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De la 265 €  
+  155 euro (transport 

autocar) 
 
  

DATE DE PLECARE 2019:  

27.06; 14.07; 08.08; 12.09; 31.10 

 

11 zile - Autocar 
 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  

• transport cu autocar climatizat;  

• 10 cazari la hotel de 2*-4* 

• 10 mic dejun; 

• ghid însoţitor din partea 

agenţiei pe traseu; 

 

B O N U S U R I  

• transferuri din țară conform 

programului; 

• NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB CARD 

• Reducere 10% la 3 excursii 

opționale achitate din tara, pentru 

posesorii de card PELLERIN CLUB 

CARD. 

 

O P Ț I O N A L E  

• Pisa si San Gimignano –             
40 €/pers. 

• Siena si Florenta - 35 €/pers. 
• Cina Traditionala Belgrad -       

25 €/pers. 

 

Program 
 

 Ziua 1. București – Budapesta  
 Călătoria noastră începe din cea mai modernă autogară din România - Autogara 

Centrală - București, la ora 6.30 dimineața. Verifică lista cu oraşele prin care tranzităm 

ţara. Ajungem în cursul serii la Budapesta. (Cazare în Budapesta). 
 

 

 Ziua 2. Budapesta – Viena – Salzburg  

 Jó reggelt! (Buna dimineata!) Pornim motoarele, dimineața devreme, după micul 

dejun pentru a descoperi capitala Austriei, Viena, ce a fost vreme de secole centrul 

Imperiului Habsburgic. Acest oras ne va impresiona cu cladirile sale construite in stil 

baroc si obiective turistice de mare interes.  Intram in atmosfera fostei capitale imperiale 

parcurgand intr-un scurt tur panoramic: Ringstrasse, Piata Maria Tereza, Parlamentul, 

Primaria, Palatul Hofburg, Opera. 

 

Moment de răgaz: 

Daca tot am ajuns in Viena haideti sa decoperim savoarea unui cappuccino vienez 

“Kapuziner”  si a unui strudel cu mere “Apfelstrudel”in renumita cafenea 

Schwarzenberg situata pe Kärntner Ring. Istoria cafenelelor vieneze dateaza din anul 

1683 devenind treptat locul preferat de socializare al vienezilor. 

 După ce ne-am delectat cu bunătăţurile locale ne îmbarcăm în autocar şi ne 

îndreptăm spre Salzburg unde ajungem în cursul serii. Ne cazăm la un hotel din zona 

Salzburg. 
 

 Ziua 3. Salzburg – Padova  

 De dimineață, plecăm spre  orașul lui Mozart, Salzburg. Gluma care spune „dacă o 

clădire este barocă, lăsați-o așa” rezumă perfect acest oraș, unde găsim numeroase 

turnuri grațioase, o fortăreață pe o culme amețitoare și munți de jur împrejur. Aici se află 

Palatul Mirabell, care este înconjurat de o grădină minunată, plină de trandafiri. Nu 

putem rata Domul, un “must-see” pentru fanii lui Mozart, se spune ca este locul unde 

acesta a  fost botezat.  

 Vă vindem un pont: străzile Salzburgului sunt pline de restaurante și rulote care 

servesc schnitzel și wurst delicioși! 

  După ce ne-am delectat cu bunătăţurile locale ne îmbarcăm în autocar şi ne 

îndreptăm spre Padova. Ne cazăm la un hotel din zona Padova şi ne pregătim de marea 

aventură italiană. 
 
 

 Ziua 4.  Padova – Bologna – Montecatini  
 Ne începem ziua cu vizita orasului Padova, unul din cele mai vechi oraşe ale Italiei. 

Una din comorile Padovei este Biserica Sfântul Anton, locul unde este înmormântat Sf. 

Anton de Padova, unul dintre cei mai venerati sfinţi ai Italiei. Dar cel mai important 

obiectiv turistic al Padovei este Capelle degli Scrovegni. Comandata in 1303 de nobilul 

local Enrico Scrovegni, aceasta frumoasa biserica isi datoreaza faima picturilor lui Giotto. 

