LIGURIA, Elveţia
Ljubljana – Padova – Verona – Milano – Genova – Monaco – Nice – San Remo – Cinque Terre –
Aosta – Annecy – Chamonix-Mont Blanc – Montreux – Berna – Zurich – Sankt Gallen - Liechtenstein
- Melk

9 zile

Program

de la 395 €
autocar

 Ziua 1. Bucureşti – BUDAPESTA (895 km)
Ora 6:00. Plecare din Bucureşti, de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei nr. 158, pe
ruta (vezi tabelul de mai jos). Sosire şi cazare la Budapesta.

 Ziua 2. BUDAPESTA – LJUBLJANA - PADOVA (750 km)
După micul dejun, plecare spre Ljubljana, capitala Sloveniei, pentru a parcurge un tur
panoramic cu autocarul în centru. Apoi deplasare spre Padova. Opţional (8 euro), vizită la
Basilica Sf. Anton, renumit centru de pelerinaj. Seara cazare în zona Padova.
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

 Ziua 3. VERONA – MILANO - RIVIERA LIGURICĂ (390 km)
Mic dejun. Plecare spre Verona, unde putem admira Arenele Romane, Casa Julietei,
Piaţa del'Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor. Traseul continuă spre Milano unde
vizităm: 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.
Seara sosire şi cazare în zona Genova - Savona.

fiecarui loc nou pe care il descoperi.

 Ziua 4. MONACO – NICE - SAN REMO - SAVONA (390 km)

Iar daca am aflat ca esti un calator

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
exclusiviste în "varianta” italiană. Cazare în zona Genova - Savona.

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.

 Ziua 5. SAVONA - Parcul Naţ. CINQUE TERRE – GENOVA - AOSTA (215+240 km)

Cum

Mic dejun. Zi liberă la dispoziţia turiştilor sau opţional (35 euro) excursie în Parcul
Naţional Cinque Terre + Genova. Deplasare spre Spezia, de unde utilizăm trenuleţul
pentru a admira cele cinci oraşele amplasate (oprire ȋn 2 dintre ele) 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. Continuăm excursia opţională cu capitala Liguriei - Genova, unde vizităm
Vechiul Port, Centrul istoric cu labirintul său de străduţe înguste, Catedrala, Palatul Ducal
şi casa lui Cristofor Columb. După amiază deplasare pentru cazare în zona Aosta.

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.

 Ziua 6. Chamonix - Vf. Aiguille du Midi – Annecy – GENEVA - Bellegarde (225 km)
Mic dejun. Traseul traversează printre crestele impunătoare ale munţilor Alpi spre
Franţa, prin tunelul Mont Blanc, spre micuţa staţiune pentru sporturi de iarnă St. Gervais
les Bains, de la poalele Mont Blanc-ului. Timp liber sau excursie opţională (15 euro) spre
tărâmul stâncilor veşnic înzăpezite – Chamonix - Mont Blanc. Daca vremea permite, se
urcă din Chamonix la cea mai înaltă staţie de telecabină din lume, Aiguille du Midi, 3777
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B O NU S U R I
 50% REDUCERE la excursia
Cinque Terre şi Genova
pentru posesorii de PELLERIN
CLUB CARD

m, în apropiere de Mont Blanc. După amiază continuăm traseul cu vizita pitorescului
orăşel Annecy, superb amplasat pe malul lacului omonim. Ne vor încânta Castelul,
Palatul d`Isle şi Catedrala Saint Pierre. Plecare spre Geneva pentru un tur de oraş:
Catedrala St. Pierre, Place Neuve, Primăria, Maison Tavel, sediul ONU. Cazare în zona
Bellegarde-sur-Valserine din Franţa.

 GRATUIT - excursia
CHAMONIX la achitarea
opţionalei de Coasta de AZUR

 Ziua 7. MONTREUX – BERNA – ZURICH - ST. GALLEN - LIECHTENSTEIN (320 km)

 NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB
CARD
PREŢUL INCLUDE
 transport cu autocar climatizat,
clasificat 2 - 4*;
 8 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 2 - 4*;

Mic dejun. Străbatem întreaga Elveţie, începând cu Montreux, o plăcută staţiune de lux
pe malul lacului Leman, cu o scurtă oprire la renumitul Castel Chillon. Continuăm cu
Berna, capitala Elveţiei, unde vom vizita: Rathaus, Marktgasse şi Kramgasse, Catedrala
St. Vicenţiu. În Zurich începem turul pietonal cu: Grossmunster (catedrală protestantă,
fondată de Carol cel Mare), Fraumunster (cu vitraliile remarcabile ale lui Marc Chagall) şi
Bahnhofstrasse, principala arteră comercială a oraşului. La Sankt Gallen, oprim pentru a
vizita renumita Abatie Benedictină. Fondată în anul 613, aceasta a fost timp de multe
secole principala Abatie Benedictină din Europa, fiind inclusă şi în patrimoniul UNESCO.
Se tranzitează apoi Liechtenstein, cu o scurtă oprire în capitala Vaduz, apoi cazare în zona
Dornbirn - Austria.

 Ziua 8. Abatia MELK - Budapesta (855 km)

 ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu

Mic dejun. Tranzităm Germania (la aeroportul din Munchen se îmbarcă turiştii sosiţi cu
avionul pentru zborul de retur spre ţară) şi Austria spre Budapesta. Pe traseu admirăm
splendoarea barocului austriac, Abatia Melk. Sosire şi cazare la Budapesta.

NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ

 Ziua 9. BUDAPESTA - BUCUREŞTI (895 km)

 excursii opţionale: GenovaCinque Terre, Coasta de Azur,
Padova + Chamonix – Mont Blanc
(gratuit pentru achitarea Coastei
de Azur), toate minim 30
persoane

Mic dejun. Plecare spre Bucureşti. Sosire seara, în jurul orei 23:30, în funcţie de trafic şi
formalităţile vamale.
DATE DE PLECARE 2016

26.06

Loc în cameră DBL

395 €

17.07,
07.08
405 €

04.09
401 €

Supl.
SINGLE
165 €

COPIL 6-12
ani
375 €

 intrările la obiectivele turistice

(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
şi cheltuieli personale
REDUCERE DE PÂNĂ LA 25%

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru
primii 5 turişti înscrişi în fiecare
excursie până la 30.10.2015
 EARLY BOOKING 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 de Christian Tour sau
prin colaboratorii săi).
 REDUCERE 3% pentru ultimele 5
locuri pe lista cu ordinea de
îmbarcare în autocar.

P U N C T E L E D E Î M B A R C AR E G R A T U I T Ă
(autocar sau microbuz):
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 Lacram
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. Înscrierile cu mai puţin de 15 zile
înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de transport utilizat.
P U N C T E L E D E Î M B A R C AR E C O NT R A C O ST
(autocar sau microbuz):
PLOIEŞTI
5 € / sens/ pers. Petrom METRO
CÂMPINA
8 € / sens/ pers. Casa Bucur - Popas Km 92
BRAŞOV
10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti
Sf. Gheorghe
10 € / sens/ pers. Petrom V - ieşire Braşov
TG. MUREŞ
10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall
CLUJ
10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall
ORADEA
10 € / sens/ pers. Intrare parcare SELGROS
TIMIŞOARA
5 € / sens/ pers. Parcare REAL Calea Arad
CONSTANŢA
8 € / sens/ pers. Gara Centrală

07.00
07.30
09.00
08.00
11.30
13.30
18.00
15.00
02.00
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NO T E
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
cu avionul 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 pot 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
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
„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 REALIZARE &
C L A SI FI C A R E A U T O C A R E

Pe acest program, în sezoanele
2013, 2014 şi 2015 s-au realizat
9 grupuri, din care 7 grupuri au
beneficiat de autocare
clasificate 3*şi 4*.

BUZĂU
BRĂILA
GALAŢI
FOCŞANI
BACĂU
PIATRA NEAMŢ
SUCEAVA
IAŞI
Chişinău - IAŞI
CRAIOVA
SLATINA

8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni
10 € / sens/ pers. Intr. parcare CARREFOUR
10 € / sens/ pers. McDonald's
10 € / sens/ pers. Benz. LUKOIL, centru
15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal
15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central
15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina
15€ / sens/ pers Parcare Billa (Şos. Arcu nr. 29)
10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național
10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti
8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc

06.00
04.30
04.00
04.30
06.00
07.00
05.30
05.00
02.00
06.30
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 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 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 întors, 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.
E X E M P L E D E C AZ ĂR I 2 0 1 5
Budapesta http://www.ibis.com/gb/hotel-1682-ibis-budapest-aero/index.shtml
Zona Padova www.hotelresi.it
Zona Genova http://www.poggiohotel.it/en/
Zona Nice- Cannes http://www.balladins-cannes-lecannet.com/en/
Zona Lyon http://www.ibis.com/gb/hotel-0778-ibis-lyon-gerland-7eme/index.shtml
Bellegarde http://www.kyriad-bellegarde-chatillon-en-michaille.fr/en
Zona Dornbirn- Austria http://www.gasthof-tyrol.com/
Budapesta http://www.expohotelbudapest.com
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ELVEŢIA, Bavaria, Lombardia
Viena – Defileul Dunării – Abaţia Melk – Innsbruck – Neuschwanstein – Linderhof – Davos –
St.Moritz – Lago di Como – Milano – Zermatt – Matterhorn –Montreux – Lausanne – Geneva –
Chamonix-Mont Blanc - Berna – Interlaken – Liechtenstein – St.Gallen – Schaffhausen – Zurich –
Lucerna – Kitzbuhell –Zell am See – Salzburg - Linz

11 zile

Program

de la 455 €
autocar

 Ziua1. 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- Defileul DUNĂRII- MELK- TIROL (695 km)
Mic dejun. Plecare spre Viena pentru un tur cu autocarul: Ringstrasse, Piaţa Maria
Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg, Opera. Ne îndreptăm spre Innsbruck,
capitala Tirolului. Pe traseu admirăm Defileul Dunării, cu o scurtă oprire la Durnstein,
apoi splendoarea barocului austriac, Abaţia Melk. Cazare în zona Innsbruck.
Stii ca te numesti Pellerin atunci cand
toate semnele sunt de partea ta: iti

 Ziua 3. INNSBRUCK- LINDERHOF şi NEUSCHWANSTEIN (240 km)

te hranesti cu aventura specifica

Mic dejun. Plecare spre Innsbruck, unul din cele mai frumoase oraşe austriece, pentru un
tur pietonal. Zi liberă în Innsbruck sau excursie opțională (20 euro) în Bavaria. Începem
circuitul Castelelor Bavariei descoperind lumea fanteziei în care trăia Ludovic de Bavaria
şi vizităm renumitul Palat Linderhof. Urmează Castelul Neuschwanstein, superb amplasat
într-un cadru natural unic. Cazare în regiunea Tirol.

fiecarui loc nou pe care il descoperi.

