www.tulipinnbudapestmillennium.com/
http://www.tulipinnbudapestmillennium.com/
http://www.hotelresi.it/
http://www.expohotelbudapest.com/
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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, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

Program 

 Ziua 1. Bucureşti- BUDAPESTA (895 km) 

Ora 6:00 Plecare din Bucureşti de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei, nr. 158, pe 

ruta prezentată în tabelul de mai jos. Cazare la Budapesta. 
 

 Ziua 2. Budapesta- GRAZ- Lido di JESOLO 

Mic dejun. Plecare la Graz, al 2-lea oraş ca mărime din Austria, unde parcurgem un tur 

pietonal în centrul istoric. Apoi deplasare pentru cazare în Lido di Jesolo, superba 

staţiune de lângă Veneţia, cu plaje nesfârşite de nisip fin, sute de hoteluri şi o mulţime de 

posibilităţi de agrement. 
 

 Zilele 3 - 9.  LIDO di JESOLO - Incursiune în NORDUL ITALIEI 

Ne vom bucura de un sejur activ, cu o multitudine de opţiuni de petrecere a timpului 

liber. În tot acest timp "obligatorie” este vizitarea superbei VERONA, cu binecunoscuta 

Casă a Julietei, dar şi cu atracţii pentru turiştii familiarizati cu oraşul: Castelul şi Ponte dei 

Scaligeri şi mai ales misterioasa Basilica San Zeno Magiore cu cei aproape 1.000 de ani de 

existenţă. Ne vom lăsa impresionaţi de asemenea de inegalabila VENEŢIE, cu palatele 

sale opulente străjuite de canale, unde vom vizita  Basilica şi Piaţa San Marco, cu Palatul 

Dogilor şi Procuratiile. Ulterior se poate vizita Basilica San Giovani e Paolo, pe drumul 

spre Fondameto Nove de unde ne îmbarcăm pentru o croazieră pe Insula Murano, iar 

iubitorii de artă se pot “desfăta” cu Galeria del Academia. 

MILANO, capitala modei, îi va încanta pe toti iubitorii shoppingului, dar si pe cunoscatorii 

operelor de artă, care vor fi în largul lor în Pinacoteca Brera sau la Basilica Santa Maria 

delle Grazie pentru  “Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci. 
 

BONU S (G R ATU IT )  E XC U R SIE  DE  2  Z ILE  ( CAZARE ŞI  M IC -DEJ UN I NCLU SE )  L A 

FLORE NŢA  -  S AN M ARI NO  -  R AVEN N A.  

Plecare spre Florenţa, oraşul artelor, unde se vizitează: Santa Maria del Fiore, cu 

maiestosul Dom al lui Bruneleschi, o minune a tehnicii de la acea vreme, Baptisteriul, cu 

renumitele uşi de bronz cu basoreliefuri biblice, Piaţa Senioriei veritabil "muzeu în aer 

liber", Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio şi Basilica Santa Croce. Ȋn continuare, timp liber 

pentru a ne bucura de farmecul oraşului, iar pentru iubitorii de artă, vom vizita Galeriile 

Uffizi, una dintre cele mai impresionante şi complete colecţii de artă din lume. Seara, 

cazare la Montecatini Terme. A doua zi, după micul dejun, timp liber până la prânz. 

Plecare spre SAN MARINO unde vizităm castelul medieval şi apoi RAVENNA, fosta 

capitală a Imperiului Roman, cu faimoasele mozaicuri bizantine din secolul al V-lea. 
 

 Ziua 10 LIDO di JESOLO- LJUBLJANA -BUDAPESTA (690 km)  
Mic dejun. Plecare spre Ljubljana, capitala Sloveniei, pentru a parcurge un tur panoramic 

cu autocarul în centru. Plecare spre Budapesta. Opţional, la final de excursie se poate 

organiza o croazieră pe Dunăre fără cină 14 € (*vezi Reduceri) şi supliment pentru cină 

15 €, având inclus şi un scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, Basilica Sf. Ştefan, 

Podul cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica Sf. Matiaş. Cazare în Budapesta 

 

VENEŢIA – ITALIA, circuit şi sejur  
Graz – Padova – Veneţia – Murano – Verona – Milano – Pisa – Florenţa – Siena – San Marino – 

Ravenna - Ljubljana 

11 zile  

de la 455 € 
autocar 
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BONU SURI  

 50% REDUCERE- Croazieră pe 
Dunăre la Budapesta (fără 
cină) pentru posesorii de 
PELLERIN CLUB CARD. 
 

 GRATUIT Excursie de 2 zile 
(cazare şi mic dejun incluse) la 
FLORENŢA – San Marino - 
RAVENNA. 

 

 GRATUIT VENEŢIA (vaporaş 
contra cost), Padova, 
VERONA, MILANO. 

 

 GRATUIT 7 CINE pentru 
cazările din Lido di Jesolo. 

 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 
asigurare medicală, asigurare 
storno, asigurare de bagaj pentru  
posesorii de PELLERIN CLUB 
CARD. 

 
PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 
clasificat 2* - 4*;  

 10 cazări cu mic dejun în hoteluri 
de 2* - 4*; 

 BONUS: 7 cine in hotelul din Lido 
di Jesolo; 

 excursiile Milano – Verona; 
Florenţa – San Marino – Ravenna; 
Veneţia – Murano – Padova; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 
pe traseu. 
 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii opţionale: Pisa, Siena, 
Croazieră pe Dunăre, toate 
pentru minim 30 persoane.  

 intrările la obiectivele turistice 
(inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe 
şi cheltuieli personale. 

 
REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 
calculate după cum urmează: 
 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 
excursie până la 30.10.2015. 

 FIRST MINUTE  5% - REDUCERE 
pentru achitarea a 50% avans din 
preţul excursiei până la 
30.10.2015. 

 REDUCERE 3 -  10% pentru 
GRUPURI (minim 6 pers. pe 
acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 
plecare) – vezi condiţii înscriere. 

 REDUCERE 3 - 5% pentru CLIENŢI 
FIDELI (minim 3 vacanţe 
organizate prin Christian Tour sau 
prin colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 
locuri pe lista cu ordinea de 
îmbarcare în autocar. 

 Ziua 11 Budapesta- BUCUREȘTI (895 km) 

Mic dejun. Plecare spre  Bucureşti. Sosire după ora 23:30, în funcţie de trafic şi de 

formalităţile vamale. 
 

PREZE NT ARE  EXC UR SI I  G R AT UITE  

BONU S  -  E XCU RSIE  VERO NA &  MIL ANO  P AR ADI SUL  I UBIT ORIL OR DE  SHOPP ING  

Mic dejun. Pornim către Milano, capitala Lombardiei, unde se vizitează: Castelul 

Sforzesco, Opera Scala, Galeriile Victor Emanuel şi Domul, pe cât de decorat în exterior, 

pe atât de sobru în interior, punând în valoare vitraliile sale unice. O experienţă unică 

este şi urcarea pe acoperişul Domului, printre sutele de statuete cu care este decorat. 

Urmează o sesiune de shopping la numeroasele magazine cu produse de lux sau “doar” 

de calitate şi bun gust ireproşabile. Pentru iubitorii de artă propunem Pinacoteca Brera şi 

Basilica Santa Maria delle Grazie pentru „Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci (doar 

cu rezervare prealabilă). La Verona putem admira Arenele Romane, Casa Julietei, Piaţa 

delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor. Ȋn continuare timp liber pentru a “explora” 

numeroasele magazine pe care le-am admirat în prima parte a deplasării noastre. 