 Continuăm călătoria spre Bologna, un oraş cu o mare energie culturală, animat de 

festivaluri, teatru, muzică. Ne indreptăm atenţia spre Piazza Maggiore şi Piazza 

Nettuno, unde putem admira Fontana del Nettuno, sau El Gigante, după cum îl 

denumesc localnicii, dar şi superbele clădiri din Piazza Maggiore, Pallazo del Podesta şi 

Biserica San Petrino. Seara sosire si cazare in Montecatini. 

Toscana & Emilia Romagna – Savoarea Italiei 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

 Viena – Salzburg – Padova – Bologna – Pisa – San Gimignano – Siena – Florenta – San  

Marino – Ravena – Venetia – Ljubljana – Zagreb – Belgrad   
 

 

Experiente culturale 
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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  Î N  P R E Ţ  

• Intrările la obiectivele turistice 
(inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale. 
• Excursiile opționale pentru grup de 
minim 30 persoane; 
• Bilet de tren Padova – Venetia si retur  

precum si vaporasul in Venetia circa 25 
€ (se incaseaza in agentie); 

 

 

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

• Supliment de single - 195 € 
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti. 

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

 

 

 

 Ziua 5. Pisa – San Gimignano  

 Program liber sau excursie optionala Pisa si San Gimignano. Aventura noastra 

incepe in Pisa, în inima Toscanei, unde vom descoperi spectaculoasa Piazza dei Miracoli, 

formată dintr-un complex de patru clădiri - capodopere înscrise în patromoniul mondial 

UNESCO și construite într-un stil arhitectonic unic, numit romanic pisan: celebrul Turn 

înclinat din Pisa, Domul, Baptisteriul și Cimitirul monumental. Ne vom continua apoi 

plimbarea prin vechiul oraș medieval, pe străzile pitorești unde atât suvenirurile cu 

Turnul înclinat, cât și specialități cum ar fi uleiul de măsline Monte Pisano, roșiile Pisanello 

sau brânza Pecorino ne vor face cu ochiul. 
 

Moment de răgaz:  

 Nu părăsiți Pisa fără să gustați celebri biscotti pisani - un tip de biscuiți tari, cu 

migdale și eventual, să luați câteva pachete cadou și pentru cei de acasă. Bineînțeles că 

fiecare brutărie din oraș se laudă că face cei mai buni biscotti din oraș! Cert este că sunt 

preparați după rețete tradiționale, vechi de sute de ani. 

  

Pornim mai departe spre San Gimignano. Primul lucru care uimește este relieful citadin 

asemănător cu linia zimțată a New-York-ului. Câțiva “zgârie-nori” se înalță falnici, dar pe 

măsură ce ne apropiem descoperim că avem de-a face cu turnuri istorice care devoalează 

comorile medievale ale lui San Gimignano. Înconjurat de vechi ziduri de apărare, orașul 

păstrează biserici și clădiri seculare. Zărim Palazzo Comunale, admirăm frescele bisercii 

Sf. Augustin și înțelegem de ce UNESCO a inclus centrul istoric al orașului pe lista sa de 

patrimoniu. Aici crește și unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, șofranul, 

care, alături de șunca aurie tipică bucătăriei din San Gimignano și de vinul alb local, 

produs din strugurii de Vernaccia, face obligatorie o masă cu iz de istorie cum altundeva 

nu vom întâlni.  

 

Moment de răgaz: 

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

Dulceața și parfumul acestui vin apar datorită solului nisipos de pe dealurile care 

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

Gimignano era preferatul Papei Martin al IV-lea. 

 Spre seară revenim la hotelul nostru din Montecatini. 
 