 Ziua 4. DAVOS- ST. MORITZ- LAGO di COMO- MILANO (430 km)

Iar daca am aflat ca esti un calator

Mic dejun. Deplasare spre renumitele staţiuni de lux Davos și St. Moritz, apoi parcurgând
sudul Elveţiei trecem în regiunea Lombardia din Italia şi urmăm drumul pe malul Lacului
Como, către capitala Lombardiei – Milano - unde se vizitează: Castelul Sforzesco, Opera
Scala, Galeriile Victor Emanuel şi Domul, superb decorat în exterior, culminând cu faţada
sa impunătoare din marmură albă. Întoarcere în zona Varese pentru cazare.

place sa calatoresti in jurul lumii, sa
aduni amintiri de neuitat, astepti cu
nerabdare sa vizitezi locuri inedite si

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

 Ziua 5. ZERMATT- MATTERHORN- MONTREUX- LAUSANNE (465 km)
După micul dejun, revenim în Ţara Cantoanelor, unde parcurgem zone montane de o
frumuseţe rară, spre Tasch pentru urcare cu trenuleţul la Zermatt, staţiune turistică
protejată ecologic (vehiculele motorizate sunt interzise). Opţional ascensiune la cota
3.883 m. Priveliştea magnifică a celor 38 de piscuri de peste 4000 m, va fi "recompensa”
pentru temerarii care s-au aventurat să "plutească” cu telecabina deasupra crevaselor
gheţarului Matterhorn. Deplasare spre Montreux, o plăcută staţiune pe malul lacului
Leman unde se vizitează renumitul Castel Chillon. Încheiem ziua cu un tur pietonal în
Lausanne, către Catedrala din centrul istoric. Cazare în zona Bellegarde.

 Ziua 6. GENEVA-Chamonix-Mont Blanc-Vf. Aiguille du Midi (3842 m) (275 km)
Mic dejun. Plecare spre Geneva pentru un tur de oraş: Catedrala St. Pierre, Place Neuve,
Maison Tavel, Primăria, iar seara, sediul ONU. Timp liber în Geneva sau excursie
opţională (25 euro) spre tărâmul stâncilor veşnic înzăpezite. Dacă vremea permite, se
urcă din Chamonix la cea mai înaltă staţie de telecabină din lume, Aiguille du Midi - 3.777
m, în apropiere de Mont Blanc. Întoarcere în Bellegarde pentru cazare.

oferite de partenerii nostri, in tara.
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 Ziua 7. BERNA- INTERLAKEN- LIECHTENSTEIN (495 km)

B O NU S U R I
 50% REDUCERE- Croazieră pe
Dunăre la Budapesta (fără cină)
pentru posesorii de PELLERIN
CLUB CARD.
 50%
REDUCEREExcursia
CHAMONIX-MONT
BLANC
pentru posesorii de PELLERIN
CLUB CARD.
 GRATUITExcursia
CASTELELE BAVARIEI.

la

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

PREŢUL INCLUDE
 transport cu autocar climatizat,
clasificat 2* - 4*;
 10 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 2* - 4*;
 excursia la CASTELELE BAVARIEI;
 ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
 excursii opţionale: ChamonixMont
Blanc,
Croaziera
la
Budapesta, toate pentru minim
30 persoane.
 telecabina la Chamonix şi
Matterhorn, trenuleţul din Tasch,
urcarea la Neuschwanstein;
 intrările la obiectivele turistice

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

Mic dejun. Deplasare spre Berna, unde vom vizita: Rathaus, Marktgasse şi Kramgasse,
Catedrala St. Vicenţiu. Continuăm cu Interlaken, celebra staţiune montană superb
amplasată între 2 lacuri la poalele Alpilor. Se tranzitează Liechtenstein, cu o scurtă oprire
în capitala Vaduz, apoi cazare în zona Dornbirn- Austria.

 Ziua 8. SANKT GALLEN – Cascada RINULUI- ZURICH- LUCERNA(345 km)
Mic dejun. Ne deplasăm pe malul lacului Konstanz spre Sankt Gallen, unde oprim pentru
a vizita renumita Abaţie Benedictina. Fondată în anul 613, aceasta a fost timp de multe
secole principala Abaţie Benedictină din Europa, fiind inclusă şi în patrimonial UNESCO.
Excursia continuă spre Zurich. Pe traseu oprire la Schaffhausen pentru a admira
spectaculoasa cascadă a Rinului. În Zurich începem turul pietonal: Grossmunster
(catedrală protestantă, fondată de Carol cel Mare), Fraumunster (cu vitraliile remarcabile
ale lui Marc Chagall) şi principala arteră comercială a oraşului- Bahnhofstrasse. Încheiem
excursia la Lucerna pentru un tur de oraş: Kapellplatz, Rathaus, St. Peterskapeele,
Kapellbrucke, Wasserturm. Seara întoarcere pentru cazare în zona Dornbirn.

