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De la 349 €  
+ 375 euro (bilet de avion, 

transferuri  si  transport  autocar ) 
 

13 zile - Avion 
 
 
 DATE DE PLECARE 2019: 
  22.04; 14.06; 15.07; 12.08; 14.09 
 
  

P R E T U L  I N C L U D E  
• Bilet de avion Bucuresti – Milano; 

• Bilet de avion Catania – Bucuresti 

• transport cu autocar climatizat, 

exceptie zilele 6 si 7 (contra cost cu 

transportul public);  

• 12 nopti de cazare la hotel de 2-4* 

• 12 mic dejun; 

• Traversarea cu feribotul in Sicilia 

• Transfer aeoroport-hotel- aeroport 

• ghid insotitor din partea agentiei 

dupa intalnirea cu acesta in Milano 

 
 
 

B O N U S U R I  
• NOU! Pachet asigurari inclus: 

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

• Reducere 10% la achitarea din tara 
a 3 excursii optionale, pentru 
posesorii de card PELLERIN CLUB 
CARD. 

 

 

O P T I O N A L E  
• Excursie Florenta si San Gimignano 

– 40 € /pers. 
• Croaziera Amalfi 55 € / pers. 
• Excursie Catania si Siracuza 45 € / 

pers. 
• Excursie Palermo – 55 € / pers. 

 

Program 
 

 Ziua 1. Bucuresti – Milano – Varese    
Calatoria noastra incepe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 

spre Milano. Dupa aterizare, imbarcare in microbuzul de transfer si deplasare catre hotel. 

Cazare in zona Varese.  Seara intalnire cu ghidul si grupul sosit din tara cu autocarul. 

 “ Sedinta tehnica” pentru programul de a doua zi! 
 

 Ziua 2.  Milano  
 Ne petrecem ziua descoperind orasul Milano, una dintre destinatiile favorite ale 

iubitorilor de moda, gastronomie si arhitectura din intreaga lume. Nu stim care dintre 

atractiile milaneze te va face si pe tine sa te indragostesti iremediabil de acest oras: sa fie 

Domul, una dintre cele mai spectaculoase catedrale gotice din Europa? Forfota vesela de 

pe Via Garibaldi? Pinacoteca di Brera, care contine o celebra si splendida colectie de 

tablouri? Sau sa fie pur si simplu un cappuccino cu gust divin, savurat inainte sa intri intr-

unul dintre magazinele din Galeria Vittorio Emanuele II? Te lasam pe tine sa descoperi 

raspunsul corect! 

Autocarul ne lasa in apropierea zidurilor Castelulul Sforza, o fortareata din caramida 

rosie cu turnuri inalte si ziduri de aparare. Astazi, aici isi au sediul patru muzee: galeria 

de arta si muzeul de arte frumoase considerate principalele atractii, celelalte doua muzee 

fiind mai modeste, cuprinzand instrumente muzicale si exponate arheologice.   

Ne indreptam la pas spre Piazza del Duomo, unde admiram Domul din Milano. A 

fost si ramane una dintre cele mai spectaculoase catedrale gotice din Europa. O adevarata 

parada a modei si a frumusetii mediteraneene ni se dezvaluie. Italienii sunt frumosi, 

indiferent de varsta. Ii admiram cum circula pe scutere, pe biciclete in timp ce ne 

rasfatam cu un pic de shopping in Galeriile Vittorio Emanuele.  

Ne continuam traseul nostru pietonal pana la Piazza della Scala, de unde avem 

ocazia sa admiram frumoasa cladire a Operei. Inaugurata in 1778, cladirea si-a luat 

numele de la biserica aflata pe acel loc, desi mare parte din aspectul actual  dateaza din  

1946, cand a fost redeschisa, dupa ce suferise distrugeri mari in timpul razboiului.  