Turiştilor care au mai vizitat Verona, le propunem să viziteze individual Castelul şi Ponte 

dei Scaligeri, dar mai ales Basilica San Zeno Maggiore cu o arhitectură unica şi aproape 

1000 de ani vechime. Ȋntoarcere la hotel pentru cină şi cazare. 
 

BONU S -  E XCU RSIE  VENE ŢI A,  MU R ANO Ş I  P ADO V A   

(Excursie de o zi, care nu include abonamentul la vaporeto – cca. 15 euro) 

După micul dejun, vă propunem o abordare inedită a Veneţiei, unde vom începe cu o 

plimbare cu vaporetto pe Grand Canal spre Piaţa San Marco, unde se află Campanila, 

Procuratiile şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri de inspiraţie bizantină. Timp 

liber pentru vizita în Palatul Dogilor care abundă de lucrări de artă celebre, apoi muzeul 

Correr şi Ponte Rialto. Turiştii familiarizaţi cu Veneţia vor merge cu ghidul către 

Panteonul Veneţiei, Basilica San Giovani e Paolo, apoi de la Fondamente Novo ne 

îmbarcăm pentru croazieră pe insula Murano. Ȋntâlnire cu restul turiştilor la Ponte Rialto 

de unde pornim spre parcarea de autocare. Pe traseul de intoarcere, scurta oprire in 

Padova, pentru vizita la Basilica Sf. Anton, renumit centru de pelerinaj. Ȋntoarcere la 

hotel pentru cină şi cazare. 
 

SIE NA Ş I  P I SA   

Excursii de câte 3 – 4 ore fiecare (timpul include şi deplasarea Florenţa- Siena şi retur, 

respectiv Montecatini- Pisa şi retur). Tariful pentru ambele destinaţii 35 euro/pers., sau o 

singură destinaţie 20 euro/pers., care nu include intrările la obiectivele turistice. 

De la Florenţa, opţional excursie la Siena, cândva rivala Florenţei, de asemenea excelent 

conservată, unde admirăm splendida Catedrală de secol XIII şi Piazza del Campo cu 

Fontana Gaia, Pallazo Publico şi Torre de Mangia. După cazarea cu mic-dejun, timp liber 

în Montecatini Terme sau excursie opţională la Pisa pentru a vizita Domul, cu decoraţiuni 

puternic influenţate de lumea islamică, Turnul înclinat şi Baptisteriul. 

 

 

DATE DE PLECARE 

2016 

20.06 04.07, 29.08 18.07 Supl. SINGLE COPIL  6-12 ani 

Loc în cameră DBL 455 € 465 € 475 € 175 € 425 € 

 
 

Hotel Venezia la Viletta 3*-   (sau smilar)  -  MD + CINA (băuturile se achită separat). 

Este situat în centrul staţiunii Lido di Jesolo la circa  50 m faţă de plaja privată (oferind 
umbreluţe şi şezlonguri contra cost, care se pot achita direct la recepţie). Camerele sunt 
dotate cu grup sanitar propriu, balcon, aer condiţionat, TV şi Wi-fi gratuit.  Hotelul 
dispune de restaurant, terasă cu muzică live, Wi-fi şi aer condiţionat gratuit, centru 
închiriere biciclete, mini club, serviciu de babysitting.          www.hotelveneziajesolo.it 
 

 

 

http://www.hotelveneziajesolo.it/
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BONU S 75  

Turiştii rezidenţi în Baia Mare, 

Satu Mare sau Oradea, pot 

solicita îmbarcare şi debarcare 

la BUDAPESTA fără cazare şi mic 

dejun în prima şi ultima zi, şi 

beneficiază o REDUCERE de 75 € 

din preţul de catalog 

(necumulabilă). 

NOTE  

8 În unele oraşe de pe traseu, 

autorităţile locale pot solicita o 

taxă de genul taxei de staţiune. 

Aceasta se va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

9 Autocarul va prelua turiştii sosiţi la 

Viena şi Praga cu avionul precum 

şi turişti de la Budapesta din / spre 

oraşele prin care se tranzitează 

România. 

10 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice se 

poate modifica, asigurând 

vizitarea tuturor obiectivelor din 

program.  

11 Obiectivele din program marcate 

cu caractere bold italice se 

vizitează pe exterior 

12 Copiii beneficiază de reducere 

pentru cazare în cameră cu doi 

adulţi.  

13 Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela la 

serviciile ghizilor locali.  

14 Acest program este de tip „Relax” . 

Va recomandam sa analizati in 

catalog lista circuitelor clasificate 

in functie de dificultate si detaliile 

categoriilor de clasificare.  

GRAD  DE   RE ALI ZARE  &  

CLASI FIC ARE  AUTOC ARE  

Pe acest program, în sezoanele 

2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 8 

grupuri, din care 7 grupuri au 

beneficiat de autocare 3* şi 4*. 

 

EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  

Budapesta http://www.bestlinehotel.hu/ 

Lido di Jesolo 

http://www.hotelveneziajesolo.it/en 

Montecatini Terme 

http://www.hotelvillaanna.it/en/rooms-hotel-

montecatini-terme.php 

Budapesta 

http://www.expohotelbudapest.com 

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC AR E  GRATU IT Ă  

(autocar sau microbus): 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei, nr. 158    05.45 

PITEŞTI    Petrom ieşire Piteşti Est    07.00 

RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   08.30 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   11.30 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.00 

DEVA  McDonald’s GARĂ    14.00 

ARAD  Gara Centrală     16.00 

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. 

 

PUNC TELE  DE  ȊMB ARC ARE  CONT R A CO ST   

(autocar sau microbus): 

PLOIEŞTI  5 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.00 

CÂMPINA 8 € / sens/  pers. Casa Bucur- Popas Km 92    07.30 

BRAŞOV  10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.00 

Sf.GHEORGHE 10 € / sens/ pers. Petrom V- ieşire Braşov  08.00 

TG. MUREŞ 10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall  11.30 

CLUJ  10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall 13.30 

ORADEA   10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea SELGROS 18.00 

TIMIŞOARA 5 € / sens/ pers. Parcare Auchan-Calea Arad  15.00 

CONSTANŢA 8 € / sens/ pers. Gara Centrală   02.00 

BUZĂU  8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni   06.00 

BRĂILA  10 € / sens/ pers. Intr. parcare CARREFOUR  04.30 

GALAŢI  10 € / sens/ pers. McDonald's   04.00 

FOCŞANI  10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru  04.30 

BACĂU  15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal  06.00 

PIATRA NEAMŢ 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central  07.00 

SUCEAVA 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina  05.30 

IAŞI   15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu, nr. 29) 05.00 

CHIŞINĂU- IAŞI 10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național  02.00 

CRAIOVA 10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti 06.30 

SLATINA  8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc   08.00 

 

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). Pentru mai 

puţin de 4 pers. /sens, turiştii pot accepta suportarea diferenţei de preţ SAU LI SE 

RESTITUIE DUBLUL SUMEI ACHITATE pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea în circuit, nu implică şi efectuarea transferului pentru retur, dacă 

nu este întrunit numărul minim de 4 pers. /sens.  

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

ora comunicată. 

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

telefon ale ghizilor sau şoferilor 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). 