 Ziua 9. KITZBUHEL- ZELL AM SEE- SALZBURG (390 km)
După micul dejun, vom avea ocazia să admirăm produsele unice ale gigantului cristalelor
- Swarovski. Continuăm cu renumitele staţiuni pentru sporturi de iarnă Kitzbuhel și Zell
am See. Deplasarea continuă spre Salzburg, oraşul muzicii, dominat de fortăreaţa
Hohensalzburg, pentru un tur pietonal: Grădinile Mirabell, Domul, Casa lui Mozart,
Oraşul vechi. Cazare la o pitorească pensiune din zona Salzburg.

 Ziua 10. SALZBURG- Lacurile Glaciare - LINZ- BUDAPESTA (550 km)
Mic dejun. Se traversează superba zonă montană Salzkammergut, cu creste semeţe
reflectate în oglinda lacurilor glaciare Attersee şi Mondsee. Scurt popas în renumita
staţiune St. Gilgen. Plecare spre Budapesta cu o scurtă oprire în Linz pentru un tur de
oraş în centrul istoric. Opţional, la final de excursie se poate organiza contra cost o
croazieră pe Dunăre (29 € cu cină sau 14 € fără 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 11. Budapesta- BUCUREŞTI (895 km)
Mic dejun. Plecare spre Bucureşti. Sosire după 23.30, în funcţie de trafic şi formalităţile
vamale

DATE DE
PLECARE
2016

14.06

03.06

19.06,
05.09

29.06,
20.08,
25.08

Loc în
cameră
DBL

455 €

459 €

461 €

465 €

REDUCERE DE PÂNĂ LA 25%
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 persoane 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).

04.07,
14.07,
25.07,
30.07,
07.08,
12.08
471 €

Supl.
SINGLE

COPIL
6-12
ani

Al 3-lea
adult în
cameră

159 €

441 €

451 €

P U N C T E L E D E Î M B A R C AR E G R A T U I T Ă

(autocar sau microbus):
BUCUREŞTI
PITEŞTI
RM.VÂLCEA
SIBIU
SEBEŞ
DEVA
ARAD

Autogara Christian Tour - Calea Griviţei, nr. 158
Petrom ieşire Piteşti Est
Petrom ieşire Pasarela Nord
Petrom Obor Calea Şurii Mari
Rompetrol ieşire Lancrăm
McDonald’s GARĂ
Gara Centrală

05.45
07.00
08.30
11.30
12.00
14.00
16.00
5

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

B O NU S 7 5
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 obtin
o REDUCERE de 75 € din preţul de
catalog (necumulabilă).

NO T E
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 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
„Compact” . Va recomandam sa
analizati in catalog lista circuitelor
clasificate in functie de dificultate
si detaliile categoriilor de
clasificare.
Grup minim 35 pers.
EXEMPLE DE CAZĂRI 20 15

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.
P U N C T E L E D E Ȋ M B A R C AR E C O NT R A C O ST

(autocar sau microbus):
PLOIEŞTI
CÂMPINA
BRAŞOV
Sf.GHEORGHE
TG. MUREŞ
CLUJ
ORADEA
TIMIŞOARA
CONSTANŢA
BUZĂU
BRĂILA
GALAŢI
FOCŞANI
BACĂU
PIATRA NEAMŢ
SUCEAVA
IAŞI
CHIŞINĂU- IAŞI
CRAIOVA
SLATINA

5 € / sens/ pers. Petrom METRO
8 € / sens/ pers. Casa Bucur- Popas Km 92
10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti
10 € / sens/ pers. Petrom V- ieşire Braşov
10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall
10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall
10 € / sens/ pers. Intrare în parcarea SELGROS
5 € / sens/ pers. Parcare Auchan - Calea Arad
8 € / sens/ pers. Gara Centrală
8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni
10 € / sens/ pers. Intrare parcare CARREFOUR
10 € / sens/ pers. McDonald's
10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru
15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal
15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central
15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina
15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu, nr. 29)
10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național
10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti
8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc

07.00
07.30
09.00
08.00
11.30
13.30
18.00
15.00
02.00
06.00
04.30
04.00
04.30
06.00
07.00
05.30
05.00
02.00
06.30
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 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 vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora
exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră).

Budapestahttp://www.tulipinnbudapestmille
nnium.com/en
Zona Tirolhttp://hotel-olympia-axams.at/en/
Zona Varesewww.albergoitalia.novara.it
Zona Bellegardehttp://www.kyriadbellegarde-chatillon-en-michaille.fr/en

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim
GRATUIT o noapte de cazare (la dus sau la retur, la alegerea turiştilor) în Bucureşti la un
hotel de 3* în apropierea Gării de Nord şi a locului de îmbarcare din Autogara Christian
Tour.

http://www.auerhahn.at/index.php?lI=68

G R A D D E R E AL I Z A R E & C L A SI FI C AR E A U T O C A R E
Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 24 grupuri, din care 22 grupuri au
beneficiat de autocare 3* şi 4*.