Moment de ragaz: 
 Arunca o privire in lojele teatrului  si admira interiorul somptuos si candelabrele 

uriase. Ar trebui sa vizitezi Museo Teatrale alla Scalla, care este un colt al teatrului, ce 

contine amintiri din lumea operei, costume, portrete si jobenul lui Verdi.  

 Seara intoarcere pentru cazare la acelasi hotel din zona Varese. 
 

 Ziua 3. Milano – Genova – Pisa – Montecatini  

 Dupa micul dejun, ne asteapta Genova, candva capitala republicii genoveze si un 

important oras port. Bogatia de odinioara se reflecta prin arhitectura sa somptuoasa din 

orasul vechi medieval. Vizitam cele mai emblematice cladiri aristrocrate si palatele 

fastuase din Le Strade Nuove din secolul al XVI-lea. Apoi mergem de-a lungul Via Garibaldi 

si Via Balbi admirand alte palate, curti interioare si gradini superbe printre cate Palazzo 

Ducale, mentionat din secolul al XIII-lea, care este situat, la capatul estic al Via di San 

Lorenzo. In Via Garibaldi sunt, de asemenea, cele mai importante muzee de arta din oras, 

Palazzo Rosso si Palazzo Bianco in Via Balbi, cladirea principala a Universitatii din 

Genova. 

Moment de ragaz: 

 Masa o luam impreuna pe Via Garibaldi, unde gasim cele mai aburinde si savuroase 

felii de pizza. Trattoriile ne imbie la fiecare pas, iar una dintre cele mai gustoase este 

pizza cu vinete si mozzarella. Condimentele mediteraneene ii dau o savoare proaspata, 

iar aluatul jongleaza cu senzatia de proaspat scos din cuptor, crocant si aromat. Un 

deliciu! 

Grande Italia – Istorie si gastronomie 
In aceasta calatorie avem ocazia sa descoperim: 

 Milano – Genova - Pisa – Florenta – San Gimignano – Siena – Assisi – Roma  – Cassino  

Napoli – Pompei – Taormina – Catania – Siracuza – Palermo  

 
 

 

Experiente culturale 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_Rosso_(Genova)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_Bianco&action=edit&redlink=1
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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 facilitati acordate 
pentru circuitele cumparate, dar si 
beneficii oferite de partenerii nostri, 
in tara. 
 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  I N  P R E T  

 

• Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali, alte taxe 

si cheltuieli personale. 

• Excursiile optionale pentru grup 

minim 30 de persoane; 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  

 

• Supliment de single 235 € 

• Reducere a 3-a persoana in 

camera 15 euro 

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  

pentru cazare in camera dubla cu 

2 adulti 

 

 

 

 Pornim apoi spre Pisa. Daca nu ti-ai inclinat deja, un pic, capul, asteapta sa ajungem la 

celebrul Turn Inclinat. Farmecul orasului il da aceasta minune a lumii, dar si inghetata la 

cornet cu care ne racorim (chiar daca nu ne este neaparat cald!) Dupa pozele obligatorii, 

ne continuam periplul spre Montecatini. Acest orasel plin de verdeata este cunoscut 

pentru termele sale. Aici ne vom odihni peste noapte, dupa o cina savuroasa. 

 

 Ziua 4.  Florenta si San Gimignano    

 Buon giorno, Italia! Timp liber la dispozitie sau optional va propunem excursia in 

Florenta, care ne asteapta si nu putem dezamagi asa o destinatie. Capitala regiunii 

Toscana se mandreste a fi unul dintre cele mai frumoase orase ale lumii. Cu inima 

deschisa, caci Italia are acest efect asupra celor care o viziteaza, vedem Catedrala Santa 

Maria del Fiore, a patra ca marime din Europa, dar cea mai veche constructie din 

Florenta si totodata cea mai inalta! Impozanta constructie este flancata de clopotnita 