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim  

GRATUIT o cazare (la dus sau la retur, la alegerea turiştilor) în Bucureşti la un hotel 3* în 

apropierea Gării de Nord şi a locului de îmbarcare din Autogara Christian Tour. 

 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

Grup minim 35 pers. 

 
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 
  

http://www.bestlinehotel.hu/
http://www.hotelveneziajesolo.it/en
http://www.expohotelbudapest.com/
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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, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

Program 

 Ziua 1. BUCUREŞTI - BUDAPESTA (895 km)  

Ora 6:00 Plecare din Bucureşti de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei, nr. 158, pe 

ruta prezentată în tabelul de mai jos. Cazare la Budapesta. 

 
 

 Ziua 2. Budapesta- GRAZ- PADOVA (765 km)  

După micul dejun, plecare spre Graz, al doilea oraş ca mărime din Austria, unde 

parcurgem un tur pietonal în centrul istoric. Apoi deplasare spre Padova. Opţional           

(8 euro), vizită la Basilica Sf. Anton de Padova, renumit centru de pelerinaj. Seara, cazare 

în zona Padova. 

 
 

 Ziua 3.  VENEŢIA – VERONA - MONTECATINI (390 km)  

Mic dejun. Croazieră în Veneţia spre San Marco, unde se află Campanilla, Procuratiile, 

Palatul Dogilor şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri de inspiraţie bizantină. 

Turiştii familiarizaţi cu Veneţia pot merge individual în croazieră pe Insula Murano. 

Continuăm spre Verona unde admirăm Arenele Romane, Casa Julietei, Piaţa delle Erbe, 

Palatul şi Mormintele Scaligerilor. Cazare în zona Montecatini. 

 
 

 Ziua 4. PISA- Florenţa- ROMA (350 km)  

După micul dejun, excursie opţională (15 euro) la Pisa pentru a vizita Domul, cu 

decoraţiuni puternic influenţate de lumea islamică, Turnul înclinat şi Baptisteriul. 

Deplasarea continuă spre Florenţa, oraşul artelor, unde se vizitează: Santa Maria del 

Fiore, Baptisteriul, Piaţa Senioriei "veritabil muzeu în aer liber", Palazzo Vecchio, 

Galeriile Uffizi, Ponte Vechio, Palazzo Pitti şi Basilica Santa Croce. Traseul continuă către 

Roma. Seara cazare şi cină (numai pentru turiştii cazaţi la Hotel Principe) în statiunea 

Pomezia. 

 
 

 Ziua 5.  ROMA  

Mic dejun. Vizită în Roma: Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli, Colosseum, 

Columna lui Traian, Piaţa Veneţia, Capitoliul şi Pantheonul. După ce "Cetatea Eternă” ne-

a convins de venerabila sa vârstă, vom admira şi frumuseţea sa unică în: Piaţa Navona, 

Fontana di Trevi şi Piaţa Spaniei, iar definiţia grandorii o vom afla în Basilica San Pietro. 

Cazare şi cină în Pomezia. 

 
 

 Ziua 6.  ROMA - TIVOLI  

Mic dejun. Zi liberă pentru vizită individuală în Roma la muzeul Vatican, unde ne vor 

copleşi (pe lângă multe altele) Capela Sixtină şi Stanze di Rafaello. După amiază sugerăm 

vizită la Castelul Sant'Angelo şi Pal. Conservatorilor sau excursie opţională (10 euro) la 

Vila D`Este din Tivoli, pentru a admira maestria cu care apa a fost metamorfozată în 

operă de artă, rezultând cele mai spectaculoase grădini renascentiste din Europa. 

Întoarcere la hotel. Cină şi cazare. 

ITALIA Clasică 
Graz – Padova – Veneţia – Verona – Pisa – Florenţa – Roma – Tivoli – Napoli – Insula Capri (sau 

Pompei) – Assisi – San Marino - Ljubljana 

10 zile  

de la 435 € 
autocar 
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BONU SURI  

 50% REDUCERE- Croazieră pe 

Dunăre la Budapesta (fără 

cină) pentru posesorii de 

PELLERIN CLUB CARD. 

 50% REDUCERE- excursiile 

opţionale TIVOLI şi NAPOLI 

pentru posesorii de PELLERIN 

CLUB CARD. 

 GRATUIT – PADOVA şi 

VERONA pentru achitarea 

excursiei opţionale la PISA. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD.  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2* - 4*, exceptând zilele 

6 şi 7;  

 9 cazări cu mic dejun în hoteluri 

de 2* - 4*; 

 4 cine pentru turiştii care aleg 

Hotelul Principe; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei, 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii opţionale: Padova, Tivoli, 

Pisa, Napoli, Insula Capri, 

Croaziera pe Dunăre, toate 

pentru minim 30 persoane.  

 Vaporaşul (cca. 14 €/pers.) şi taxa 

de autocar (cca. 11 €/pers) la 

Veneţia (se încasează din agenţie) 

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.10.2015. 

 FIRST MINUTE  5% REDUCERE 

pentru achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.10.2015. 

 REDUCERE 3 - 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere. 

 Ziua 7.  ROMA- NAPOLI- Insula CAPRI sau POMPEI (450 km) 

Mic dejun. Zi liberă pentru vizită individuală sau shopping în Roma. Opţional excursie    

(22 euro) către Napoli (seara, scurt tur pietonal pe traseul Castel Nuovo, Teatrul San 

Carlo, Piaţa Plebiscitului, Palatul Regal) de unde ne îmbarcăm spre splendida Insulă 

Capri (20 € x 2 vaporaşele + 16 € microbus dus-întors Capri-Anacapri+ghid local), pentru 

a vizita Piaţa Umberto şi Anacapri. Turiştii familiarizaţi cu Insula Capri, pot merge 

individual la Grota Azzuro. Turiştii care nu merg în Capri, pot vizita individual oraşul antic 

Pompei (transport cu autocarul pentru minim 10 persoane). Întoarcere pentru cazare şi 

cină în Pomezia. 
 

 Ziua 8.  ASSISI- SAN MARINO - PADOVA (595 km)  

Mic dejun. Deplasare la Assisi, unde vizităm catedrala Sf. Francisc ce conţine superbele 

fresce ale lui Giotto. Traseul continuă spre Republica San Marino, unde admirăm o 

deosebită panoramă de pe turnurile fortăreţei medievale. Cazare în zona Padova. 

 

 Ziua 9.  PADOVA- LJUBLJANA-BUDAPESTA (690 km)  

Mic dejun. Plecare spre Ljubljana, capitala Sloveniei, pentru a parcurge un tur panoramic 

cu autocarul în centru. Plecare spre Budapesta. Opţional, la final de excursie se poate 

organiza o croazieră pe Dunăre fără cină 14 € (*Vezi Reducere) sau cu supliment pentru 

cina 15 €, având inclus şi un scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, Basilica Sf. 

Ştefan, Podul cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica Sf. Matiaş. Cazare în Budapesta. 
 

 

 Ziua 10. BUDAPESTA- BUCUREȘTI (895 km)  

După micul dejun, plecare spre Bucureşti. Sosire seara, după ora 23:30, în funcţie de 

trafic şi de formalităţile vamale. 

 

DATE DE PLECARE 2016 03.05, 

27.05, 

26.09 

04.06, 19.06, 

05.07, 15.07, 

01.08, 07.08, 

27.08. 

Supl. 