Budapesta

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

Zona Dornbirnwww.gasthof-tyrol.com
Zona Salzburg

http://www.expohotelbudapest.com

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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ELVEŢIA, Bavaria, Coasta de Azur
Viena – Defileul Dunării – Abaţia Melk – Innsbruck – Linderhof – Neuschwenstein – Schaffhausen
Zurich – Lucerna – Liechtenstein – Interlaken – Berna – Montreux – Lausanne – Geneva
Chamonix-Mont Blanc – Zermatt - Matterhorn– Monaco –Nice – San Remo – Milano– Verona - Graz

11 zile

Program

de la 465 €
autocar

 Ziua 1. Bucureşti- BUDAPESTA (895 km)
Ora 6:00 Plecare din Bucuresti de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei, nr. 158, pe
ruta prezentată în tabelul de mai jos. Cazare la Budapesta.

 Ziua 2. BUDAPESTA- VIENA- Defileul DUNĂRII- MELK- TIROL (695 km)

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.

Mic dejun. Plecare spre Viena pentru un tur cu autocarul: Ringstrasse, Piaţa Maria
Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg, Opera. Ne îndreptăm spre Innsbruck,
capitala Tirolului. Pe traseu admirăm Defileul Dunării, cu o scurtă oprire la Durnstein,
apoi splendoarea barocului austriac, Abaţia Melk. Cazare în zona Innsbruck.

 Ziua 3. INNSBRUCK- LINDERHOF şi NEUSCHWANSTEIN (240 km)
Mic dejun. Plecare spre Innsbruck, unul din cele mai frumoase oraşe austriece, pentru un
tur pietonal. Începem circuitul Castelelor Bavariei descoperind lumea fanteziei în care
trăia Ludovic de Bavaria şi vizităm renumitul Palat Linderhof. Urmează Castelul
Neuschwanstein, superb amplasat într-un cadru natural unic. Cazare în zona DornbirnAustria.

 Ziua 4. Cascada RINULUI - ZURICH - LUCERNA- LIECHTENSTEIN (345 km)
Mic dejun. Timp liber în zona Dornbirn sau excursie opţională GRATUITĂ (în valoare de
35 euro) la Zurich. Oprire la Schaffhausen pentru a admira spectaculoasa cascadă a
Rinului. În Zurich începem turul pietonal: Grossmunster (catedrala protestantă, fondată
de Carol cel Mare), Fraumunster (cu vitraliile remarcabile ale lui Marc Chagall) şi
Bahnhofstrasse, principala arteră comercială a oraşului. Excursia opţională continuă spre
Lucerna pentru un tur de oraş: Kapellplatz, Kapellbrucke, Rathaus, St. Peterskapeele,
Wasserturm. Încheiem excursia opţională tranzitând Liechtenstein, cu o scurtă oprire în
capitala Vaduz. Seara întoarcere pentru cazare în zona Dornbirn.

 Ziua 5. INTERLAKEN- BERNA- MONTREUX- LAUSANNE (495 km)
Mic dejun. Deplasare spre Interlaken, celebra staţiune montană superb amplasată între 2
lacuri la poalele Alpilor. Continuăm cu Berna, capitala Elveţiei, unde vom vizita: Rathaus,
Marktgasse şi Kramgasse, Catedrala St. Vicenţiu. Urmează Montreux, o plăcută staţiune
pe malul lacului Leman unde putem admira renumitul Castel Chillon. Încheiem ziua cu un
tur pietonal în Lausanne, către Catedrala din centrul istoric. Cazare în zona Bellegarde.

 Ziua 6. GENEVA- Chamonix-Mont Blanc Vf. Aiguille du Midi (3842 m) (275 km)
Mic dejun. Plecare spre Geneva pentru un tur de oraş: Catedrala St.Pierre, Place Neuve,
Maison Tavel, Primăria, iar seara sediul ONU. Timp liber în Geneva sau excursie
opţională (25 euro) spre tărâmul stâncilor veşnic înzăpezite. Dacă vremea permite, se
urcă din Chamonix la cea mai înaltă staţie de telecabină din lume Aiguille du Midi
3.777m, în apropiere de Mont Blanc. Întoarcere în Bellegarde pentru cazare.
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B O NU S U R I
 50% REDUCERE la toate
excursiile opţionale (cu excepţia
croazierelor) pentru posesorii
de PELLERIN CLUB CARD.
 GRATUIT- Excursia la St. Gallen,
Cascada
Rinului,
Zurich,
Lucerna.
 NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare
medicală,
asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB CARD.

 Ziua 7. ZERMATT- MATTERHORN- GENOVA (535 km)
După micul dejun, parcurgem zone montane de o frumuseţe rară în Ţara Cantoanelor,
spre Tasch pentru urcare cu trenuleţul la Zermatt, staţiune turistică protejată ecologic
(vehiculele motorizate sunt interzise). Opţional, ascensiune la cota 3.883 m. Priveliştea
magnifică a celor 38 de piscuri de peste 4.000 m, va fi "recompensa” pentru temerarii
care s-au aventurat să "plutească” cu telecabina deasupra crevaselor gheţarului
Matterhorn. Traseul continuă prin Aosta şi regiunea Lombardia din Italia pentru cazare în
zona Genova - Savona.

 Ziua 8. MONACO- NICE- SAN REMO - GENOVA (390 km)

PREŢUL INCLUDE

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
exclusiviste în "varianta” italiană. Cazare în zona Genova - Savona.

