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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 - 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). Sosire si cazare la hotel 3* la Budapesta. 
 

 Ziua 2 - BUDAPESTA- VIENA- Piata de Craciun la Viena (275 km)  

Dupa micul dejun, traseul continua spre Viena, unde ne deplasam direct la City Shopping 

Sud Vosendorf (SCS). Va recomandam pentru cumparaturi outlet-urile SCS, aflate la cca 

10 km distanta de centrul Vienei, unul din cele mai mari centre comerciale din Europa, cu 

peste 330 de magazine si 70 de restaurante. Pentru turistii mai putin pasionati de 

shopping, incepem turul de oras pentru a descoperi frumusetea fostei capitale imperiale: 

Ringstrasse, Piata Maria Tereza, Parlamentul, Primaria, Palatul Hofburg (exterior), 

Opera. Seara plimbare cu tot grupul spre Piata Primariei unde se organizeaza celebra 

Piata de Craciun. Puteti servi un wurst traditional si o cana de vin fiert pentru a intra in 

atmosfera de sarbatoare. Deplasare pentru cazare la Bratislava. 

 

 Ziua 3 -  BRATISLAVA- BUDAPESTA- Piata de Craciun la Budapesta (250 Km) 

Mic dejun. Scurt tur al centrului istoric in Bratislava. Plecare spre Budapesta. Ajunsi in 

Budapesta putem vizita cele doua piete de Craciun din fata Basilicai si din Piata 

Vorosmarty. Acestea sunt printre cele mai populare targuri de sezon din Europa. In 

cursul serii, opţional, la final de excursie se poate organiza contra cost o croazieră pe 

Dunăre (14 € fără cină + optional 15 € supliment pentru cina), având inclus şi un scurt tur 

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

Pescarilor, Biserica Sf. Matiaş. Cazare în Budapesta la hotel 4*. 

 

 Ziua 4 - BUDAPESTA- BUCUREȘTI (895 km)  

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

trafic şi formalităţile vamale. 

 

 

DATE DE PLECARE 28.11, 04.12, 

11.12 

Supl. 

SINGLE 

Copil 6-12 

ani 

Al 3-lea 

adult 

Loc in DBL 149 € 45 € 135 € 139 € 

 

 

P IETELE  DE  C RAC IU N:  

 

UNG ARI A -  BU D APE ST A  

In perioada Sarbatorilor de Iarna, capitala Ungariei, Budapesta, prinde viata cu adevarat. 

Pe fundalul cosmopolit al orasului, Piata Vorosmarty este transformata intr-un tarm 

magic festiv completata cu aproape 150 de cabanute din lemn in care se vand suveniruri 

Piata de Craciun la VIENA - economic 
Piata de Craciun Viena – Bratislava – Piata de Craciun Budapesta 

4 zile  

de la 149 € 
autocar 
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BONU SURI  

 Vizita Piata de Craciun din 

Budapesta. 

 Shopping in City Shopping Sud 

Vosendorf (SCS – Viena). 

 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 clasificat; 

 3 cazări cu mic dejun în hoteluri 2-3*; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 Excursii optionale: Croaziera pe 

Dunare, min. 30 persoane.  

 Transport local in Viena. 

 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 

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 deserveste si grupul sosit cu 

avionul. Locuri limitate repartizate 

ambelor grupuri pentru organizarea 

excursiilor optionale. 

3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi 

a obiectivelor turistice se poate modifica, 

asigurand vizitărea 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.  

 

Grup minim 35 pers. 

 

 

si cadouri lucrate manual de mesterii unguri. Perioada: 28.11 – 31.12.2015, deschisa de 

luni – duminica, 10.00 – 20.00. 

 

AU ST RI A -  VIE NA  

Orasul Viena straluceste in lumina calda a lumanarilor in timp ce aromele dulci de turta 

dulce, vin fiert si prajituri de Craciun proaspat scoase din cuptor persista in aerul 

orasului. Printre favorite, dintre cele 25 de piete organizate in Viena, se afla cea 

autentica din Piata Spittleberg, situata intr-un cartier istoric foarte frumos si organizata 

pe aleile pavate, in intranduri si curti. Urmatoarea pe lista este si cea mai mare, Magia 

Venirii (Advent) cum se numeste aceasta, face referire la nasterea Mantuitorului. 