SINGLE 

COPIL  

6-12 

ani 

Al 3-lea 

adult în 

cameră 

Hotel Principe 4* (MD+ 

cină)        în staţiunea 

Pomezia 

/ Loc în cameră DBL 

449 € 455 € 175 € 411 € 431 € 

Hotel Princess 4*(sau 

similar)  (doar MD) la 

ROMA 

/ Loc în cameră DBL 

433 € 435 € 165 € 401 € 421 € 

 

Hotel Principe 4* (sau similar, cu mic-dejun şi cină) http://www.hotelprincipegroup.it/ 

Situat la 17 km de Roma,  în zona comercială din Pomezia. Are 75 de camere  dotate cu: 
telefon, internet, TV satelit, minibar, seif, uscător de păr, A/C. Facilităţi hotel: restaurant, 
bar, parcare, sala de fitness, room service, schimb valutar. 

 

Hotel Princess  4* (sau similar cu mic dejun bufet) http://www.hotelprincess.com 

Situat  în vestul Romei la  cca. 3 km distanţă de Vatican, hotelul dispune de 290 de 
camere  mobilate modern şi dotate cu A/C, TV prin satelit, frigider, baie, uscător de păr. 
Facilităţi hotel: recepţie, restaurant,  bar, piscină în aer liber, parcare. 

 

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC AR E  GRATU IT Ă ( A U T OC A R  S A U  M I C RO BU S ) :  

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei, nr. 158    05.45 

PITEŞTI    Petrom ieşire Piteşti Est    07.00 

RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   08.30 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   11.30 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.00 

DEVA  McDonald’s GARĂ    14.00 

ARAD  Gara Centrală     16.00 

http://www.hotelprincipegroup.it/
http://www.hotelprincess.com/
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 REDUCERE 3 - 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe organizate 

prin Christian Tour sau prin 

colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar. 

 

BONU S 75  

Turiştii rezidenţi în Baia Mare, Satu 

Mare şi Oradea, pot solicita îmbarcare 

şi debarcare la BUDAPESTA fără 

cazare şi mic dejun în prima şi ultima 

zi şi obtin o REDUCERE de 75 € din 

preţul de catalog (necumulabilă). 

 

N O T E  

1. In Roma turiştii vor achita (la recepţia 

Hotelului Princess) o taxă locală de cca. 6 

€/zi/pers., de genul taxei de staţiune. Ȋn 

orice alt oraş în care autorităţile locale ar 

putea solicita o astfel de taxă, aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Similar se achită 1,5 € la 

debarcarea în Insula Capri. 

2. Autocarul va prelua turiştii sosiţi cu 

avionul şi turişti de la  Buda- pesta din / 

spre oraşele prin care se tranzitează 

România.  

3. Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare 

zi a obiectivelor turistice se poate 

modifica, asigurând vizitarea tuturor 

obiectivelor din program. 

4. Obiectivele din program marcate cu 

caractere bold italice se vizitează pe 

exterior 

5. Copiii beneficiază de reducere pt. 

cazare în cameră cu doi adulţi.  

6. Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela la serviciile 

ghizilor locali.  

7. Acest program este de tip „Compact” . 

Va recomandam sa analizati in catalog lista 

circuitelor clasificate in functie de 

dificultate si detaliile categoriilor de 

clasificare.  

 

G R A D   D E   R E A L I Z A R E  &  

CLA S I F I CA R E  A U T O CA R E  

Pe acest program, în sezoanele 2013, 

 2014 şi 2015 s-au realizat TOATE cele 

18 grupuri, din care 16  grupuri au 

beneficiat de autocare clasificate 3* si 

4*. 

 

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. 

 

PUNC TELE  DE  ȊMB ARC ARE  CONT R A CO ST   

(autocar sau microbus): 

 

PLOIEŞTI  5 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.00 

CÂMPINA 8 € / sens/  pers. Casa Bucur- Popas Km 92    07.30 

BRAŞOV  10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.00 

Sf.GHEORGHE 10 € / sens/ pers. Petrom V- ieşire Braşov  08.00 

TG. MUREŞ 10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall  11.30 

CLUJ  10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall 13.30 

ORADEA   10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea SELGROS 18.00 

TIMIŞOARA 5 € / sens/ pers. Parcare Auchan-Calea Arad  15.00 

CONSTANŢA 8 € / sens/ pers. Gara Centrală   02.00 

BUZĂU  8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni   06.00 

BRĂILA  10 € / sens/ pers. Intr. parcare CARREFOUR  04.30 

GALAŢI  10 € / sens/ pers. McDonald's   04.00 

FOCŞANI  10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru  04.30 

BACĂU  15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal  06.00 

PIATRA NEAMŢ 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central  07.00 

SUCEAVA 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina  05.30 

IAŞI   15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu, nr. 29) 05.00 

CHIŞINĂU- IAŞI 10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național  02.00 

CRAIOVA 10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti 06.30 

SLATINA  8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc   08.00 

 

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). Pentru mai 

puţin de 4 pers. /sens, turiştii pot accepta suportarea diferenţei de preţ SAU LI SE 

RESTITUIE DUBLUL SUMEI ACHITATE pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea în circuit, nu implică şi efectuarea transferului pentru retur, dacă 

nu este întrunit numărul minim de 4 pers. /sens.  

 

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

ora comunicată. 

 

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

telefon ale ghizilor sau şoferilor 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). 

 

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim 

GRATUIT o cazare (la dus sau la retur, la alegerea turiştilor) în Bucureşti la un hotel 3* în 

apropierea Gării de Nord şi a locului de îmbarcare din Autogara Christian Tour. 
 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

Grup minim 35 pers. 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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BONU S URI  

 50% REDUCERE- Croaziera pe 

Dunare la Budapesta (fara 

cina) pentru posesorii de 

TOURS CLUB CARD. 

 50% REDUCERE- excursia 

optionala NAPOLI pentru 

posesorii de TOURS CLUB 

CARD  

 GRATUIT – PADOVA si 

MILANO pentru achitarea 

excursiei optionale la TIVOLI 

 NOU! Pachet asigurari inclus: 

asigurare medicala, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de TOURS CLUB CARD  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4*, exceptand zilele 

7 si 8;  

 10 cazări cu mic dejun în hoteluri 

de 2 - 4*; 

 4 cine pentru turistii care aleg 

Hotelul Principe; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii optionale: Padova, Tivoli, 

Napoli, Insula Capri, Croaziera pe 

Dunare, toate min. 30 persoane.  

Program 

 Ziua 1. BUCURESTI - BUDAPESTA (895 km)  

Ora 6:00 Plecare din Bucuresti de la Autogara Christian Tour, Calea Grivitei, nr 158, pe 

ruta (vezi tabelul de mai jos). Cazare la Budapesta. 

 
 

 Ziua 2. Budapesta- VIENA- PADOVA (790 km)  

După micul dejun, plecare spre Viena pentru a admira într-un scurt tur de oraş: 

Ringstrasse, Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg, Domul Sf. 

Ştefan, Opera. Apoi deplasare spre Graz - Udine. Seara cazare  în zona Padova- Veneţia. 

 
 

 Ziua 3. VENETIA- PADOVA- VERONA 

Mic dejun. Croazieră în Veneţia spre Piaţa San Marco, unde se află Campanila, 

Procuratiile, Palatul Dogilor şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri de inspiraţie 

bizantină. Turiştii familiarizaţi cu Veneţia pot merge individual în croazieră pe insula 

Murano. Traseul continuă spre Verona. Opţional (8 euro) vizită în Padova la Basilica Sf. 