 Ziua 6.   Florenta - Siena 

 Program liber sau excursie optionala la Florenta si Siena.  Florența ne așteaptă și nu 

putem dezamăgi așa o destinație. Capitala regiunii Toscana se mândrește a fi unul dintre 

cele mai frumoase orașe ale lumii. Cu inima deschisă, căci Italia are acest efect asupra 

celor care o vizitează, vedem Catedrala Santa Maria del Fiore, a patra ca marime din 

Europa, dar cea mai veche construcție din Florența si totodata cea mai înaltă! Impozanta 

constructie este flancata de clopotnita (Campanile) de sine statatoare, iar in umbra 

catedralei se afla Baptisteriul, cea mai veche cladire a Florentei, 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 tentații care ne distrag atenția sunt 

magazinele cu bijuterii prețioase de o frumusețe aparte. Statuile, artiștii stradali, vechiul 

integrat în nou ne lasă un gust plăcut și cu o stare de bine interioară ne gandim la un mic  

“Intermezzo”.  

 

 

 

 

 



 
3 

 Moment de ragaz: 

Trattoriile ne îmbie la fiecare pas, iar una dintre cele mai gustoase amintiri din acest loc 

este pizza cu vinete și mozzarella. Condimentele mediteraneene îi dau o savoare 

proaspătă, iar aluatul jonglează cu senzația de proaspăt scos din cuptor, crocant și aromat. Un 

deliciu! 

  

Ne continuăm călătoria spre Siena, la rândul său un simbol al Toscanei, unde farmecul 

medieval a rămas intact pe străduțele pitorești. Un fel de Florența mai puțin turistică, 

Siena pare că te ia în brațe, de parcă te-ai fi întors acasă. Păstrează și ea farmecul 

medieval, însă, într-un mod intim. Străduțele înguste ascund frumuseți demne să fie 

admirate la fiecare pas. Ne plimbăm și ne oprim să admirăm cea mai mare piață a 

orașului, Piazza Del Campo, unde ne oprim pentru o ceașcă de cappuccino cu gust 

adevărat. Revigorați, suprindem cu aparatul foto  Palazzo Publico, Torre del Mangia și 

zăbovim lângă Dom. Fiecare punct cardinal are dedicate decorațiuni aparte, complexe. 

Însă, comoara locului se află în interiorul Domului, în Altarul lui Piccolomini unde 

admirăm patru statui sculptate de Michelangelo, reprezentându-i pe Sfinții Petru, Pavel, 

Grigorie și Pius. Revenim la hotelul din Montecatini. 

 

 Ziua 7.  Montecatini – San Marino – Ravenna  

 Ne luăm la revedere de la Montecatini și ne îndreptăm către San Marino, un 

microstat de doar 61 de kilometri pătrați și cu doar 33.500 de locuitori. Cele trei 

fortărețe cățărate pe coasta Muntelui Titan - Guaita, Cesta și Montale - oferă o 

panoramă impresionată spre Munții Apenini și spre Marea Adriatică, așa că sfatul nostru 

este să nu rătăciți tocmai astăzi aparatele foto! Dupa vizita în San Marino ne îndreptăm 

spre Ravenna. Orașul ne răsfață cu cele mai bine păstrate monumente creștine timpurii, o 

“colecție” impresionantă de obiective listate în patrimoniul mondial UNESCO - Basilica 

San Vitale cu a sa cupolă monumentală și mozaicurile inconfundabile care îi reprezintă 

pe cuplul imperial Iustinian și Teodora, Baptiserul Arianilor și Basilica Sant’Apollinare 

Nuovo (cu 26 de scene în mozaic cu primele reprezentări ale Noului Testament) ridicate 

în timpul domniei regelui vizigot Theodoric. Ajungând în Piazza del Popolo, ne dăm 

seama imediat de ce acest loc i-a inspirat pe Oscar Wilde, Byron, T.S. Eliot sau chiar pe 

Hermann Hesse, piațeta fiind un loc încântător, pitoresc cu o atmosferă inconfundabilă de 

dolce far niente și unde sigur ți se va face poftă de un capuccino revigorant.  

 Ei bine, am început cu Dante și vom termina vizita noastră în Ravenna tot cu el. 

Mormântul autorului “Divina Comedia” se află în așa numită “Zonă a liniștii” care mai 

cuprinde oratoriul Quadrarco di Braccioforte și Mănăstirea Franiciscană în care se 

află și Muzeul Dante. Este un loc de o liniște înălțătoare și de spiritualitate serenă care ne 

îndeamnă la introspecție. In cursul serii ne indreptam spre hotelul nostru. Cazare la hotel 

in zona Ravenna.  

