
 

MUNTENEGRU- Albania          235 €  
5 zile: Belgrad, Canionul Tara, Podgorica, Cetinje, Fiordul Kotor, Dubrovnik, 

Albania- Dures şi Tirana, Macedonia- Skopje, Sofia 

Traseul include vizita în Canionul TARA, KOTOR şi SOFIA 

REDUCERI de până la 25%*(* prin CUMULAREA reducerilor calculate după cum urmează) 

PRIMII 5    10 % REDUCERE pentru primii 5 turişti înscrişi în fiecare excursie până la 25.10.2013 

ÎNSCRIERE FIRST MINUTE   10% REDUCERE pentru achitarea a 25% avans din preţul excursiei până la 25.10.2013                                 

REDUCERE 3–10%   pentru GRUPURI (minim 6 pers. pe acelaşi circuit şi aceeaşi 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 
 

Ziua 1. BUCUREŞTI - BELGRAD  (795 km)  

Ora 6:00 Plecare din Bucureşti din parcarea de la PiaţaVictoriei, pe ruta (vezi tabelul de mai jos). Seara sosire la Belgrad. Începem turul de 

oraş cu Parlamentul, Citadela Kalemegdan, Palatul Prinţesei Ljubice şi artera pietonală Knez Mihajlov. Cazare la Belgrad. 

Ziua 2. BELGRAD- Canionul TARA- PODGORICA- CETINJE (550 km) 

Mic dejun. Traversăm Serbia, apoi Muntenegru pt. a admira peisajele copleşitoare din Canionul Tara, al doilea după Marele Canion din 

Statele Unite. Străbătând apoi capitala Muntenegrului - Podgorica, vom ajunge pentru cazare la Cetinje, capitala istorică a ţării.  

Ziua 3. CETINJE- FIORDUL BOKA KOTORSKA- DUBROVNIK- CETINJE (280 km) 

Mic dejun. După un scurt tur de oraş în Cetinje, deplasare spre Boka Kotorska (cel mai sudic fiord din Europa), apoi spre Dubrovnik - "Perla 

Adriaticii”, unde vom admira Biserica Franciscană (care conţine o farmacie din sec. XIV), Palatul Rector din 1441 şi zidurile oraşului 

medieval (sec. XI - XVII). Timp liber în Dubrovnik. Întoarcere pentru cazare la Cetinje. 

Ziua 4. DURES- TIRANA- SKOPIE (540 km) 

Mic dejun. Începem traversarea Albaniei şi vizităm Durres, al doilea oraş ca importanţă al ţării: Fortăreaţa (sec. 6 AD.), amfiteatrul roman 

şi Palatul regelui Zugo. Continuăm cu capitala Tirana, unde admirăm Moscheea Et'hem Bey, Piaţa Skandemberg, Muzeul lui Enver Hoxha. 

Seara sosire şi cazare la Skopje. 

Ziua 5. SKOPJE- SOFIA- BUCURESTI (590 km)  

Mic dejun. Vizită în capitala Macedoniei: Fortăreaţa Bizantină, Podul din perioada Otomană, Piaţa cu Statuia lui Alexandru Macedon, casa 

memorială a Maicii Theresa. Plecare spre  Bucureşti, cu tranzitarea Bulgariei. Scurt tur de oraş în Sofia, cu oprire la impunătoarea Catedrală 

Alexander Nevsky. Sosire seara, după ora 23.30, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale. 
 

DATE de PLECARE 2014 30.04, 06.06, 18.07, 15.08, 10.09  

Loc în cameră DBL 235 € 
 

Program realizat şi în sezonul 2013. 

 

PREŢUL INCLUDE: NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ: 

 Transport cu autocar cu climatizare, clasificat 2- 4* si ghid însoţitor din partea agenţiei 

  4 cazări cu mic dejun în hoteluri de 3 si 2 stele si vizitele din program 

 Asigurarea medicală, intrările la obiectivele 

turistice şi serviciile de ghizi locali; 
 

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. 

Obiectivele marcate cu caractere bold-italice se vor vizita doar pe exterior. Copiii beneficiază de reducere doar pt. cazare in cameră 

cu 2 adulţi. Pt. explicaţii la obiective, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali. Ordinea cazărilor şi  vizitarea din fiecare zi a 

obiectivelor turistice se poate modifică, cu asigurarea vizitării tuturor obiectivelor incluse în program.  Compania de turism nu poate fi 

facută răspunzătoare pentru astfel de situaţii , ce nu pot fi depistate anterior plecării.                                     Grup minim 35 pers. 
 