Anton, renumit centru de pelerinaj. În Verona putem admira Arenele Romane, Casa 

Julietei, Piaţa delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor.  Seara sosire şi cazare în zona 

Lago di Garda. 

 
 

 Ziua 4. Milano -Pisa- Montecatini 350 km 

Mic dejun. Deplasare spre Milano, unde se vizitează: Castelul Sforzesco, Opera Scala, 

Galeriile Victor Emanuel şi Domul, pe cât de decorat în exterior, atât de sobru în interior, 

punând în valoare vitraliile sale unice. Plecare spre Pisa pentru a vizita Domul, cu 

decoraţiuni puternic influenţate de lumea islamică, Baptisteriul şi Turnul Înclinat. Cazare 

in zona Montecatini- Florenta. 

 
 

 Ziua 5.  FLORENTA - ROMA (350 km)  

După micul dejun, plecare spre Florenţa, oraşul artelor, unde se vizitează: Santa Maria 

del Fiore, Baptisteriul, Piaţa Senioriei veritabil "muzeu în aer liber", Palazzo Vecchio, 

Galeriile Uffizzi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti şi Basilica Santa Croce. Traseul continuă 

către Roma. Seara cazare şi cină (numai pt. turiştii cazaţi la hotel Principe) în statiunea 

Pomezia. 

 
 

 Ziua 6.  ROMA  

Mic dejun. Vizită în Roma: Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli, Colosseum, 

Columna lui Traian, Piaţa Veneţia, Capitoliul şi Pantheonul. După ce "Cetatea Eterna”    

ne-a convins de venerabila sa vârstă, vom admira şi frumuseţea sa unică în: Piaţa 

Navona, Fontana di Trevi şi Piaţa Spaniei, iar definiţia grandorii o vom afla in Basilica San 

Pietro. Cazare şi cină în Pomezia. 

 
 

ITALIA Clasica si Insula Capri 
Viena – Padova – Venetia – Verona – Milano – Pisa – Florenta – Roma – Tivoli – Napoli – Insula 

Capri (sau Pompei) – Assisi – San Marino - Ljubljana 

11 zile  

de la 455 € 
autocar 
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 Vaporasul (cca. 14 €/pers) si tax 

de autocar (cca. 11 €/pers) la 

Venetia (se incaseaza din agentie) 

 intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

si cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pt. 

primii 5 turisti indcrisi in fiecare 

excursie pana la 30.10.2015 

 FIRST MINUTE - 5% REDUCERE pt. 

achitarea a 50% avans din pretul 

excursiei pana la 30.10.2015 

 REDUCERE 3 – 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelasi circuit si aceeasi data de 

plecare) – vezi conditii inscriere 

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENTI 

FIDELI (minim 3 Vacante 

organizate de Christian Tour sau 

prin colaboratorii sai). 

 REDUCERE 3% pt. ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

imbarcare in autocar. 

 

BONU S 75  

Turiştii rezidenti în Baia Mare, Satu 

Mare, Oradea, pot solicita 

îmbarcare şi debarcare la 

BUDAPESTA fără cazare şi mic dejun 

în prima şi ultima zi şi obtin o 

REDUCERE de 75 € din preţul de 

catalog (necumulabilă). 

 

NOTE  

15 În Roma turistii vor achita (la 

recepţia Hotelului Princess) o 

taxă locală de cca 6 €/zi/pers., 

de genul taxei de staţiune. In 

orice alt oras in care autoritatile 

locale ar putea solicita o astfel 

de taxa, aceasta se va achita de 

turisti la receptia hotelurilor. 

Similar se achita 1,5 € la 

debarcarea in insula Capri 

16 Autocarul va prelua turiştii sosiţi 

cu avionul şi turişti de la  Buda- 

pesta din / spre oraşele prin care 

se tranzitează România.  

 

 Ziua 7.  ROMA - TIVOLI  

Mic dejun. Zi liberă pentru vizită individuală în Roma la muzeul Vatican, unde ne vor 

copleşi (pe lângă multe altele) Capela Sixtină şi Stanze di Rafaello. După amiază sugerăm 

vizita la Cast. Sant'Angelo şi Palatul Conservatorilor sau excursie opţională (10 euro) la 

Vila D`Este din Tivoli, pt. A admira maestria cu care apa a fost metamorfozată in operă de 

artă, rezultând cele mai spectaculoase grădini renascentiste din Europa. Întoarcere la 

hotel. Cină şi cazare. 

 
 

 Ziua 8.  ROMA- NAPOLI- Insula CAPRI sau POMPEI (450 km) 

Mic dejun. Zi liberă pentru vizită individuală sau shopping în Roma. Opţional excursie (22 

euro) către Napoli (seara scurt tur pietonal pe traseul Castel Nuovo, Teatrul San Carlo, 

Piaţa Plebiscitului, Palatul Regal) de unde ne îmbarcăm spre splendida Insulă Capri       

(20 x 2 vaporaşele + 16 € microbus dus - întors Capri-Anacapri + ghid local), pentru a 

vizita Piaţa Umberto şi Anacapri. Turiştii familiarizaţi cu Insula Capri, pot merge individual 

la Grota Azzuro. Turiştii care nu merg în Capri, pot vizita individual oraşul antic Pompei 

(transport cu autocarul pentru minim 10 pers.).  Întoarcere pentru cazare şi cină               

în Pomezia. 

 
 

 Ziua 9.  ASSISI- SAN MARINO - PADOVA (595 km)  

Mic dejun. Deplasare la Assisi, unde vizităm catedrala Sf. Francisc ce conţine superbele 

fresce ale lui Giotto. Traseul continuă spre Republica San Marino, unde admirăm o 

deosebită panoramă de pe turnurile fortăreţei medievale. Cazare în zona Padova. 

 
 

 Ziua 10.  PADOVA- LJUBLJANA-BUDAPESTA (690 km)  

Mic dejun. Plecare spre Ljubljana, pt. a parcurge un tur panoramic cu autocarul în centru. 

Plecare spre Budapesta. Opţional, la final de excursie se poate organiza o croazieră pe 

Dunăre fără cină 14 € (* Vezi Reducere) +  supliment pentru cina 15 €, având inclus şi un 

scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, Basilica Sf. Ştefan, Podul cu Lanţuri, Bastionul 

Pescarilor, Biserica Sf. Matiaş. Cazare în Budapesta. 

 
 

 Ziua 11. Budapesta- Bucuresti (895 km)  

După micul dejun, plecare spre  Bucureşti. Sosire seara, după ora 23.30, în funcţie de 

trafic şi formalităţile vamale. 

 

DATE DE PLECARE 2016 14.05

, 

16.09  

12.06 30.06

, 

05.09 

21.07, 

10.08, 

22.08 

Supl. 

SINGLE 

COPIL  

6-12 ani 

Hotel Principe 4* (MD+ cina) in 

statiunea Pomezia  

/ Loc in camera DBL 

465 € 475 € 481 € 485 € 185 € 445 € 

Hotel Princess 4*(sau similar)  

(doar MD) la ROMA  

/ Loc in camera DBL 

455 € 465 € 471 € 475 € 175 € 435 € 

 
 
Hotel  Principe 4* (sau similar, cu MD şi cină) http://www.hotelprincipegroup.it/ 
Situat la 17 km de Roma,  în zona comercială din Pomezia. Are 75 de camere  dotate cu: telefon, 
internet, TV satelit, minibar, seif, uscător de păr, A/C. Facilităţi hotel: restaurant, bar, parcare, sala 
de fitness, room service, schimb valutar. 