 

 Ziua 8. Ravenna – Venetia – Padova  

   Astăzi Venetia este vedeta!  Plecam spre Padova de unde vom lua trenul spre Venetia, 

un oraș musai de văzut măcar o dată în viață! Cu cele peste 150 de canale și 400 de poduri 

ale sale, cu palatele și piazzetele vechi de secole, cu gondolele care te fac să te simți ca 

într-o pictură, Veneția este fără nicio îndoială unul dintre cele mai frumoase orașe din 

lume. Construită de-a lungul lagunei venețiene de pe malul Mării Adriatice, pe aproape 

120 de insule, în Veneția descoperim o atmosferă romantică ce ne poartă direct în secolul 

al XVIII-lea, când era printre cele mai rafinate orașe din Europa. Străduțele și canalele 

sunt animate de veselia tipică a italienilor, iar noi ne îndreptăm spre Piața San Marco. 

Deși poate nu ai mai fost aici, suntem siguri că ai o senzație puternică de deja-vu. 

Imaginile cu Piața San Marco, “ cel mai frumos salon din Europa” după spusele lui 

Napoleon, sunt emblematice pentru Veneția, dar acum ai șansa să vezi și să simți energia 

incredibilă a acestui loc….. muzică, porumbei, artă.   

 La câtiva pasi se află Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor care a fost resedinţa, timp de 

apoape o mie de ani, nu numai a dogilor care au condus Venetia, a politiei secrete şi a 

Curtii de Justitie, dar şi a închisorilor municipale şi a multor instituţii administrative. 

Aflându-se pe lista celor mai frumoase cladiri gotice din lume  palatul ne încântă cu 

arhitectura sa impresionantă care ne duce cu gândul la oamenii puternici care au condus, 

de aici, orașul. Privirile ne sunt atrase de Puntea Suspinelor care şi-a primit numele 

sugestiv de la poetul englez Lord Byron, care a ilustrat perfect proximitatea dintre lux și 

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

Nu poți vizita Veneția fără o oprire 
în Piazza San Marco, care 
găzduiește și cele mai faimoase 
clădiri ale orașului: Bazilica San 
Marco și Palatul Dogilor. În nordul 
Bazilicii se află Tore dell'Orologio, 
un turn cu ceas construit în 1499, pe 
care sunt inscripționate în limba 
latină următoarele: ”Eu număr doar 
orele fericite”.  
 

Turnul din Pisa  fost planificat ca o 

campanilă pentru Domul din Pisa. 

După doisprezece ani de la punerea 

pietrei de temelie, când construcția 

a ajuns la etajul al treilea, din cauza 

proastei  calități a solului de noroi 

argilos și nisip, turnul a început să se 

încline în direcția sud-est. Timp de o 

sută de ani construcția a fost oprită. 

Următoarele patru etaje au fost 

construite oblic, pentru a compensa 

partea înclinată. După aceea, 

construcția a trebuit să fie 

întreruptă din nou, până în 1372, 

când turnul-clopotniță a fost 

finalizat. 
 

Catedrala Santa Maria del Fiore 

Este cel mai mare lăcaş de cult din 

Florenţa. Clădirera face parte din 

Patrimoniul Mondial UNESCO şi este 

o atracţie majoră pentru turişti,fiind 

cel mai mare dom de cărămidă 

construit vreodata în lume. 
 

Fortăreața Kalemegdan - situată la 

confluența râului Sava cu Dunărea, 

în parcul cu aceeași denumire este 

un monument excepțional și 

principalul punct de atracție al 

Belgradului. Impresionează și 

captivează pe oricine prin 

minunatele priveliști și mai ales prin 

istoria sa. 
 

Catedrala Sf. Sava - cea mai 

impunătoare catedrală ortodoxă din 

Balcani a fost incendiată de către 

turci în 1595 și reconstruită în 

secolul XIX. Aceasta a fost ridicată 

pe locul unde au fost arse în 1595 

moaştele Sf. Sava, primul 

arhiepiscop al Serbiei. 