(Campanile) de sine statatoare, iar in umbra catedralei se afla Baptisteriul, un lacas de 

importanta spirituala si artistica pentru mai bine de o mie de ani. Daca Piazza del Duomo 

este considerata centrul religios al Florentei, cea de-a doua piata importanta a orasului 

Piazza della Signoria, a fost dintotdeauna considerata centrul civic. Aici se afla Palazzo 

Vecchio, sediul administratiei orasului timp de sapte secole, ce adaposteste astazi mai 

multe sculpturi de seama. Este locul de intalnire al turistilor si florentinilor deopotriva, iar 

in imediata apropiere se inalta cel mai impozant muzeu al orasului Galeriile Uffizi. Ne 

continuam traseul pietonal urmand cursul stradutelor medievale si ajungand la batranul 

pod peste raul Arno, Ponte Vecchio. Singurele tentatii care ne distrag atentia sunt 

magazinele cu bijuterii pretioase de o frumusete aparte. Statuile, artistii stradali, vechiul 

integrat in nou ne lasa un gust placut si cu o stare de bine interioara ne gandim la un mic  

“Intermezzo”.  Pornim mai departe spre San Gimignano. Primul lucru care uimeste este 

relieful citadin asemanator cu linia zimtata a New-York-ului. Cativa “zgarie-nori” se inalta 

falnici, dar pe masura ce ne apropiem descoperim ca avem de-a face cu turnuri istorice 

care devoaleaza comorile medievale ale lui San Gimignano. Inconjurat de vechi ziduri de 

aparare, orasul pastreaza biserici si cladiri seculare. În Piazza Duomo admirăm Palazzo 

Comunale, cu Torre Grossa. Tot aici se găseşte Chiesa della Colegiata faimoasă pentru 

frescele sale din capela Sf. Augustin si intelegem de ce UNESCO a inclus centrul istoric al 

orasului pe lista sa de patrimoniu. Aici creste si unul dintre cele mai scumpe condimente 

din lume, sofranul, care, alaturi de sunca aurie tipica bucatariei din San Gimignano si de 

vinul alb local, produs din strugurii de Vernaccia, face obligatorie o masa cu iz de istorie 

cum altundeva nu vom intalni.  

Moment de ragaz: 

 Vinul din San Gimignano are dulceata unui soi de strugure foarte vechi, Vernaccia. 

Dulceata si parfumul acestui vin apar datorita solului nisipos de pe dealurile care 

prejmuiesc orasul. Sub soarele Toscanei se coc vite- de -vie de soi nobil, iar vinul din San 

Gimignano era preferatul Papei Martin al IV-lea. 
Seara intoarcere si cazare la acelasi hotel din Montecatini. 

 

 Ziua 5.   Montecatini – Siena – Assisi – Roma  

 Ne luam la revedere de la Montecatini si ne indreptam spre Siena. Un fel de Florenta 

mai putin turistica, Siena pare ca te ia in brate, de parca te-ai fi intors acasa. Pastreaza si 

ea farmecul medieval, insa, intr-un mod intim. Stradutele inguste ascund frumuseti demne 

sa fie admirate la fiecare pas. Ne plimbam si ne oprim sa admiram cea mai mare piata a 

orasului, Piazza Del Campo, unde ne oprim pentru o ceasca de cappuccino cu gust 

adevarat. Revigorati, vizitam Palazzo Publico, Torre del Mangia si zabovim langa Dom. 