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

 Ziua 9. GENOVA- MILANO- VERONA - PADOVA (520 km)

 excursia la St.Gallen, Cascada
Rinului, Zurich, Lucerna;

Mic dejun. Deplasare 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. Plecare spre Verona pentru a admira:
Arenele Romane, Casa Julietei, Piaţa delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor.
Drumul continuă pentru cazare în zona Padova- Udine.

 ghid însoţitor din partea agenţiei,
pe traseu.

 Ziua 10. Udine- Graz- Budapesta (690 km)

NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ

Mic dejun. Plecare spre Graz, al doilea oraş din Austria, unde parcurgem un tur pietonal
în centrul istoric. Sosire şi cazare la Budapesta.

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

 excursii opţionale: Chamonix-Mont
Blanc, Coasta de Azur, Croaziera pe
Dunare la Budapesta, toate pentru
minim 30 persoane.
 Telecabina la Chamonix şi
Matterhorn, trenuleţul din Tasch,
urcarea la Neuschwanstein.
 intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi
cheltuieli personale.

 Ziua 11. Budapesta- Bucuresti (895 km)
Mic dejun. Plecare spre Bucureşti. Sosire după 23:30, în funcţie de trafic şi de
formalităţile vamale.

DATE DE
PLECARE 2016
Loc în cameră
DBL

09.06
465 €

25.06,
31.08
475 €

10.07, 24.07,
05.08, 18.08
485 €

REDUCERE DE PÂNĂ LA 25%

P U N C T E L E D E Î M B A R C AR E G R A T U I T Ă

prin CUMULAREA reducerilor

(autocar sau microbus):

Supl.
SINGLE
175 €

COPIL
6-12 ani
441 €

Al 3-lea adult
în cameră
461 €

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).

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. Ȋnscrierile
cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de
transport utilizat.

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

P U N C T E L E D E Ȋ M B A R C AR E C O NT R A C O ST

(autocar sau microbus):

B O NU S 7 5
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).

NO T E
15 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.
16 Autocarul va prelua turiştii sosiţi la
Viena cu avionul precum şi turişti
de la Budapesta din / spre oraşele
prin care se tranzitează România.
17 Ordinea cazărilor şi vizitarea din
fiecare zi a obiectivelor turistice se
poate modifica, asigurând vizitarea
tuturor obiectivelor din program.
18 Obiectivele din program marcate
cu caractere bold italice se
vizitează 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.
EXEMPLE DE CAZĂRI 20 15

PLOIEŞTI
CÂMPINA
BRAŞOV
Sf.GHEORGHE
TG. MURES
CLUJ
ORADEA
TIMIŞOARA
CONSTANŢA
BUZĂU
BRĂILA
GALAŢI
FOCŞANI
BACĂU
PIATRA NEAMT
SUCEAVA
IAŞI
CHIŞINĂU- IAŞI
CRAIOVA
SLATINA

5 € / sens/ pers. Petrom METRO
8 € / sens/ pers. Casa Bucur- Popas Km 92
10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti
10 € / sens/ pers. Petrom V- ieşire Braşov
10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall
10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall
10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea SELGROS
5 € / sens/ pers. Parcare Auchan-Calea Arad
8 € / sens/ pers. Gara Centrală
8 € / sens/ pers. PETROM Pod Maracineni
10 € / sens/ pers. Intrare parcare CARREFOUR
10 € / sens/ pers. McDonald's
10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru
15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal
15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central
15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina
15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu, nr. 29)
10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național
10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti
8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc

07.00
07.30
09.00
08.00
11.30
13.30
18.00
15.00
02.00
06.00
04.30
04.00
04.30
06.00
07.00
05.30
05.00
02.00
06.30
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 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 vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora
exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră).

Budapesta
http://www.tulipinnbudapestmillennium.c
om/en
Zona Innsbruck
www.tyrol-obsteig.at

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim
GRATUIT o noapte de cazare (la dus sau la retur, la alegerea turiştilor) în Bucureşti la un
hotel de 3* în apropierea Gării de Nord şi a locului de îmbarcare din Autogara Christian
Tour.

Zona Dornbirn
http://www.basemontafon.at/
Zona Bellegarde
http://www.kyriad-bellegarde-chatillonen-michaille.fr/en

Zona Genova- Savona
http://www.poggiohotel.it/en/
Zona Padova- Udine
www.hotelresi.it
Budapesta
http://www.expohotelbudapest.com

G R A D D E R E AL I Z A R E & C L A SI FI C AR E A U T O C A R E
Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 18 grupuri, din care 15 grupuri au
beneficiat de autocare 3* şi 4*.

Grup minim 35 pers.
ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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COASTA de Azur, Elvetia
Ljubljana – Padova – Verona – Milano – Cinque Terre – Genova – Cannes – Monaco – Nice – San
Remo – St. Tropez – Marsilia – Avignon – Lyon – Annecy – Chamonix - Mont Blanc – Geneva – Berna
– Zurich – Liechtenstein - Melk

12 zile

Program

de la 545 €
autocar

 Ziua 1. Bucuresti- BUDAPESTA (895 km)
Ora 6:00 Plecare din Bucureşti din parcarea de la Piaţa Victoriei, pe ruta (vezi tabelul de
mai jos). Sosire şi cazare la Budapesta.