 

Hotel Princess  4* (sau similar cu mic dejun bufet) http://www.hotelprincess.com 
Situat  în vestul Romei la  cca 3 km distanţă de Vatican, hotelul dispune de 290 de camere 
 mobilate modern şi dotate cu A/C, TV prin satelit, frigider, baie, uscător de păr. Facilităţi hotel: 
recepţie,restaurant,  bar, piscină în aer liber, parcare  

 

 

http://www.hotelprincipegroup.it/
http://www.hotelprincess.com/
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17 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice 

se poate modifica, asigurand 

vizitărea tuturor obiectivelor din 

program.  

18 Obiectivele din program marcate 

cu caractere bold italice se 

viziteaza pe exterior 

19 Copiii beneficiază de reducere pt. 

cazare în cameră cu doi adulţi.  

20  Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela la 

serviciile ghizilor locali.  

21 Acest program este de tip 

„Compact” . Va recomandam sa 

analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate 

si detaliile categoriilor de 

clasificare.  

 

Grup minim 35 pers. 

 

GRAD  DE   RE ALI ZA RE  &  

CLASI FIC ARE  AUTOC ARE  

Pe acest program, în sezoanele 

2013, 2014 si 2015  s-au realizat 

24  grupuri, din care 22 grupuri 

au beneficiat de autocare 3* si 

4*. 

 

EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  

 

Budapesta 

http://www.tulipinnbudapestmillenn

ium.com/    

 

Zona Padova 

www.hotelresi.it 

 

Zona Lago di Garda 

www.hotelcangrande.it 

 

Montecatini- Florenta 

www.hotelmodernofirenze.it 

 

Roma 

http://www.hotelprincipegroup.it/  

 

www.hotelprincess.com 

 

Zona Padova 

www.hotelresi.it 

 

Budapesta 

http://www.expohotelbudapest.com   

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC ARE  GRATU IT A    (a u tocar  sa u micro b us) :  

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Grivitei nr. 158    05.45 

PITEŞTI    Petrom iesire Pitesti Est    07.00 

RM.VALCEA Petrom iesire Pasarela Nord   08.30 

SIBIU   Petrom Obor Calea Surii Mari   11.30 

SEBES  Rompetrol iesire Lancram    12.00 

DEVA  McDonald’s GARA    14.00 

ARAD  Gara Centrala     16.00 

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. 

 

PUNCTELE DE IMBARCARE CONTRA COST           (autocar sau microbus):    

PLOIEŞTI  5 € / sens/ pers Petrom METRO   07.00 

CÂMPINA 8 € / sens/  pers Casa Bucur- Popas Km 92    07.30 

BRAŞOV  10 € / sens/ pers McDonald's Cal. Bucureşti  09.00 

Sf.Gheorghe 10 € / sens/ pers Petrom V- ieşire Braşov  08.00 

TG. MURES 10 €/ sens/ pers Parcare Promenada Mall  11.30 

CLUJ  10 € / sens/ pers Intrarea în parcarea Polus Mall 13.30 

ORADEA   10 € / sens/ pers Intrare parcare SELGROS  18.00 

TIMIŞOARA 5 € / sens/ pers Parcare Auchan- Calea Arad  15.00 

CONSTANŢA 8 € / sens/ pers Gara Centrală   02.00 

BUZĂU  8 € / sens/ pers PETROM Pod Maracineni   06.00 

BRĂILA  10 € / sens/ pers Intr. parcare CARREFOUR  04.30 

GALAŢI  10 € / sens/ pers McDonald's   04.00 

FOCSANI  10 € / sens/ pers -Benz. LUKOIL centru  04.30 

BACĂU  15 € / sens/ pers Parcare Stadion Municipal  06.00 

PIATRA NEAMT 15€ / sens/ pers Parcare Hotel Central  07.00 

SUCEAVA 15€ / sens/ pers Parcare Hotel Bucovina  05.30 

IAŞI   15€ / sens/ pers Parcare Billa (Sos. Arcu nr. 29) 05.00 

Chisinau- IASI 10 € / sens/ pers Parcare Hotel Național  02.00 

CRAIOVA 10 € / sens/ pers McDonald's Calea Bucureşti 06.30 

SLATINA  8 € / sens/ pers Parcare Hotel Parc   08.00 

 

Transferurile CONTRA COST sunt GARANTATE pt. MINIM 4 persoane (reconfirmare cu 2 - 

3 zile inainte de plecare) şi sunt LIMITATE în funcţie 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 DUBLUL SUMEI ACHITATE pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea in circui, nu implica si efectuarea transferului pentru retur, daca 

nu este intrunit numarul minim de 4 pers. / sens.  

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. Numerele de 

telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a 

ţine legătura cu aceştia pentru a va informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora 

exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 

Pentru turistii din Bacau, Piatra Neamt, Suceava si Iasi care nu solicita transfer oferim 

GRATUIT o cazare (la dus sau la intors, la alegerea turistilor) in Bucuresti la un hotel 3*** 

in apropierea Garii de Nord si a locului de imbarcare din Autogara Christian Tour. 
 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 
  

http://www.tulipinnbudapestmillennium.com/
http://www.tulipinnbudapestmillennium.com/
http://www.hotelresi.it/
http://www.hotelcangrande.it/
http://www.hotelmodernofirenze.it/
http://www.hotelprincipegroup.it/
http://www.hotelprincess.com/
http://www.hotelresi.it/
http://www.expohotelbudapest.com/
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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, inca 

de la inceput: de la asigurari gratuite 

(medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

Program 

 Ziua 1. Bucureşti- BUDAPESTA (895 km) 

Ora 6:00 Plecare din Bucureşti de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei, nr. 158, pe 

ruta prezentată în tabelul de mai jos. Cazare la Budapesta. 

 
  

 Ziua 2. Budapesta- VIENA- Padova (790 km) 

Mic dejun. Plecare spre Viena pentru a admira într-un scurt tur de oraş: Ringstrasse, 

Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg (exterior), Domul Sf. Ştefan, 

Opera. Apoi deplasare spre Graz - Udine.  Seara, cazare  în zona Padova-Veneţia. 

 
 

 Ziua 3. VENEŢIA- Padova- Verona (195 km) 

Mic dejun. Croazieră în Veneţia spre Piaţa San Marco, unde se află Campanila, 

Procuratiile, Palatul Dogilor şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri de inspiraţie 

bizantină. Turiştii familiarizaţi cu Veneţia pot merge individual în croazieră pe Insula 

Murano. Traseul continuă spre Verona. Opţional (8 euro) vizită în Padova la Basilica Sf. 

Anton, renumit centru de pelerinaj. În Verona putem admira Arenele Romane, Casa 

Julietei, Piaţa delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor. Sosire şi cazare în zona Lago 

di Garda. 

 
 

 Ziua 4. Milano- TORINO- Genova (455 km) 

Mic dejun. Vizită în Milano: Castelul Sforzesco, Opera Scala, Galeriile Victor Emanuel şi 

Domul, pe cât de decorat în exterior, pe atât de sobru în interior, punând în valoare 

vitraliile sale unice. Plecare spre Torino pentru a vizita Domul San Giovanni cu celebrul 

Giulgiu din Torino, Palazzo Reale, Palazzo Madama şi simbolul oraşului, Mole 

Antonelliana, cândva cea mai înaltă clădire din lume. Urmează Genova unde admirăm 

Casa lui Columb, Palatul Ducal, Catedrala San Lorenzo şi Acvariul, al 2-lea ca mărime din 

Europa. Cazare în zona Genova. 