Fiecare punct cardinal are dedicate decoratiuni aparte, complexe. Insa, comoara locului se 

afla in interiorul Domului, in Altarul lui Piccolomini unde admiram patru statui sculptate 

de Michelangelo, reprezentandu-i pe Sfintii Petru, Pavel, Gregorius si Pius. De aici avem de 

parcurs un drum ce ne poarta prin peisaje fabuloase chiar pana la intrarea in orasul 

Assisi. Aici s-ar fi nascut Sfantului Francisc, ocrotitorul Italiei. Dupa o plimbare prin 

sarmantul orasel intins pe colinele line ale Muntelui Subasio, important loc de pelerinaj 

pentru catolici, pornim spre “Caput Mundi” asa cum arogant o numeau romanii. Cazare la 

Roma. 
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 Ziua 6.   Roma  

 Supranumita la ”Città Eterna” (”Cetatea eterna”) sau, pur si simplu, ”l'Urbe” 

(”Orasul”), Roma are o istorie indelungata si nu putini dintre cei care o cunosc spun ca, 

daca ar fi sa aleaga un singur oras pe care sa il descopere de-a lungul vietii, acesta ar fi 

Roma. Asezata pe malul Tibrului, Roma este una dintre cele mai importante destinatii 

turistice din lume, fiind vizitata anual de milioane de turisti, fascinati de amestecul unic de 

arheologie, istorie, arta, gastronomie si panorame care iti taie respiratia. Roma are nevoie 

de timp pentru a fi descoperita, dar astazi vom incepe prin a descoperi o parte din 

comorile Romei: Santa Maria Maggiore, San Pietro  in Vincoli, Colosseumul, Columna 

lui Traian, Piata Venetia , Capitoliul si Pantheonul. Orice alte cuvinte aici ar fi de 

prisos in fata maretiei acestor constructii! 

Moment de ragaz: 

 E adevarat ca Roma este orasul operelor de arta si al monumentelor, dar este si orasul 

in care vei manca cea mai delicioasa pizza si cea mai traznita combinatie de gelato! 

Incearca inghetata cu salvie si zmeura, sau inghetata cu ricotta sau cu migdale si 

smochine… asa poti spune ca ai fost la Roma. 

 Dupa ce  “Cetatea Eterna”ne-a convins de venerabila sa varsta vom admira si 

frumusetea sa unica in Piata Navona, Fontana di Trevi si Piata Spaniei, iar definitia 

grandorii o vom afla in Basilica San Pietro.  

 Suntem obositi, dar fericiti ca am avut ocazia sa pasim pe stradutele acestui minunat 

oras. Ne retragem la hotel pentru odihna binemeritata. Cazare la hotel in Roma. 

 

 Ziua 7.  Roma - Vatican 

 Azi avem zi libera pentru vizita individuala in Roma. Vom descoperi Vaticanul, 

reședința Bisericii Catolice și cel mai mic stat din lume. Pe o suprafață de doar jumătate de 

kilometru pătrat se afla unele dintre cele mai importante opere de artă ale omenirii 

semnate de Giotto, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Tițian sau Rafael, pastrate in Muzeele 

Vaticanului si capodopere cum ar fi Capela Sixtină si Bazilica Sfântul Petru.  Dupa o zi 

petrecuta in Statul Cetatii Vaticanului, va veti convinge ca nicio vizita la Roma nu este 

completa fara o zi petrecuta la Vatican. Cazare la acelasi hotel din Roma. 

 

 Ziua 8.   Roma – Cassino – Pompei – Sorrento  

 Din Cetatea Eterna plecam dimineata spre Cassino pentru a vizita Abatia Monte 

Cassino ce a fost  intemeiata de Sf. Benedict si este in prezent una dintre cele mai 

faimoase manastiri din lume. Pornim apoi spre Pompei. Vezuviul este vulcanul care a 

oprit istoria in timp cand a erupt, fatal, in anul 79. Era 24 august, iar scenele domestice pe 

care eruptia le-a incremenit pentru eternitate au fost aduse la lumina de arheologi. 