Aceasta se organzieaza in fata Primariei si atrage cei mai multi vizitatori prin varietatea 

oferita de comerciantii de aici.  Perioada: 13.11 – 26.12.2015, deschise de luni – 

duminica, 09.00 – 21.00.  

 

SLO VAC I A -  BR ATI SL AV A  

Pentru majoritatea locuitorilor din Bratislva, deschiderea targului anula de Craciun 

reprezinta inceputul oficial al sezonului de sarbatori. Deschiderea oficiala va include 

evident si traditionala aprindere a bradului de Craciun. Piata de Craciun a castigat 

reputatia ca fiind unul dintre cele mai reusite evenimente in aer liber din intreg anul si a 

devenit un loc unde toate generatiile de locuitori ai Bratislavei, dar si vizitatori merg cel 

putin odata pe sezon. In urma cu 15 ani, targul era format din 50 de casute, acum 

ajungand la peste 100. Perioada: neanuntata 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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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 - BUCURESTI - PRAGA 
Prezentare în Aeroportul Bucureşti OTOPENI la ora 06.00 pentru zbor Bucureşti - Praga 
cu compania Tarom.  După aterizare, transfer la hotel pentru cazare, apoi program liber 
pana la amiaza.  Începem turul de oraş cu Mănăstirea Loreta, Hradul - considerat cel mai 
mare castel din lume, Catedrala Sfântul Vit, Uliţa Aurarilor, apoi Biserica Sf. Nicolae (la 
ambele se achită intrarea) din cartierul Mala Strana, Podul Carol, cartierul Stare Mesto 
cu Monumentul Jan Hus, Primăria şi Turnul cu Ceas, Cartierul evreiesc etc.  Seara 
program liber la dispoziţia turiştilor în  Piata Vaclavske pentru a cumpara cadouri celor 
dragi, sau opţional, Croazieră fără cină pe Vltava 12 € (11 € supliment pentru cină). 
Intoarcere pentru cazare la hotel în Praga. 
 

 Ziua 2 - PRAGA- DRESDA – WROCLAW (390 km) 

Mic dejun. Plecare spre Germania la Dresda, unde superbele edificii baroc şi rococo, au 

fost aproape în totalitate distruse în timpul bombardamentelor aliate din cel de-al 2-lea 

Război Mondial. Unele lucrări de restaurare, inclusiv la clădirile Operei, Domului şi a 

Palatului Zwinger, au redat oraşului farmecul de odinioară. Continuarea deplasarii spre 

Polonia, pentru cazare la Wroclaw. 
 

 Ziua 3 - Wroclaw-Czestochowa-CRACOVIA (335 km) 

Mic dejun. Plecarea spre Czestochowa la Mănăstirea Jasna-Gora, cunoscută în întreaga 

lume pentru icoana „Madona Neagra”, care atrage peste 5 milioane de pelerini anual. 

Traseul continuă spre Cracovia, unul dintre cele mai vechi şi mai mari oraşe din Polonia, 

fosta reşedinţă a regilor polonezi. Pe colina Wawel, situată deasupra Vistulei, se vizitează 

cel mai important complex arhitectonic, aparţinând fostei reşedinţe regale: Castelul 

Wawel şi Catedrala fortificată Wawelska. Nu trebuie ratata nici Piata de Craciun din 

Cracovia. Cazare la Cracovia. 

 

 Ziua 4 -  CRACOVIA-BRNO-Pestera PUNKVA (325 km) 

Mic dejun. Plecare spre Cehia pentru un tur de oras în Brno. Timp liber in Brno, sau 

optional excursie spre Peştera Punkva (15 €/ pers), cea mai vizitată peşteră a Moraviei, 

datorită plimbării romantice cu barca pe râul subteran Punkva. Seara, intoarcere pentru 

cazare la Brno. 