 Ziua 2. BUDAPESTA - LJUBLJANA - PADOVA (750 km)
După micul dejun, plecare spre Ljubljana, capitala Sloveniei, pentru a parcurge un tur
panoramic cu autocarul în centru. Apoi deplasare spre Padova. Opţional (8 euro), vizită la
Basilica Sf. Anton, renumit centru de pelerinaj. Seara cazare în zona Padova.
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

 Ziua 3. VERONA - MILANO - RIVIERA LIGURICA (390 km)
Mic dejun. Plecare spre Verona, unde admiram Arenele Romane, Casa Julietei, Piaţa
del'Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor. Traseul continua spre Milano pentru a vizita:
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. Seara sosire şi
cazare în zona Genova- Savona.

 Ziua 4. Parcul Național CINQUE TERRE - GENOVA- Coasta de AZUR (215+220 km
Mic dejun. Zi liberă la dispoziţie (camerele se elibereaza dimineata), sau opţional (35
euro) excursie in Parcul National Cinque Terre + Genova. Deplasare spre Spezia, de unde
utilizam trenuletul pentru a admira cele cinci orasele (oprire ȋn 2 dintre ele) amplasate
spectaculos pe terase abrupte care “plonjeaza” in mare. Atat micile asezari cu stradutele
lor pitoresti, cat si natura generoasa in peisaje care “iti taie rasuflarea” sunt incluse in
Patrimoniul Mondial UNESCO. Continuam excursia optionala cu capitala Liguriei- Genova,
unde vizitam Vechiul Port, Centrul istoric cu labirintul sau de stradute inguste, Catedrala,
Palatul Ducal si casa lui Cristofor Columb. Seara, deplasare pentru cazare in zona NiceCannes.

 Zilele 5- 6- 7. CANNES- MONACO - NICE- SAN REMO- St. TROPEZ
Ne vom bucura de un sejur activ, cu o multitudine de opţiuni de petrecere a timpului
liber. În tot acest timp "obligatorie” este vizita faimoaselor statiuni de pe Coasta de Azur:
Saint Tropez, cu o istorie deosebit de bogata, mergand inapoi in timp pana in perioada
romana, Cannes, cu aleea vedetelor lângă Palais des Festival et des Congres si Nice,
unde ne va incanta o plimbare pe Promenade des Anglais. Un alt sinonim pentru “lux”
este Monaco unde, după vizita la Palatul Princiar, parcurgem traseul curselor de
Formula 1 între Port şi faimosul Cazino, iar replica staţiunilor exclusiviste în "varianta”
italiană este San Remo. Cazare în zona Nice- Cannes

de la inceput: de la asigurari gratuite
(medicala/ storno sau bagaje), la

 Ziua 8. Coasta de AZUR- MARSILIA - AVIGNON- LYON (540 km)

reduceri de pana la 25% acordate la

Mic dejun. Plecare spre Marsilia, cel mai mare oras al Frantei dupa Paris, unde vom
admira din pitorescul Vieux-Port (Portul Vechi) silueta masiva a Chateau d`If, de pe insula
omonima, faimos datorita romanului Contele de Monte Cristo. Traseul continua spre
Avignon pentru a admira grandiosul Palat Papal şi podul St. Benezet. Seara cazare în

circuitele cumparate, dar si beneficii
oferite de partenerii nostri, in tara.
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B O NU S U R I
 GRATUIT – Saint Tropez,
Cannes, Nice, Monaco, San
Remo
 GRATUIT – PADOVA la
achitarea optionalei de
CHAMONIX – Mont Blanc
 GRATUIT – LYON by night la
achitarea optionalei de
CINQUE TERRE

 NOU! Pachet asigurari inclus:
asigurare medicala, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de TOURS CLUB CARD
PREŢUL INCLUDE
 transport cu autocar climatizat,
clasificat 2 - 4*;
 11 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 2 - 4*;
 Excursii optionale: Saint Tropez,
Cannes, Nice, Monaco, San
Remo;
 ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu.

zona Lyon, apoi opţional (8 euro) scurtă vizită în Lyon by night.
 Ziua 9. ANNECY- Chamonix-Mont Blanc - Vf. Aiguille du Midi- Bellegarde (355 km)
Mic dejun. .Plecare spre pitorescul orasel Annecy, superb amplasat pe malul lacului
omonim. Ne vor incanta Castelul, Palatul d`Isle si Catedrala Saint Pierre. Traseul
continua spre micuta statiune pentru sporturi de iarna St. Gervais les Bains de la poalele
Mont Blanc-ului. Timp liber sau excursie optionala (15 euro) spre taramul stancilor vesnic
inzapezite. Daca vremea permite, se urca din Chamonix la cea mai inalta statie de
telecabina din lume, Aiguille du Midi 3777 m, in apropiere de Mont Blanc. Deplasare
pentru cazare in zona Bellegarde-sur-Valserine.

 Ziua 10. GENEVA- BERNA- ZURICH - LIECHTENSTEIN (480 km)
Mic dejun. Stabatem intreaga Elvetie incepand cu Geneva pe care o vizitam intr-un tur
de oras: Catedrala St.Pierre, Place Neuve, Primaria, Maison Tavel, sediul ONU.
Continuam cu Berna, capitala Elveţiei, unde vom admira: Rathaus, Marktgasse şi
Kramgasse, Catedrala St. Vicenţiu. În Zurich începem turul pietonal cu: Grossmunster
(catedrală protestantă, fondată de Carol cel Mare), Fraumunster (cu vitraliile remarcabile
ale lui Marc Chagall) şi Bahnhofstrasse, principala arteră comercială a oraşului. Se
tranzitează apoi Liechtenstein, cu o scurtă oprire în capitala Vaduz, apoi cazare în zona
Dornbirn- Austria.