 

 

  
 



 
4 

 

suferință. Puntea unește Palatul de închisoarea în care erau abandonați deținutii.  

 Trecem pe intinerariul nostru uimitor și Basilica San Marco, care adăposteşte de 

aproape o mie de ani mormantul Sfântului Marcu şi care a servit drept capelă a dogilor, 

sprijin spiritual şi simbol fundamental al puterii, autorităţii şi continuităţii statului 

veneţian – cea ma longevivă republică din lume. Tot in Piata San Marco zarim silueta 

inalta si zvelta a Campanilei, cea mai inalta constructie din Venetia, cu cei 98.5 m, 

ofera cea mai incantatoare priveliste. Cand a fost construita in anul 912, avea trei 

scopuri diferite: sa fie pe post de clopotnita pentru basilica, sa fie punct de observatie 

pentru portul situat mai jos si sa serveasca drept far pentru corabii. 

 

Moment de ragaz: 

  Emblema Veneției, în memoria colectivă dragi prieteni, nu este Palatul Dogilor, ci 

gondolierul cu bluzon în dungi alb-roșii sau albastre și pălăria neagră inconfundabilă 

care cu ambitusul lui Pavarotii cântă o serenadă celor doi pasageri îndrăgostiți din 

ambarcațiunea sa. Acum este ocazia să tocmim un gondolier și să navigăm alene pe 

canalele orașului, locul perfect să admirăm arhitectura inconfundabilă a clădirilor, 

palatelor, monumentelor şi podurilor vechi de secole, să simțim vibrația acestui oraș 

unic, romantic prin definiție. 

 Revenind la cele lumești, trecem de-a lungul Canale Grande. Este cel mai 

important canal al Veneției, cu o lungime  de patru kilometri  și admirăm împreună 

celebrul vaporetto “autobuzul din laguna “.  

 Pe lista noastră se mai află si  Podul Rialto. Turistii familiarizaţi cu Veneţia pot 

merge individual în croazieră pe insula Murano, vestită pentru sticlarii care fac aici 

adevărate minuni. Plecăm după ce ne desfătăm privirile cu obiectele de artă și 

bijuteriile cu sticlă de Murano. Loc ideal pentru achiziționat primele suveniruri, 

desigur! 

 Cu apartul foto plin de poze ne intoarcem in gara Santa Lucia de unde luam trenul 

inapoi spre Padova. Ajunsi aici, ne urcam in autocarul nostru si ne indreptam spre 

hotel convinsi ca Italia mai are sa ne dezvaluie si alte frumuseti. 

 

 Ziua 9.   Padova – Ljubljana – Zagreb    

 Ne luăm la revedere de la Padova și de la Italia și ne îndreptăm spre Ljubljana. 

Pornim împreună să vedem cu ochii noștri cum se integrează istoria într-un prezent 

vibrant și viu, căci te uimește verdeața orașului, iar tihna acestei capitale europene te 

va cuprinde ca o poveste frumoasă. Destinația noastră este Castelul Ljubljana, care se 

înalță pe dealul din mijlocul capitalei slovene. Acesta datează din secolul al XV-lea și 

aspectul său impunător îi trădează rolul istoric de fortăreață, cazarmă și reședință 

regală. Verifică bateriile aparatului de fotografiat sau bazează-te pe camera telefonului, 

la alegere. Podul Triplu este unul dintre cele mai frumoase și cunoscute poduri din 

Ljubljana. Arhitectura sa specială reunește, de fapt, un grup de trei poduri care leagă 

orașul modern de centrul medieval. Zona este animată de baruri și restaurante, iar 

turiștii reușesc aici să facă fotografii demne de pus în ramă! 

 

Moment de răgaz: 

 Prânzul îl luăm împreună, după ce decidem că dieta poate să mai aștepte puțin. 

Preparatele tradiționale sunt parte din mândria locului, căci în Ljubljana vei mânca un 

strudel uimitor, vei gusta brânzeturi rafinate și îți vei stinge setea cu bere locală. 