 

 Ziua 5 -  BRNO – Piata de Craciun VIENA (135 km) 

Dupa micul dejun, traseul continua spre Viena, pentru un tur panoramic de oras ̧in care 

vom admira frumusetȩa fostei capitale imperiale: Prater, UNO City, Turnul Dunării, Piaţa 

Maria Tereza, Ringstrasse, Muzeul de Arta Primăria, Parlamentul, Universitatea, 

Burgtheatre, Palatul Hofburg (exterior). Propunem o plimbare in Piata Primariei unde se 

organizeaza celebra Piata de Craciun. Puteti servi un wurst traditional si o cana de vin 

fiert pentru a intra in atmosfera de sarbatoare. In jurul orei 15.00, transfer la aeroport 

pentru zborul catre Bucuresti, unde aterizam la ora 20.20. 

Piata de Craciun la PRAGA-Cracovia 
Praga – Dresda – Czestochowa – Cracovia – Brno – Punkva - Viena 

5 zile  

de la 345 € 
avion 
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BONU SURI  

 NOU! Pachet asigurari inclus: 

asigurare medicala, asigurare storno, 

asigurare de bagaj pentru  posesorii 

de PELLERIN CLUB CARD  

 
PREŢ UL I NCLU DE  

 Bilet de avion Bucuresti-Praga-Viena-

Bucuresti; 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport;  

4 cazări cu mic dejun în hotel 3*; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 Taxa de aeroport 145 €/pers; 

 Excursiile optionale: Croaziera pe 

Vltava, Pestera Punkva, toate min. 20 

persoane.  

 Transport local in Praga si Viena . 

 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 

NOTE  

7 În unele oraşe din program, 

autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta 

se va achita de către turişti la 

recepţia hotelurilor. 

8 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice se 

poate modifica, asigurand vizitărea 

tuturor obiectivelor din program.  

9 Obiectivele din program marcate cu 

caractere bold italice se viziteaza pe 

exterior 

10 Copiii beneficiază de reducere 

pentru  cazare în cameră cu doi 

adulţi.  

11 Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela la 

serviciile ghizilor locali.  

 

Grup minim 25 pers. 

 

 

 

DATE DE PLECARE 29.11 Supl. SINGLE Copil 6-12 ani Al 3-lea adult 

Loc in DBL 345 € 75 € 315 € 329 € 

 

ORAR DE  Z BOR :  

29.11 // OTP-PRG // 08:05-09:00 // RO 225 

03.12 // VIE-OTP // 17:50-20:20 // RO 344 

*Orarul de zbor este valabil la data publicarii programului si poate suferi modificari 

 

P IAT A DE  CR ACI U N:  

 

CEHI A -  PR AG A  

Piaţa de Crăciun din Praga transmite o atmosfera unică printre turişti, ceea ce face 
întreaga experienţă mai intensă. Oraşul este mult mai romantic şi fermecător decât în 
mod normal, locuitorii din uimitorul oraş Praga sunt foarte ataşaţi de pieţele de Crăciun, 
menţinându-le deschise în fiecare zi pe parcursul perioadei de iarnă.  
În Piaţa Centrului Vechi există cel mai mare pom de Crăciun din oraş, adus din pădurile 
din Parcul Naţional Krkonoše şi decorat cu sute de luminiţe şi decoraţiuni, aprinse în 
fiecare seară la ora 17:00. 
Vizitatorii se pot deplasa cu uşurinţă pe jos printre cele patru pieţe principale - Piaţă 
Wenceslas şi Piaţa Centrului Vechi, pline cu căbănuţe de lemn fermecătoare. Vă puteţi 
bucura de atmosfera de sărbătoare, vin fiert şi de o varietate de produse tradiţionale, cel 
mai cunoscut fiind tortul Trdelník. 

Perioada: 28.11 – 01.01.2016, deschise de luni – duminica, 10.00 – 22.00. 