 
 

 Ziua 5. MONACO- NICE- San Remo (390 km) 

Mic dejun. Zi liberă la dispoziţia turiştilor sau opţional (35 euro) excursie pe Coasta de 

Azur. Deplasare spre Monaco unde, după vizita la Palatul Princiar, parcurgem traseul 

curselor de Formula 1 între Port şi faimosul Cazino. Urmează Nice pentru o plimbare pe 

Promenade des Anglais, iar la întoarcere, oprire în San Remo, replica staţiunilor exclu-

siviste în "varianta” italiană. Cazare în zona Genova. 

 
 

 Ziua 6. GENOVA- Parcul Naţional CINQUE TERRE- PISA- FLORENŢA (225 km) 

Mic dejun. Plecare spre Toscana. Pe traseu, opţional (25€ + 15€), excursie în Parcul 

National Cinque Terre şi Pisa. Deplasare spre Sestri Levante, de unde utilizăm trenuleţul 

(contra cost) pentru a admira cele cinci orăşele (oprire în 2 dintre ele) amplasate 

ITALIA, Coasta de Azur 
Viena – Padova – Veneţia – Verona – Milano – Torino – Genova – Monaco – San Remo – Nice – 

Cinque Terre – Pisa – Florenţa – San Gimignano – Siena – Roma – Tivoli – Insula Capri – Pompei – 

Assisi – San Marino - Ljubljana 

14 zile  

de la 545 € 
autocar 
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BONU SURI  

 50% REDUCERE- Croaziera pe 

Dunare la Budapesta (fara 

cina) pentru posesorii de 

PELLERIN CLUB CARD. 

 GRATUIT – excursia PISA +  

SIENA + TIVOLI pentru  achi -

tarea excursiei optionale pe 

COASTA DE AZUR, pentru 

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD. 

 NOU! Pachet asigurari inclus: 

asigurare medicala, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4*, exceptand zilele 

5 si 11;  

 13 cazări cu mic dejun în hoteluri 

de 2 - 4*; 

 3 cine pentru turistii care aleg 

Hotelul Principe; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii optionale: Padova, 

Coasta de Azur, Cinque Terre, 

Pisa, Siena, Tivoli, Insula Capri, 

Croaziera pe Dunare, toate min. 

30 persoane.  

 Vaporasul (cca. 14 €/pers) si tax 

de autocar (cca. 11 €/pers) la 

Venetia (se incaseaza din agentie) 

 intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

si cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.10.2015. 

 FIRST MINUTE  5% REDUCERE 

pentru achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.10.2015. 

 

spectaculos pe terase abrupte care “plonjează” în mare. Atât micile aşezări cu străduţele 

lor pitoreşti, cât şi natura generoasă în peisaje care “îţi taie răsuflarea” sunt incluse în 

Patrimoniul Mondial UNESCO. După îmbarcarea turiştilor din La Spezia, continuăm 

excursia opţională cu Pisa pentru a vizita Domul, cu decoraţiuni puternic influenţate de 

lumea islamică, Turnul înclinat şi Baptisteriul. Turiştii care nu doresc vizita în Pisa, vor 

avea timp liber într-un centru comercial local. Deplasare pentru cazare în zona 

Montecatini- Florenţa. 

 
  

 Ziua7. FLORENŢA 

Mic dejun.  Ȋn Florenţa, oraşul artelor,  întreaga zi o alocăm pentru a vizita Santa Maria 

del Fiore, Baptisteriul, Piaţa Senioriei – veritabil "muzeu în aer liber", Palazzo Vecchio, 

Galeriile Uffizzi, Ponte Vecchio, Palatul Pitti şi Basilica Santa Croce. Cazare la acelaşi 

hotel. 

 
 

 Ziua 8. SAN GIMIGNANO- SIENA – SORRENTO (595 km)   

După micul dejun, admirăm superbul orăşel medieval locuit şi impecabil conservat San 

Gimignano. Opţional (15 euro) excursie la Siena, cândva rivala Florenţei, de asemenea 

excelent păstrată, unde admirăm splendida Catedrală de secol XIII şi Piazza del Campo cu 

Fontana Gaia, Pallazo Publico şi Torre de Mangia. Deplasarea continuă spre sud, către 

Sorrento. Seara întoarcere pentru cazare în zona Napoli- Pompei. 

 
 

 Ziua 9. Insula CAPRI - NAPOLI- POMPEI-ROMA (320 km)   

Mic dejun. Dimineaţa opţional ne îmbarcăm contra cost spre splendida Insulă Capri 20 € 

x 2 (vaporaşele) + 16 € (microbus cu climă, dus-întors Capri-Anacapri + ghid local), pentru 

a vizita Piaţa Umberto şi Anacapri. Turiştii familiarizaţi cu Insula Capri, pot merge 

individual la Grota Azzuro. Excursia continuă către Napoli cu un scurt tur pietonal pe 

traseul Castel Nuovo, Teatrul San Carlo, Piaţa Plebiscitului, Palatul Regal. Apoi se 

vizitează vechiul Pompei, unde parcurgem turul "Oraşului Mort” îngropat de lava 

vulcanului Vezuviu. Plecare spre nord pentru cazare şi cină (numai pentru turiştii cazaţi la 

hotel Principe) la Roma. 

 
 

 Ziua 10. ROMA  

Mic dejun. Vizită în Roma: St. Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli, Colosseum, Columna 

lui Traian, Piaţa Veneţia, Capitoliul şi Pantheonul. După ce “Cetatea Eternă” ne-a convins 

de venerabila sa vârstă, vom admira şi frumuseţea sa unică în: Piaţa Navona, Fontana di 

Trevi şi Piaţa Spaniei, iar definiţia grandorii o vom afla în Basilica San Pietro. Cazare şi 

cină la Roma. 

 
 

 Ziua 11. ROMA- TIVOLI 

Mic dejun. Zi liberă pentru vizită individuală în Roma la muzeul Vatican, unde ne vor 

copleşi (pe lângă multe altele) Capela Sixtină şi Stanze di Rafaello. După amiază sugerăm 

vizita la Castelul Sant'Angelo şi Palatul Conservatorilor sau excursie opţională (10 euro) la 

Vila D`Este din Tivoli, pentru a admira măestria cu care apa a fost metamorfozată în 

opera de artă, rezultând cele mai spectaculoase grădini renascentiste din Europa. 

Întoarcere la hotel pentru cină şi cazare. 

 
 

 Ziua 12. ASSISI -San  Marino - Padova (595 km) 

Mic dejun. Deplasare la Assisi, unde vizităm catedrala Sf. Francisc ce conţine superbele 

fresce ale lui Giotto. Traseul continuă spre San Marino, unde admirăm o deosebită 

panoramă de pe turnurile fortăreţei medievale. Cazare în zona Padova. 

 
 

 Ziua 13. PADOVA- LJUBLJANA - BUDAPESTA (690 km)  
Mic dejun. Plecare spre Ljubljana, capitala Sloveniei, pentru a parcurge un tur panoramic  
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 REDUCERE 3 - 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere. 

 REDUCERE 3 - 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate prin Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi). 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar. 