Scenele familiare, inscriptiile, vasele… toate par sa aiba o viata eterna si sa repete la infinit 

istoria acelei zile in care cenusa vulcanica a intunecat cerul. Si totusi, in ciuda istoriei, 

viata pulseaza la poalele Vezuviului. Localnicii spun ca solul vulcanic este deosebit de 

manos si nu se indura sa plece. De aici ne retragem spre Sorrento, o statiune sic unde 

livezile de lamai si-au dat intalnire cu albastrul marii si care deschide drumul spre 

splendida Coasta Amalfitana. Cazare in zona Sorrento 

 

 Ziua 9.  Croaziera pe Coasta Amalfitana 

 Program liber sau croaziera pe Coasta Amalfitana. Ne imbarcam de dimineata 

marinareste si navigam pe coasta Amalfitana, un loc pe care ar trebui sa il vedem macar o 

data in viata si care ne va seduce iremediabil. Intr-o scena dramatica, dar atat de 

romantica, muntii par ca plonjeaza in apa, imbratisand stancile si padurile verzi ale 

uscatului. Cu marea de un azur sublim si satele care se agata de coasta stancoasa, peisajele 

sunt demne de albumele de calatorie. In 1953, scriitorul american John Steinbeck s-a 

indragostit de Positano si a publicat un articol care a atras atentia lumii intregi si a adus 

milioane de turisti aici. Ne putem convinge de spusele celui de mai sus, vizitand orasul. 

Catalogata de UNESCO drept un „exemplu” remarcabil al peisajului mediteranean, zona 

este plina de gradini terasate de lamai, din care se fabrica faimosul limoncello.  Orasul a 

fost o statiune inca de pe vremea romanilor si ascunde o gradina botanica chiar pe malul 

marii, Giardini di Augusto, de unde multitudinea de iahturi din port pare un stol de 

pasari care se odihnesc. Ne intoarcem in Sorrento si vom incheia seara la hotel.  

 

T R E B U I E  S A  V E Z I  
 

Turnul din Pisa 

Turnul fost planificat ca o campanila 

pentru Domul din Pisa. Dupa doisprezece 

ani de la punerea pietrei de temelie, cand 

constructia a ajuns la etajul al treilea, din 

cauza proastei calitati a solului de noroi 

argilos si nisip, turnul a inceput sa se 

incline in directia sud-est. Timp de o suta 

de ani constructia a fost oprita. 

Urmatoarele patru etaje au fost construite 

oblic, pentru a compensa partea inclinata. 

Dupa aceea, constructia a trebuit sa fie 

intrerupta din nou, pana in 1372, cand 

turnul-clopotnita a fost finalizat. Catedrala 

din Sorrento 

 

Catedrala din Sorrento 

Domina cele doua strazi principale ale 

orasului, Corso Italia si Via Tasso. In 

interior sunt expuse tronul episcopal, un 

altar care dateaza din secolul al XVI-lea si o 

fresca din secolul al XV-lea, reprezentand 

Adoratia pastorilor. Capela Sixtina 

 

Capela Sixtina 

Este locul in care se tin sedintele in urma 

carora se alege urmatorul papa. Prima 

slujba a fost oficiata aici in ziua de 9 

august 1483. Cu acea ocazie, capela a fost 

inchinata Inaltarii la cer a Fecioarei Maria. 

 

Colosseumul 

Pentru pasionatii de istorie, este atractia 

absoluta a Romei. Datand din anul 72 i. 

Hr., acest enorm si impresionant 

amfiteatru gazduia pana la 50.000 de 

spectatori, care se delectau privind luptele 

dintre gladiatori si sclavi sau animale 

salbatice. 
 
 

Pompei 
Este locul unde timpul s-a oprit in loc intr-

o zi de august, in anul 79. Eruptia 

vulcanului Veziuviu a captat sub valul de 

lava scene domestice duioase, care au fost 

readuse la lumina de munca arheologilor. 