 

AU ST RI A -  VIE NA  

Orasul Viena straluceste in lumina calda a lumanarilor in timpce aromele dulci de turta 

dulce, vin fiert si prajituri de Craciun proaspat scoase din cuptor persista in aerul 

orasului. Printre favorite dintre cele 25 de piete organziate in Viena, se afla cea autentica 

din Piata Spittleberg, situata intr-un cartier istoric foarte frumos si organizata pe aleile 

pavate, in intranduri si curti. Urmatoarea pe lista este si cea mai mare, Magia Venirii cum 

se numeste aceasta, face referire la nasterea Mantuitorului. Aceasta se organzieaza in 

fata Primariei si atrage cei mai multi vizitatori prin varietatea oferita de comerciantii de 

aici.  Perioada: 13.11 – 26.12.2015, deschise de luni – duminica, 09.00 – 21.00.  

 

POLONI A  -  C R ACOV IA  

Frumosul oras Cracovia este acoperit cu zapada pe toata durata sezonului festiv, facand 
ca Piata de Craciun la Cracovia sa fie o priveliste si mai incantatoare pentru vizitatori.  
Rynek, este cea mai mare piata din centrul vechi al orasului, care ofera cadrul minunat 
pentru organizarea Pietei de Craciun. Fiind dominata de cladirea istorica Cloth Hall, 
confera vizitatorilor un fundal splendid si o atmosfera de sarbatoare pentru cumparaturi.  
Centrul istoric este plin cu casute din lemn care comercializeaza o varietate de produse 
traditionale: de la delicatesele culinare la elemente traditionale cum ar fi hainele de lana, 
bijuteriile artizanale, cu singuranta aici veti gasi cele mai frumoase cadouri de Craciun.   

Perioada: 27.11 – 26.12.2015, deschise de luni – duminica, 09.00 – 22.00. 

 

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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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 - BUCURESTI - VIENA  
Prezentare în Aeroportul Bucureşti Otopeni la ora 06.00* pentru zbor spre Viena cu 
Austrian Airlines. După aterizare, se face transfer la hotel. Program liber pentru a va 
familiariza cu frumusetile orasului Viena: Michaelerplatz, Opera de Stat din Viena, Palatul 
Imperial, Hofburg, Muzeul de Istorie a Artei, Mariahilferstrasse, Primaria din Viena, etc. 
Cazare la Viena. 
 

 Ziua 2 - Piata de Craciun la Viena (275 km)  

Dupa micul dejun, va propunem turul de oras pentru a descoperi frumusetea fostei 

capitale imperiale: Ringstrasse, Piata Maria Tereza, Parlamentul, Primaria, Palatul 

Hofburg (exterior), Opera. Seara plimbare cu tot grupul spre Piata Primariei unde se 

organizeaza celebra Piata de Craciun. Puteti servi un wurst traditional si o cana de vin 

fiert pentru a intra in atmosfera de sarbatoare. 
 

 Ziua 3 - VIENA- Abatia MELK-Statiunea montana MARIAZELL 

Mic dejun. Program liber la dispozitia turistilor pentru vizite individuale in Viena. 

Optional (35 euro), excursie pt. a admira splendoarea barocului austriac, Abatia Melk. In 

continuarea excursiei optionale, urcam la aproape 900 m altitudine, catre renumita 

statiune montana si pentru sporturi de iarna Mariazell. De aici exista statii de telecabina 

pana la peste 1200 m altitudine, unde daca primele zapezi s-au asternut déjà, puteti 

schia pe una din numeroasele partii din zona.  

 

 Ziua 4 -  VIENA - BUCURESTI 
Mic Dejun. Timp liber la dispozitia turistilor pentru vizite individuale. Dupa amiaza 
transfer la aeroport la ora 15.50* pt. zbor la Bucureşti, unde aterizam în jurul orei 20.20. 