 

BONU S 75  

Turiştii rezidenţi în Baia Mare, Satu 

Mare şi Oradea, pot solicita 

îmbarcare şi debarcare la 

BUDAPESTA fără cazare şi mic dejun 

în prima şi ultima zi şi obtin o 

REDUCERE de 75 € din preţul de 

catalog (necumulabilă). 

 

 

EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  

 

Budapesta 

http://www.ibis.com/gb/hotel-1682-

ibis-budapest-aero/index.shtml 

 

Zona Padova 

www.hotelresi.it 

 

Zona Lago di Garda 

www.hotelcangrande.it 

 

Zona Genova 

http://www.poggiohotel.it/en/ 

 

Montecatini- Florenta 

www.hotelmodernofirenze.it 

 

Zona Napoli 

http://augustus-hotel.com 

 

Roma 

www.hotelprincipegroup.it/ 

www.hotelprincess.com 

 

Zona Padova 

www.hotelresi.it 

 

Budapesta 

http://www.expohotelbudapest.com 

cu autocarul, în centru. Plecare spre Budapesta. Opţional, la final de excursie se poate 

organiza o croazieră pe Dunăre fără cină 14 €  (*vezi reduceri)  + 15 € supliment pentru 

cină având inclus şi un scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, Basilica Sf. Ştefan, 

Podul cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica Sf. Matiaş. Cazare în Budapesta. 

 

 Ziua 14. BUDAPESTA- BUCUREȘTI (895 km) 

Mic dejun. Plecare spre  Bucureşti. Sosire după ora 23:30, în funcţie de trafic şi de 

formalităţile vamale. 

 

DATE DE PLECARE 2016 21.05, 24.06, 

25.07, 15.08, 

10.09 

Supl. 

SINGLE 

COPIL  

6-12 ani 

Al 3-lea 

adult în 

cameră 

Hotel Principe 4* (MD+ cină) în 

staţiunea Pomezia                       

/ Loc în cameră DBL 

555 € 249 € 515 € 539 € 

Hotel Princess  4* (sau similar)  

(doar MD) la ROMA 

/ Loc în cameră DBL 

545 € 239 € 505 € 529 € 

 
Hotel  Principe 4* (sau similar, cu mic-dejun şi cină) http://www.hotelprincipegroup.it/ 
Situat la 17 km de Roma,  în zona comercială din Pomezia. Are 75 de camere  dotate cu: telefon, 
internet, TV satelit, minibar, seif, uscător de păr, A/C. Facilităţi hotel: restaurant, bar, parcare, sală 

de fitness, room service, schimb valutar. 

 
Hotel Princess 4* (sau similar cu mic dejun bufet) http://www.hotelprincess.com 
Situat  în vestul Romei la  cca. 3 km distanţă de Vatican, hotelul dispune de 290 de camere 
 mobilate modern şi dotate cu A/C, TV prin satelit, frigider, baie, uscător de păr. Facilităţi hotel: 
recepţie,restaurant,  bar, piscină în aer liber, parcare  

 

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC AR E  GRATU IT Ă ( A U T OC A R  S A U  M I C RO BU S ) :  

 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei, nr. 158    05.45 

PITEŞTI    Petrom ieşire Piteşti Est    07.00 

RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   08.30 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   11.30 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.00 

DEVA  McDonald’s GARĂ    14.00 

ARAD  Gara Centrală     16.00 

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. 

 

PUNC TELE  DE  ȊMB ARC ARE  CONT R A CO ST   

(autocar sau microbus): 

 

PLOIEŞTI  5 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.00 

CÂMPINA 8 € / sens/  pers. Casa Bucur- Popas Km 92    07.30 

BRAŞOV  10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.00 

Sf.GHEORGHE 10 € / sens/ pers. Petrom V- ieşire Braşov  08.00 

TG. MUREŞ 10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall  11.30 

CLUJ  10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall 13.30 

ORADEA   10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea SELGROS 18.00 

TIMIŞOARA 5 € / sens/ pers. Parcare Auchan-Calea Arad  15.00 

CONSTANŢA 8 € / sens/ pers. Gara Centrală   02.00 

BUZĂU  8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni   06.00 

http://www.ibis.com/gb/hotel-1682-ibis-budapest-aero/index.shtml
http://www.ibis.com/gb/hotel-1682-ibis-budapest-aero/index.shtml
http://www.hotelresi.it/
http://www.hotelcangrande.it/
http://www.poggiohotel.it/en/
http://www.hotelmodernofirenze.it/
http://augustus-hotel.com/
http://www.hotelprincipegroup.it/
http://www.hotelprincess.com/
http://www.hotelresi.it/
http://www.expohotelbudapest.com/
http://www.hotelprincipegroup.it/
http://www.hotelprincess.com/
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BRĂILA  10 € / sens/ pers. Intr. parcare CARREFOUR  04.30 

GALAŢI  10 € / sens/ pers. McDonald's   04.00 

FOCŞANI  10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru  04.30 

BACĂU  15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal  06.00 

PIATRA NEAMŢ 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central  07.00 

SUCEAVA 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina  05.30 

IAŞI   15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu, nr. 29) 05.00 

CHIŞINĂU- IAŞI 10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național  02.00 

CRAIOVA 10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti 06.30 

SLATINA  8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc   08.00 

 

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). Pentru mai 

puţin de 4 pers. /sens, turiştii pot accepta suportarea diferenţei de preţ SAU LI SE 

RESTITUIE DUBLUL SUMEI ACHITATE pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea în circuit, nu implică şi efectuarea transferului pentru retur, dacă 

nu este întrunit numărul minim de 4 pers. /sens.  

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

ora comunicată. 

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

telefon ale ghizilor sau şoferilor 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). 

 

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim 

GRATUIT o cazare (la dus sau la retur, la alegerea turiştilor) în Bucureşti la un hotel 3* în 

apropierea Gării de Nord şi a locului de îmbarcare din Autogara Christian Tour. 
 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 
  

 

NOTE  

22 In Roma turiştii vor achita (la 

recepţia Hotelului Princess) o 

taxă locală de cca. 6 €/zi/pers., 

de genul taxei de staţiune. Ȋn 

orice alt oraş în care autorităţile 

locale ar putea solicita o astfel 

de taxă, aceasta se va achita de 

către turişti la recepţia 

hotelurilor. Similar se achită 1,5 

€ la debarcarea în Insula Capri.. 

23 Autocarul va prelua turiştii sosiţi 

cu avionul şi turişti de la  Buda- 

pesta din / spre oraşele prin care 

se tranzitează România.  

24 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice 

se poate modifica, asigurând 

vizitarea tuturor obiectivelor din 

program. 

25 Obiectivele din program marcate 

cu caractere bold italice se 

vizitează pe exterior 

26 Copiii beneficiază de reducere 

pt. cazare în cameră cu doi 

adulţi.  

27 Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela 

la serviciile ghizilor locali.  

28 Acest program este de tip 

„Complex” . Va recomandam sa 

analizati in catalog lista 

circuitelor clasificate in functie 

de dificultate si detaliile 

categoriilor de clasificare.  

 

 

GRAD  DE   RE ALI ZARE  &  

CLASI FIC ARE  AUTOC ARE  

 

Pe acest program, în sezoanele 

2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 

13 grupuri, din care 12 grupuri 

au beneficiat de autocare 

clasificate 3* şi 4*. 

 

Grup minim 35 pers. 

 