In ciuda istoriei tragice, localnicii spun ca 

solul vulcanic este deosebit de manos si nu 

se indura sa plece. 
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 Ziua 10. Sorrento – Taormina 

 Ne luam la revedere de la la frumoasele locuri de pe Coasta Amalfi si ne indreptam 

spre Sicilia. Vom face o incursiune in pitorescul oras Taormina. Supranumit “Perla Marii 

Mediterane”, acesta este situat pe coasta de est a insulei, deasupra a doua golfuri a caror 

imagine este desprinsa parca dintr-o carte postala. Statiunea a fost construita pe Muntele 

Tauro, iar in fundal se vede vulcanul Etna; este o priveliste care iti taie pur si simplu 

respiratia. Taormina poate fi cel mai bine descris, ca fiind o combinatie intre munti, mare 

de azur, stanci dramatice si istorie. Renumitul teatru grec din Taormina este una dintre 

atractiile turistice importante; de aici vom admira o superba  priveliste a coastei de est. O 

plimbare pe stradutele inguste ale Taorminei cu magazine chic, cafenele si restaurante 

primitoare, este un prilej de incantare. Incheiem periplul de azi cu o plimbare relaxanta 

prin gradinile publice din Taormina, pline de verdeata si o puzderie de flori. Cazare la 

hotel in zona Taormina. 
 

 Ziua 11.  Taormina – Catania – Siracuza  

 Program liber sau excursie optionala in Catania, al doilea oras ca marime din Sicilia, 

situat pe coasta de est, la mica distanta de vulcanul Etna. Aspectul unic al Cataniei se 

datoreaza in mare parte pietrei vulcanice, de culoare gri, folosita pentru numeroase 

edificii publice si palate. Frmusetea si valoarea artistica si istorica a centrului baroc al 

Cataniei a fost recunoscuta prin includerea ei in Patrimoniul UNESCO.  

 Plecam din Catania spre Siracuza, un alt oras monument, ce face parte din 

Patrimoniul Mondial UNESCO. Incepem cu un tur de oras cu vizitarea principalelor 

atractii: : Santuario Madonna delle Lacrime, Templul lui Zeus, Teatrul grec, 

Catedrala din Insula Ortigia, atelierul de papirus si Urechea lui Dionis. Vom incheia 

ziua cu o plimbare in Insula Ortigia. Cu siguranta nu vom rata o plimbare pe superbele 

strazi de piatra gri si ne vom opri la o cafenea pentru a savura un cappucino veritabil 

sicilian. Spre seara, ne retragem spre Taormina. Cazare la acelasi hotel din zona Taormina.  
  

 Ziua 12. Taormina – Palermo   

 Program liber sau excursie optionala la Palermo. Este ultima zi de explorare in 

aceasta calatorie de suflet prin Italia. Dedicam acesta zi capitalei Siciliei, Palermo.  

Aceasta ne da impresia de oras al contrastelor, in care modernul si ritmul de viata alert 

fac casa buna cu monumentele stravechi si cladirile istorice. Profitam de ocazie si intram 

in magazinele cochete in cautarea ultimelor cadouri pentru cei de acasa, ne relaxam pe 

terasele primitoare cu un gelato si ne facem planuri pentru masa de pranz. Sa fie pizza, ori 

paste sau ceva mai putin caloric? Decidem pe moment, iar dupa masa continuam 

incursiunea in Palermo spre Piata Marina si Parcul Garibaldi. Aici, Balcescu are un bust 

asezat chiar langa cel al prietenului sau Giuseppe Garibaldi.  Parcul are o vechime de peste 

100 de ani, fiind fondat in 1886, iar statuia lui Balcescu este strajuita de imensi ficusi cu 

trunchiuri impletite si de palmieri exotici. "Nicolae Balcescu, grande storico e patriota 

romeno morte a Palermo", scrie pe soclul statuii revolutionarului de la 1848.  

 Ne reintoarcem la hotelul nostru din zona Taromina pentru cazare. 
 

Ziua 13.   Zbor spre tara 

 Dupa micul dejun se elibereaza camerele. Imbarcare in microbuzul de transfer catre 

aerportul din Catania pentru zborul spre tara.  