-Îmbarcări sau transferuri gratuite NUMAI LA DUS din Alba-Arad-Bacău-Brăila-Braşov-Buzau-Câmpina-Constanţa-Craiova 

Cluj-Galaţi-Iaşi-Oneşti-Ploieşti-Piteşti-Sebeş-Sf. Gheorghe-Sibiu-Slatina-Timişoara- Vâlcea. Transfer contra cost din celelalte oraşe ale ţării 
 

Transferurile GRATUITE SUNT GARANTATE pt. MINIM 4 persoane (reconfirmare cu 7 zile înainte de plecare) şi sunt 
LIMITATE în funcţie de CAPACITATEA MAXIMA A MIJLOCULUI DE TRANSPORT UTILIZAT (8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri). 
Taxa de rezervare 5 euro / pers. / sens pentru oraşele marcate cu fond galben din tabelul următor: 

Punctele de îmbarcare GRATUITA (autocar sau microbus) sunt structurate mai jos: 
BUCUREŞTI - Parcare Piaţa Victoriei      - 05.45 
PITEŞTI    - McDonald's Gară            - 07.00 
RM. VÂLCEA  - Benzinăria Dacos              - 08.00 
PLOIEŞTI  - Petrom METRO   - 07.00 
BRAŞOV           - McDonald's Calea Bucureşti  - 09.00 
SIBIU  - Intrarea în parcarea OBI (pe centura)   - 11.30 
SEBEŞ  - Farmacia HELPNET           - 12.00  
DEVA   - McDonald's GARĂ                  - 14.00 
CLUJ   -Centrul comercial SIGMA         - 10.00  
ARAD    - Gara Centrală                - 16.00 
TIMIŞOARA - REAL Calea Aradului  - 17.00 
IAŞI  - Palatul CULTURII  - 03.15 

BACĂU - McDonald's Stadion  - 05.15 
Sf.Gheorghe  - Petrom V- ieşire spre Braşov - 08.00 
BRĂILA   - Parcarea CARREFOUR  - 04.30 
GALAŢI     -Intrare parcare REAL               - 04.00 
BUZĂU      - Parcarea PETROM de la  

  podul Mărăcineni   - 06.00 
CONSTANŢA  - Gara Centrală      - 03.30 
CRAIOVA  - McDonald's Calea Bucureşti  - 07.30 
SLATINA  - Parcare Hotel Parc     - 08.00 
 

Supl. 
SINGLE 

COPII 

6-12 ani 
Al 3-lea adult 

în cameră 

85 € 215 € 225 € 



Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localit. 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 mijloacelor de transport utilizate.

ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE se vor confirma la cerere, în funcţie de posibilităţile de încadrare în 
graficul orar, transferuri contra cost şi din alte oraşe ale ţării, cu autovehicule moderne de 4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 
49 de locuri, toate cu loc de bagaje corespunzător şi şoferi experimentaţi şi amabili.  

 
Punctele de îmbarcare CONTRA COST (autocar sau microbus) pentru restul oraşelor din ţară: 
 
SLOBOZIA - PETROM intrare dinspre Drajna                                 
CALARASI - Gara Centrală    

SUCEAVA - Intrarea în parcarea METRO 
BOTOSANI - Intrarea în parcarea ALTEX 

TULCEA - Intrarea în parcarea KAUFLAND 
TÎRGOVIŞTE - Benzinăria Agip Pavcom   
P. NEAMŢ - Parcare hotel CEAHLĂU           
TÎRGU MURES - Intrarea în parcarea Promenada Mall   
TÎRGU JIU - Benzinăria PETROM Castelul de Apă 
VASLUI - Parcare hotel Racova 
BARLAD - Benzinăria MOL 

FOCŞANI    - Parcarea Stadion Unirea  
BISTRITA  - Intrarea în parcarea KAUFLAND 
BAIA MARE  - McDonald's magazin Maramures 
SATU MARE  - Parcarea Catedrala Catolica 
DROBETA  - ROMPETROL- ieşire spre Craiova 
ORADEA  - Intrarea în parcarea SELGROS  
   

 
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).  

ATENŢIE !! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
 