Slovenii se laudă cu apicultura și au nenumărate soiuri de miere. Așa că dacă te 

gândești să aduci un suvenir pentru cei dragi, acum este momentul să te aprovizionezi 

cu miere parfumată. 

  Pornim apoi spre Zagreb. Situat în nordul Croatiei, acesta a rezistat eroic 

atacurilor turcesti (între secolele XIV și XVIII) dar și cutremurului devastator din 1880. 

Încercările trăite de-a lungul timpului se văd, azi, în Zagreb, în două moduri. Bisericile 

luxuriante și mănăstirile arată credința puternică în Dumnezeu. Pe de altă parte, 

palatele, parcurile și aria comercială arată că în Zagreb oamenii știu să se bucură de 

viață! În vizita noastră, vedem ambele pespective: cea spirituală, la Catedrala 

B I N E  D E  Ş T I U T  
• Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul statului 

a oricărei persoane care nu prezintă 

suficientă încredere chiar dacă aceasta a 

obţinut acordul pentru obţinerea vizei 

turistice. Agenţia de turism nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i 

fi refuzată intrarea şi de aceea este 

obligat să informeze agenţia asupra 

oricărui incident petrecut vreodată în 

afara graniţelor României, precum şi 

asupra oricărei tangenţe pe care o are 

cu statele în care are loc desfăşurarea 

programului. 

• Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să 

iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă asupra 

lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la 

notariat; adultul care-i însoţeşte, în 

cazul în care acesta nu este unul dintre 

părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe 

care să-l prezinte la frontieră). 

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot înlocui 

unele obiective sau hoteluri în funcţie 

de anumite situaţii speciale. 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială din tarile 

tranzitate. 

• Obiectivele din tururile panoramice 

din program se vizitează doar pe 

exterior. 

• Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct 

la recepţie, asistat de însoţitorul de 

grup. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif 

etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu exactitate asupra lor. 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se va 

achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. 

• Pentru călătorie sunt necesare cartea 

de identitate sau paşaportul valabile 6 

luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

Grup minim 35 pers. 
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P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E  G R A T U I T A :  

 (autocar sau microbus): 

BUCUREŞTI Autogara Centrală - București      06.30 

PITEŞTI    Petrom ieşire Piteşti Est    07.30 

RM.VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   09.00 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   12.00 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancrăm    12.30 

DEVA  McDonald’s GARĂ     14.30 

TIMIŞOARA  Benzinaria Gazprom Dumbravita     16.30 

ARAD  Benzinaria OMV Calea Timisorii                               17.30 

Adormirea Maicii Domnului, care domină Piaţa Kaptol cu turnurile sale ce veghează 

orașul încă din secolul al XIII-lea, dar și partea modernă, vibrantă pe care o simți în 

Piaţa Centrală Zrinjevac – numită oficial Trg Nikole Šubića Zrinskog. Cazare in Zagreb. 

 

 

 Ziua 10. Zagreb – Belgrad 

 Dupa micul dejun ne îndreptăm spre Belgrad, unde incepem asediul prin Poarta 

Leopold, punctul de acces către centrul istoric. Belgradul s-a ridicat pe vechea Cetate 

Singidunum, fondata de un trib celtic și transformata de romani într-un centru de 

apărare la granița imperiului. Cetatea se află în Parcul Kalemegdan, un spațiu ce se 

întinde până la malurile Dunării și ale Râului Sava.  În jurul cetății, la distanță de câțiva 

pași zărim: Poarta Zindan, Poarta lui Despot, Fântâna Romană, Biserica Ruzica, 

Monumentul Recunoștinței Franceze și Turnul cu Ceas.  