 

 

 

B I N E  D E  S T I U T  

 
• Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de 

a refuza intrarea pe teritoriul statului a 

oricarei persoane care nu prezinta 

suficienta incredere chiar daca aceasta a 

obtinut acordul pentru obtinerea vizei 

turistice. Agentia de turism nu poate fi 

facuta raspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecarii. Turistul isi asuma riscurile de a-i 

fi refuzata intrarea si de aceea este 

obligat sa informeze agentia asupra 

oricarui incident petrecut vreodata in 

afara granitelor Romaniei, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o are 

cu statele in care are loc desfasurarea 

programului. 

• Minorii trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa 

iasa din tara: sa calatoreasca cu cel 

putin un adult insotitor; sa aiba asupra 

lor acordul ambilor parinti (sau al 

parintelui care nu-i insoteste) legalizat 

la notariat; adultul care-i insoteste, in 

cazul in care acesta nu este unul dintre 

parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe 

care sa-l prezinte la frontiera). 

• Programul actiunii poate fi modificat de 

catre conducatorul de grup, ca ordine 

de desfasurare sau se pot inlocui unele 

obiective sau hoteluri in functie de 

anumite situatii speciale. 

• Categoria hotelurilor si a mijloacelor de 

transport este cea oficiala pentru tarile 

tranzitate. 

• Obiectivele mentionate in tururile 

panoramice cu autocarul se viziteaza 

doar pe exterior. 

• Distributia camerelor la hotel se face de 

catre receptia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de catre turist direct 

la receptie, asistat de insotitorul de 

grup. 

• Pentru anumite facilitati din hotel sau 

din camera, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); in momentul sosirii la hotel 

solicitati receptionerului sa va 

informeze cu exactitate asupra lor. 

• Autoritatile locale pot solicita o taxa de 

genul taxei de statiune. Aceasta se va 

achita de catre turisti la receptia 

hotelurilor. 

• Pentru calatorie sunt necesare cartea de 

identitate sau pasaportul valabile 6 luni 

de la data intoarcerii in tara. 

 

Grup minim 35 pers. 
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A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 120€ 

PROMO 

Reducere 70€ 

STANDARD + 

Reducere 40€ 

469 € 
+ 375 € (bilet de avion, 

transferuri  si  transport  

autocar,) 

349 €  
+375 € (bilet de avion, 

transferuri  si  transport  
autocar,) 

399 € 
+375 € (bilet de avion, 

transferuri  si  transport  

autocar,) 

429 € 
+375 € (bilet de avion, 

transferuri  si  transport  

autocar,) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

✓ Oferta valabila pentru 

primele locuri in autocar; 

✓ Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 de 

zile  inainte de data 

plecarii; 

✓ GRATUIT  - PELLERIN 

CLUB CARD, avand incluse 

asigurarea medicala, 

storno si de bagaje. 

✓ GRATUIT  Excursie 

Florenta si San Gimignano; 

✓ Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica locala); 

✓ ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

✓ Oferta valabila pentru 

ultimele locuri in autocar; 

✓ Plata integrala la 

inscriere; 

✓ Nu se accepta modificari 

sau anulari. 

✓ Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

✓ ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

✓ Avans  50% la inscriere; 

✓ Diferenta de plata cu 60  

de zile inainte de data 

plecarii; 

✓ Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica 

locala); 

✓ Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

✓ Oferta este valabila pana 

la  30.10.2018. 

 

 

✓ Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 

zile inainte de data 

plecarii; 

✓ Tarif disponibil si in 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare si 

asistenta turistica 

locala); 

✓ Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

✓ Oferta este valabila 

pana la  30.04.2018. 

 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I  
• Supliment de single 235 € 

• Reducere a 3-a persoana in camera  15 €.  

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti 

 

Va multumim ca ati petrecut o vacanta superba alaturi de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integranta a contractului de prestari servicii. 