 

*orele de intalnire si transfer se pot modifica in functie de orarul de zbor  

 

ORARE DE  Z BOR:  

Otopeni – Viena // 08.00-08.35 

Viena - Otopeni // 17.50-20.20 

Compania aeriana Tarom 

Zile de operare vineri-luni 

 

 

DATE DE PLECARE 27.11, 04.12, 11.12 Supl. SINGLE 

Loc in DBL 195 € 75 € 

 

 

 

 

Piata de Craciun la VIENA  
Piata de Craciun Viena – Abatia Melk – Mariazell  

4 zile  

de la 195 € 
avion 
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BONU SURI  

 NOU! Pachet asigurari inclus: 

asigurare medicala, asigurare storno, 

asigurare de bagaj pentru  posesorii 

de PELLERIN CLUB CARD  

 
PREŢ UL I NCLU DE  

 Bilet de avion Bucuresti-Viena-

Bucuresti; 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport;  

 3 cazări cu mic dejun în Viena la Hotel 

Ibis Mariahilf 3* (central) sau Hotel 

Bosei 4* (periferic) ; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 Taxa de aeroport 125 €/pers; 

 Excursii optionale: Melk-Mariazell, 

toate min. 20 persoane.  

 Transport local in Viena . 

 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 

NOTE  

12 În unele oraşe din program, 

autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta 

se va achita de către turişti la 

recepţia hotelurilor. 

13 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice se 

poate modifica, asigurand vizitărea 

tuturor obiectivelor din program.  

14 Obiectivele din program marcate cu 

caractere bold italice se viziteaza pe 

exterior 

15 Copiii beneficiază de reducere 

pentru  cazare în cameră cu doi 

adulţi.  

16 Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela la 

serviciile ghizilor locali.  

17 Turistii inscrisi in acest program 
vor utiliza autocarul plecat pe 
pro-gramul similar cu grupul din 
tara. 

 

Grup minim 25 pers. 

 

 

 

Hotel Ibis Wien Mariahilf 3* (central)  

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0796-ibis-wien-mariahilf/index.shtml 

 
Localizare:  Hotelul este situat in centrul Vienei, in apropierea faimoasei Mariahilferstrasse,  cea 

mai mare strada comerciala.  

Facilitati hotel: Hotelul are un restaurant, cafe-bar, 5 sali de seminar, seif la receptie, spalatorie, 

magazin de suveniruri, acces gratuit wireless. Facilitati pentru persoane cu handicap. 

Facilitati camere: Fiecare camera este dotata cu birou, televizor, telefon, baie proprie, AC si Wi-Fi 

gratuit. 

Conform review-urilor: “localizare foarte buna”, “mic dejun bogat”, “hotel potrivit pentru a 

descoperi Viena”, “personal prietenos”, “camera curate” 

 

Hotel Bosei 4* (periferic)  

http://www.austria-trend.at/Hotel-Bosei/en/ 

 
Localizare:  Hotelul este situat in partea sudica si inverzita a orasului Viena langa un tern de golf, 

Hotelul Bosei serveste ca baza ideala pentru iubitorii de arta din intreaga lume, dar si pentru 

calatoriile in interes de afaceri.   

Facilitati hotel: Hotelul ofera wireless, receptie 24 ore, room service, serviciu de spalatorie (contra 

cost), teren de golf, teren de squash si badminton, teren de tenis, sauna si un solar, tratamente de 

masaj;  Facilitati de gimnastica si servicii de fizioterapie. 

Facilitati camere: Camerele standard sunt cu vedere asupra terenului de golf cu facilitati precum: 

tv cu ecran plat si radio integrat; wireless gratuit; minibar; aer conditionat 
Conform review-urilor: “priveliste frumoasa din hotel”, “camere mari si curate”, “facilitati 
multiple”. 

 
 

PIAT A DE  CR ACI U N:  

 

AU ST RI A -  VIE NA  

Orasul Viena straluceste in lumina calda a lumanarilor in timpce aromele dulci de turta 

dulce, vin fiert si prajituri de Craciun proaspat scoase din cuptor persista in aerul 

orasului. Printre favorite dintre cele 25 de piete organziate in Viena, se afla cea autentica 

din Piata Spittleberg, situata intr-un cartier istoric foarte frumos si organizata pe aleile 

pavate, in intranduri si curti. Urmatoarea pe lista este si cea mai mare, Magia Venirii cum 

se numeste aceasta, face referire la nasterea Mantuitorului. Aceasta se organzieaza in 

fata Primariei si atrage cei mai multi vizitatori prin varietatea oferita de comerciantii de 

aici.  Perioada: 13.11 – 26.12.2015, deschise de luni – duminica, 09.00 – 21.00.  