 Ziua 11. Abatia MELK- Budapesta (855 km)
Mic dejun. Tranzitam Germania (la aeroportul din Munchen se imbarca turistii sositi cu
avionul pentru zborul de retur spre tara) si Austria spre Budapesta. Pe traseu admiram
splendoarea barocului austriac, Abatia Melk. Sosire şi cazare la Budapesta.

 Ziua 12. Budapesta- BUCUREȘTI (895 km)
Mic dejun. Plecare spre Bucureşti. Sosire seara, în jurul orei 23:30, în funcţie de trafic şi
formalităţile vamale.

NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
 excursii optionale: Padova,
Cinque Terre, Genova, Lyon,
Chamonix-Mont Blanc, toate min.
30 persoane.

DATE DE PLECARE 2016

10.07

24.07

Loc in camera DBL

545 €

551 €

07.08,
21.08
555 €

Supl.
SINGLE
245 €

COPIL 6-12
ani
521 €

 intrarile la obiectivele turistice

(inclusiv in excursiile optionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
si cheltuieli personale.
REDUCERE DE PÂNĂ LA 25%

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pt.
primii 5 turisti inscrisi in fiecare
excursie pana la 30.10.2015
 EARLY BOOKING 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

P U N C T E L E D E Î M B A R C AR E G R A T U I T A

(autocar sau microbus):
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.
P U N C T E L E D E I M B A R C AR E C O NT R A C O ST

(autocar sau microbus):
PLOIEŞTI
CÂMPINA
BRAŞOV

5 € / sens/ pers Petrom METRO
8 € / sens/ pers Casa Bucur- Popas Km 92
10 € / sens/ pers McDonald's Cal. Bucureşti

07.00
07.30
09.00
11

organizate de Christian Tour sau
prin colaboratorii sai).
 REDUCERE 3% pt. ultimele 5
locuri pe lista cu ordinea de
imbarcare in autocar.
B O NU S 7 5

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).
NO T E
22 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.
23 Autocarul va prelua turiştii sosiţi
cu avionul şi turişti de la
Budapesta din / spre oraşele
prin care se tranzitează
România.
24 Ordinea cazărilor şi vizitarea din
fiecare zi a obiectivelor turistice
se poate modifica, asigurand
vizitărea tuturor obiectivelor din
program.
25 Obiectivele din program marcate
cu caractere bold italice se
viziteaza pe exterior
26 Copiii beneficiază de reducere
pentru 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
„Relax” . Va recomandam sa
analizati
in
catalog
lista
circuitelor clasificate in functie
de dificultate si detaliile
categoriilor de clasificare.
GRAD DE REALIZARE &
C L A SI FI C A R E A U T O C A R E

Pe acest program, în sezoanele
2013, 2014 si 2015 s-au realizat
8 grupuri, din care 7 grupuri au
beneficiat de autocare
clasificate 3* si 4*.

Sf.Gheorghe
TG. MURES
CLUJ
ORADEA
TIMIŞOARA
CONSTANŢA
BUZĂU
BRĂILA
GALAŢI
FOCSANI
BACĂU
PIATRA NEAMT
SUCEAVA
IAŞI
Chisinau- IASI
CRAIOVA
SLATINA

10 € / sens/ pers Petrom V- ieşire Braşov
10 €/ sens/ pers Parcare Promenada Mall
10 € / sens/ pers Intrarea în parcarea Polus Mall
10 € / sens/ pers Intrare parcare SELGROS
5 € / sens/ pers Parcare Auchan Calea Arad
8 € / sens/ pers Gara Centrală
8 € / sens/ pers PETROM Pod Maracineni
10 € / sens/ pers Intr. parcare CARREFOUR
10 € / sens/ pers McDonald's
10 € / sens/ pers -Benz. LUKOIL centru
15 € / sens/ pers Parcare Stadion Municipal
15€ / sens/ pers Parcare Hotel Central
15€ / sens/ pers Parcare Hotel Bucovina
15€ / sens/ pers Parcare Billa (Sos. Arcu nr. 29)
10 € / sens/ pers Parcare Hotel Național
10 € / sens/ pers McDonald's Calea Bucureşti
8 € / sens/ pers Parcare Hotel Parc

08.00
11.30
13.30
18.00
15.00
02.00
06.00
04.30
04.00
04.30
06.00
07.00
05.30
05.00
02.00
06.30
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 circuit, 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.
E X E M P L E D E C AZ ĂR I 2 0 1 5

Budapesta http://www.ibis.com/gb/hotel-1682-ibis-budapest-aero/index.shtml
Zona Padova www.hotelresi.it
Zona Genova http://www.poggiohotel.it/en/
Zona Nice- Cannes http://www.balladins-cannes-lecannet.com/en/
Zona Lyon http://www.ibis.com/gb/hotel-0778-ibis-lyon-gerland-7eme/index.shtml
Belegarde http://www.kyriad-bellegarde-chatillon-en-michaille.fr/en
Zona Dornbirn- Austria http://www.gasthof-tyrol.com/
Budapesta http://www.expohotelbudapest.com
Grup minim 35 pers.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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