 Ieșim din Kalemegdan şi ne îndreptam spre Catedrala Ortodoxă Arhanghelul 

Mihail, construită la ordinele domnitorului Milos Obrenovic, în 1837. În apropiere se 

afla Palatul Prinţesei Ljubica.  Ne continuăm traseul  pe artera pietonală Kneaz 

Mihajlov, faimoasă pentru cafenelele și magazinele en vogue. Aici găsim un oraș 

vibrant, plin de viață și istorie, cu edificii civile în stil neoclasic sau baroc ce poartă 

amprenta Habsburgică de sec. XIX. După ce ajungem în Piața Republicii, admiram 

cladirea Muzeului National si a Teatrului si  intrăm în Skadarlija, cartierul boem al 

Belgradului, corespondent al celebrului Montmartre din Paris, cu o puzderie de 

cafenele și cârciumi unde odinoară își făceau veacul scriitori, artiști și actori la sfârșitul 

secolului XIX. Câteva dintre localuri mai primesc și astăzi oaspeți, Dva Jelena, Zlatni 

Bokal și Tri Sesira. În cârciumi, notele muzicale readuc atmosfera de început de secol 

XX, cu chansonete sau folk și jazz autohton și clinchet de pahare, acompaniate de o 

animație veselă și voci petrecărețe. 

 Ne continuăm vizita cu Catedrala Sf. Sava, cea mai impunătoare catedrală 

ortodoxă din Balcani, incendiată de către turci în 1595 și reconstruită în secolul XIX.  

 Ne indreptam spre hotelul nostru din Belgrad pentru cazare. 

 
Moment de răgaz: (program optional) 

 Seara mai rămîne timp să ne înfruptăm din preparatele supra-calorice, dar extrem 

de gustoase ale bucătăriei sârbești, și să ciocnim paharele pline de sljivovica 

(slibovița), rakija (rachiu) sau varaintele sale mai fanteziste cu diverse arome precum 

cea de gutui, caise sau nuc. Ar fi păcat să nu gustăm din păcătoasa medovaca (băutura 

ursului), o variațiune a rachiului în care mierea este vedetă. Hai să ciocnim cupele, să 

schimbăm impresii și să legăm prietenii noi. În definitiv, suntem camarazi de călătorie 

și nu-i exclus să mai fim și altădată …) 

 

 Ziua 11.   Belgrad – Bucureşti 

 După micul dejun, lasăm apoi în urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat și 

plecăm spre România. Parcurgem drumul cu amintiri de neprețuit în minte și gata 

pentru a gusta din istoria altui tărâm misterios și captivant. 

 

D E T A L I I  T R A N S F E R U R I :  

 

• 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.  

• Transferurile CONTRA COST sunt 

GARANTATE pentru MINIM 4 

persoane (reconfirmare cu 2 - 3 zile 

înainte de plecare). 

 

• Pentru mai puţin de 4 pers. /sens, 

turiştii pot accepta suportarea 

diferenţei de preţ sau li se restituie 

sumele achitate pentru transferul 

pe sensul neefectuat. Efectuarea 

transferului la plecarea în circuit, nu 

implică şi efectuarea transferului 

pentru retur. 

 

• 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 

se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea 

plecării, urmând a a ţine legătura cu 

aceştia pentru a vă informa privind 

situaţia concretă din ziua plecării 

(ora exactă a sosirii în oraşul dvs).  
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P U N C T E L E  D E  I M B A R C A R E  C O N T R A  C O S T :   

(autocar sau microbus): 

PLOIEŞTI  5 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.30 

CÂMPINA 8 € / sens/ pers. Casa Bucur-Popas Km 92    08.00 

BRAŞOV  10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.30 

CLUJ  10 € / sens/ pers. Parcare Sigma Zorilor     10.00 

CONSTANŢA 12 € / sens/ pers. Gara Centrală   02.00 

BUZĂU  10 € / sens/ pers. McDonald`s   03.00 

BRĂILA  12€ / sens/ pers. Billa - Calea Buzaului  01.30 

GALAŢI  12 € / sens/ pers. McDonald's   01.00 

FOCŞANI  10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru  02.00 

 

 

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

 

A B C D 
PELLERIN  PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 55 € 

STANDARD + 

Reducere  35 € 

355 € 
+ 155 € (transport autocar) 

265 €  
+ 155 € (transport autocar) 

300 € 
+ 155 € (transport autocar) 

320 € 
+ 155 € (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 

primle 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 excursia 

optionala Siena si Florenta 

✓ 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  30.04.2019. 

 

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

• Supliment de single 195 €;    

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

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