 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 

 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0796-ibis-wien-mariahilf/index.shtml
http://www.austria-trend.at/Hotel-Bosei/en/
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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 - BUCURESTI - BUDAPESTA (895 km)  

Ora 6:00 Plecare din Bucuresti din parcarea de la Piata Victoriei, pe ruta (vezi tabelul de 

mai jos). Cazare la  hotel 4* in Budapesta.  
 

 Ziua 2 - BUDAPESTA- VIENA 

Dupa micul dejun, deplasare spre Viena pentru a admira frumusetea fostei capitale 

imperiale insotiti de ghid local (maxim 3 ore): Hundertwasserhaus, Donau Insel, UNO 

City,  Ringstrasse, Piata Maria Tereza, Parlamentul, Primaria, Palatul Hofburg (exterior), 

Domul Sf. Stefan, Opera. Cazare si cina la Viena la hotel 4*. Seara plimbare spre Piata 

Primariei unde se organizeaza celebra Piata de Craciun. Puteti servi o cana de vin fiert 

pentru a intra in atmosfera de sarbatoare.  
 

 Ziua 3 - VIENA- Abatia MELK-Statiunea montana MARIAZELL 

Mic dejun. Program liber la dispozitia turistilor pentru vizite individuale in Viena. Optional, 

excursie (Melk- Mariazell 35 euro) pentru a admira splendoarea barocului austriac, Abatia 

Melk. In continuarea excursiei optionale, urcam la aproape 900 m altitudine, catre renumita 

statiune montana si pentru sporturi de iarna Mariazell. De aici exista statii de telecabina pana 

la peste 1200 m altitudine, unde daca primele zapezi s-au asternut deja, puteti schia pe una 

din numeroasele partii din zona. Intoarcere pentru cazare la acelasi hotel din Viena. 

 

Ziua 4 -  VIENA- PALATUL SCHONBRUNN- SHOPPING 

Mic dejun. Vizitarea cu ghid local (maxim 3 ore) a Palatului Schonbrunn si a gradinilor 

acestuia, apoi Karlskirche si Palatul Belvedere . Fiind sarbatoare nationala, majoritatea 

obiectivelor turistice sunt inchise, de acceea sugeram, optional, cina traditionala in 

pitorescul cartier Grinzing (25 euro). Se achita si deplasarea cu autocarul (10 euro).  

Seara, va propunem, participarea la renumitul Concert de Craciun (35 euro)  sustinut de 

“Wiener Hofburg-Orchester” in “Festsaal” din cadrul Palatului Hofburg. Renumita 

orchestra alcatuita din circa 40 de instrumentisti va interpreta, alaturi de 4 cantareti de 

opera arii din repertoriul Mozart si Strauss. Intoarcere la hotel pentru cazare. 

 

 Ziua 5 – VIENA - BUDAPESTA (275 km)  

Mic dejun. Parasim Viena pentru a ne deplasa spre Budapesta, unde opţional, la final de 

excursie se poate organiza contra cost o croazieră pe Dunăre (14 € fără cină + optional 15 

€ supliment pt. cina), având inclus şi un scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, 

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

Budapesta la hotel 4*.              

 

 Ziua 6 – BUDAPESTA - BUCURESTI (895 km)  

Mic dejun. Plecare spre  Bucuresti. Sosire seara, dupa ora 23.30, in functie de trafic si 

formalitatile vamale. 

Craciun la VIENA  
Viena, Abatia Melk, Statiunea Mariazell, Budapesta 

6 zile  

de la 275 € 
autocar 
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BONU SURI  

 Vizita Piata de Craciun din 

Budapesta. 

 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 clasificat; 

 2 cazări cu mic dejun în Budapesta la 

hotel 4*; 

 3 cazări cu mic dejun în Viena la hotel 

4*; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 Excursii optionale: Concert de 

Craciun, Cina Grinzing, Melk-

Mariazell, Croaziera pe Dunare, toate 

min. 30 persoane.  

 Transport local in Viena; 

 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 

NOTE  

18 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. 

19 Autocarul deserveste si grupul sosit cu 

avionul. Locuri limitate repartizate 

ambelor grupuri. 

20 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi 

a obiectivelor turistice se poate modifica, 

asigurand vizitărea tuturor obiectivelor 

din program.  

21 Obiectivele din program marcate cu 

caractere bold italice se viziteaza pe 

exterior 

22 Copiii beneficiază de reducere pentru  

cazare în cameră cu doi adulţi.  

23  Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, 

grupul va putea apela la serviciile ghizilor 

locali.  

 

Grup minim 35 pers. 

 

 

DATE DE PLECARE 22.12 Supl. SINGLE 

Loc in DBL 275 € 120€ 

 

 

Hotel Mercure Westbahnhof 4* 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5358-hotel-mercure-wien-

westbahnhof/index.shtml 

 
Localizare: Hotelul este situat in centrul orasului Viena in apropierea unor obiective 

turistice precum catedrala Sfantul Stefan, Opera Nationala, palatul imperial Hofburg.  

Facilitati hotel: restaurant care serveste preparate culinare din bucataria ceha si 

international, bar, club, gradina, magazine de suveniruri, coafor, servicii de 

infrumusetare masaj, solar. 

Facilitati camere: aer conditionat, wireless, tv cu ecran plat, minibar (tarif separat), 

birou, telefon (tarif separat), facilitati pentru ceai/cafea, senzor temperatura, baie 

privata, uscator de par. 

Conform review-urilor: „curat si confortabil”, „personal prietenos”, „hotel cu locatie buna”, 

„servicii foarte bune”, „mic dejun bogat”, etc. 

 

PIETELE  DE  C RAC IU N:  

 

UNG ARI A -  BU D APE ST A  

In perioada Sarbatorilor de Iarna, capitala Ungariei, Budapesta, prinde viata cu 

adevarat. Pe fundalul cosmopolit al orasului, Piata Vorosmarty este transformata intr-

un tarm magic festiv completata cu aproape 150 de cabanute din lemn in care se vand 

suveniruri si cadouri lucrate manual de mesterii unguri. Perioada: 28.11 – 31.12.2015, 

deschisa de luni – duminica, 10.00 – 20.00. 

 

AU ST RI A -  VIE NA  

Orasul Viena straluceste in lumina calda a lumanarilor in timp ce aromele dulci de turta 

dulce, vin fiert si prajituri de Craciun proaspat scoase din cuptor persista in aerul 

orasului. Printre favorite, dintre cele 25 de piete organizate in Viena, se afla cea 

autentica din Piata Spittleberg, situata intr-un cartier istoric foarte frumos si organizata 

pe aleile pavate, in intranduri si curti. Urmatoarea pe lista este si cea mai mare, Magia 

Venirii (Advent) cum se numeste aceasta, face referire la nasterea Mantuitorului. 

Aceasta se organzieaza in fata Primariei si atrage cei mai multi vizitatori prin varietatea 

oferita de comerciantii de aici.  Perioada: 13.11 – 26.12.2015, deschise de luni – 

duminica, 09.00 – 21.00.  

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 
  

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5358-hotel-mercure-wien-westbahnhof/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5358-hotel-mercure-wien-westbahnhof/index.shtml
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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 - BUCURESTI – BUDAPESTA (895 km)  
Ora 06:00 Plecare din Bucuresti de la Autogara Christian Tour, Calea Grivitei, nr. 158, pe 
ruta (vezi tabelul de mai jos). Sosire si cazare la hotel 3* la Budapesta. 
 

 Ziua 2 – BUDAPESTA – VIENA – Bratislava (335 km) 

Dupa micul dejun, plecare spre Viena pentru a vizita Palatul Schonbrunn sia gradinilor 

acestuia, apoi tur panoramic cu autocarul pentru a descoperi frumusetea fostei capitale 

imperiale: Prater, Sediul ONU, Turnul Dunarii, Ringstrasse, Piata Maria Tereza, Parlamentul, 

Primaria, Palatul Hofburg (exterior), Opera. Dupa amiaza program liber la dispozitia turistilor 

pentru tur pietonal in centrul istoric spre Monumentul Ciumei si Domul Sf. Stefan sau 

shopping pe Mariahilfer Strasse. Seara plimbare spre Piata Primariei unde se organizeaza 

celebra Piata de Craciun. Puteti servi un wurst traditional si o cana de vin fiert pentru a intra 

in atmosfera de sarbatoare. Deplasare pentru cazare la Bratislava. 

 

 Ziua 3 – BRATISLAVA – Esztergom – Visegrad – Szentendre – BUDAPESTA (275 km) 

Mic dejun. Scurt tur al centruluiistoric in Bratislava. Urmeaza excursia optionala pe Valea 

Dunarii, cu superbele orasele amplasate intr-un cadru natural unic: Esztergom (Catedrala 

incoronarii regilor Ungariei), Visegrad (Castelul lui Matei Corvin) si Szentendre. Seara 

sosire la Budapesta. Optional, la final de excursie se poate organiza contra cost o 

croaziera pe Dunare (14 € fara cina + optional 15 € supliment pentru cina), avand inclus 

si un scurt tur al capitalei ungare: Parlamentul, Basilica Sf. Stefan, Podul cu Lanturi, 

Bastionul Pescarilor, Biserica Sf Matias. Cazare in Budapesta la hotel 3*. 

 

 Ziua 4 – BUDAPESTA – BUCURESTI (895 km) 
Dupa micul dejun, plecare spre Bucuresti. Sosire seara, dupa ora 23.30, in functie de 
trafic si formalitatile vamale. 

 

 

DATE DE PLECARE 23.12 Supl. SINGLE Copil 6-12 ani Al 3-lea adult 

Loc in DBL 159 € 45 € 145 € 149 € 

 
 
 

PIAT A DE  CR ACI U N:  

 

AU ST RI A -  VIE NA  

Orasul Viena straluceste in lumina calda a lumanarilor in timp ce aromele dulci de turta 

dulce, vin fiert si prajituri de Craciun proaspat scoase din cuptor persista in aerul 

orasului. Printre favorite, dintre cele 25 de piete organizate in Viena, se afla cea 

autentica din Piata Spittleberg, situata intr-un cartier istoric foarte frumos si organizata 

Craciun la VIENA - economic  
Viena – Bratislava – Esztergom – Visegard – Szentendre - Budapesta 

 

4 zile  

de la 159 € 
autocar 
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BONU SURI  

 NOU! Pachet asigurari inclus: 

asigurare medicala, asigurare storno, 

asigurare de bagaj pentru  posesorii 

de PELLERIN CLUB CARD  

 Vizita Viena, Bratislava, Valea Dunarii 

 
PREŢ UL I NCLU DE  

 Transport cu autocar clasificat; 

 3  cazări cu mic dejun in hoteluri 3* si 

2*; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 Excursii optionale: Croaziera pe 

Dunare, min. 30 persoane.  

 Transport local in Viena . 

 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe si 

cheltuieli personale. 

 

NOTE  

24 În unele oraşe din program, 

autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta 

se va achita de către turişti la 

recepţia hotelurilor. 

25 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice se 

poate modifica, asigurand vizitărea 

tuturor obiectivelor din program.  

26 Obiectivele din program marcate cu 

caractere bold italice se viziteaza pe 

exterior 

27 Copiii beneficiază de reducere 

pentru  cazare în cameră cu doi 

adulţi.  

28 Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela la 

serviciile ghizilor locali.  

29 Turistii inscrisi in acest program 
vor utiliza autocarul plecat pe 
pro-gramul similar cu grupul din 
tara. 

 

Grup minim 35 pers. 

 

 

pe aleile pavate, in intranduri si curti. Urmatoarea pe lista este si cea mai mare, Magia 

Venirii (Advent) cum se numeste aceasta, face referire la nasterea Mantuitorului. 

Aceasta se organzieaza in fata Primariei si atrage cei mai multi vizitatori prin varietatea 

oferita de comerciantii de aici.  Perioada: 13.11 – 26.12.2015, deschise de luni – 

duminica, 09.00 – 21.00.  

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 
  


