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De la 299 €  
+  299 euro (bilet avion, 

transfer și transport autocar) 

 
7 zile -  Avion 
 
  

DATE DE PLECARE 2020:  

18.06; 18.08 

 

 

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

• Bilet de avion București – Frankfurt 

și Munchen - București; 

• transport cu autocar/minibus 

clasificat; 

• 6 cazări la hoteluri de 3*; 

• 6 mic dejun; 

• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

• Însoșitor din partea agenției  
 

 

 

B O N U S U R I  

• NOU! Pachet full included PELLERIN: 

10 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiei opţionale 2 (de mai jos) 

pentru posesorii de Pellerin Club Card  

• 5 %  Discount  la achitarea din ţară a  

excursiei opţionale 2 (de mai jos)  
 
 
 

O P T I O N A L E  

1. Castelele Hohenzollern si 

Wiesbaden - 45 €/pers. 

2. Koln si  Castelul Eltz - 40 €/pers. 

Program 
 

 Ziua 1. București – Frankfurt 
 Calatoria noastra incepe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 

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

hotel pentru cazare. Suntem nerabdatori sa descoperim orasul.  
 Frankfurt este un oras modern care a reusit sa integreze perfect elementele 

arhitecturale mostenite de alungul secolelor in peisajul urban modern si futurist. Un 

simbol al orasului sunt zgarie-norii care brazdeaza cerul si dau locului un aer 

fermecator. Vizitam Catedrala Sf Bartolomeu,cu turnul sau gotic de 95m, si  Piata 

Romerberg, cea mai frumoasa din oras, ne dezvaluie o frantura din aspectul cetatii din 

Evul Mediu, datorita caselor colorate cu poduri din lemn. In Frankfurt se afla si casa 

unde a locuit renumitul poet german Goethe pana in 1795, transformata in prezent in 

muzeu.  

 
Moment de răgaz (timp liber):  

Atentiune dulce natiune! Urmeaza cel mai dulce moment al zilei. Haideti sa ne 

ocupam locurile la mese si sa asteptam farfuriile. Germknödel nu este doar un desert 

fabulos, este o adevarata  placere sa te uiti la el, ca un obiect de arta abstracta. Insa 

gustul sau este de un realism incantator. Galustele maiestrite din albus de ou, zahar si 

unt, umplute cu gem delicios de prune, sunt fierte la aburi. Cat sunt inca fierbinti, se pun 

pe farfurii si se adauga peste ele o crema fina de vanilie, apoi sunt desavarsite presarand 

peste ele seminte de mac. Un deliciu ce ne va aminti mereu de Germania.  

Dupa ce ne-am delectat cu specialitati locale ne indreptam spre hotel pentru odihna. 

 

 Ziua 2. Frankfurt - Castelul Hohenzollern - Wiesbaden 
 Timp liber in Frankfurt sau excursie optionala la Castelul Hohenzollern.                      

Ne indreptam spre fabulosul castel care pare desprins dintr-un film Disney, resedinta 

binecunoscutei familiile europene din care au provenit regii care au condus Romania. 

Castelul Hohenzollern, unul dintre cele mai vizitate din Germania, este situat pe un 

munte, la o altitudine de 855 de metri. Construit pe un deal inalt, intre munti si vai 

pitoresti, in secolul al XI-lea si complet distrus in 1423, castelul a fost reconstruit in 

1461. Pornim apoi spre superba statiune termala Wiesbaden. Vedem aici in Parcul 

Kurpark, fantana Kochbrunnen, alimentată de un izvor cu un debit de 360 litri /minut 

si Castelul Stadtschloss, care gazduieste Parlamentul din Hesse. Nu putem sa nu 

observam Biserica Marktkirche, ridicata in stil neo-gotic din caramida rosie.  In cursul 

serii ne intoarcem la hotel in Frankfurt. 

 

 Ziua 3. Frankfurt – Castelul Eltz - Valea Rinului - Koln 
 Timp liber in Frankfurt sau program optional Castelul Eltz si Valea Rinului. Plecam 

la drum prin romantica Germanie, cu ale sale perle arhitectonice care par suspendate pe 

dealurile inverzite. Pe rand ni se dezvaluie minutatii care fac parte din Patrimoniul 

UNESCO, situate de o parte si de alta a Vaii Rinului. Admiram intinsele plantatii de vita 

de vie, castele medievale si culmile montane care sclipesc in lumina soarelui. Poate cel 

mai celebru punct de atractie de pe Valea Rinului este Stanca Lorelei, situata pe malul 

estic al fluviului avand  o inaltime de 132 m. Lorelei este cantata in balade ea fiind o 

zana, care ademenea cu cantecul ei pe navigatori. Pe langa glasul ademenitor si 

frumusetea ei, zana mai avea un par lung blond stralucitor pe care-l pieptana cu un 

pieptene de aur, aceste lucruri vrajeau marinarii, care uitau pericolul de pe Rin. 

 

Germania - Castele și romantism 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Frankfurt – Castelul Hohenzollern – Wiesbaden – Castelul Eltz – Valea Rinului - Koln 

 Castelul Ronnenburg- Castelul Mespelbrunn –Wurzburg – Rothenburg  

 Castelul  Neuschwanstein – Palatul  Linderhof - Munchen 
 

 

Program EXPRESS 
Mai multe obiective, o singură călătorie! 
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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 si 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, ,  taxe de 

oras* plătibile la hotel,  alte taxe si 

cheltuieli personale. 

• Excursiile optionale, pentru grup 

de minim 30 persoane; 

 

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 - 20 €, 

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulți. 

 

 

 

Ajungem si la Castelul Eltz, unul din cele mai bine conservate castele din tara. In prezent, 

este locuit de a 33-a generatie a familiei care l-a construit ca resedinta in secolul al XII-lea. 

Cetatea este asezata pe valea raului Eltz, in apropiere de muntii Eifel  si singura cetate din 

regiunea Eifel impreuna cu Castelul Bürresheim care n-au fost niciodata cucerite si 

pradate, rezistand chiar si atacurilor  din timpul Revolutiei franceze (1789-1799). 

Ne continuam programul si ajungem in Koln, cea mai veche dintre localitatile mari ale 

Germaniei. Orasul are surprize pentru toata lumea, de la pasionatii de sport la cei care 

apreciaza ciocolata. Admiram maretia impresionanta a Catedralei, cu ale sale creneluri 

sculptate minutios, care face parte din patrimoniul universal. Superlativele sunt darnice 

cu acest lacas: este cea mai mare biserica din Germania, este  considerata a fi si cea mai 

mare din Europa de Nord, si una dintre cele mai mari din lume dar si cea mai vizitata 

cladire din intreaga Germanie. 

 

Moment de răgaz (timp liber) : 

Koln se mandreste cu peste 30 de muzee de anvergura, printre care se numara un 

“delicios” Muzeu al Ciocolatei, dar si Muzeul Parfumurilor, fondat de Johann Maria Farina, 

cel care a inventat apa de colonie. Totusi, cel mai interesant este Muzeul Ludwig, aflat 

intr-o cladire modernista, chiar in spatele Domului. Galeria a fost numita dupa faimosul 

ciocolatier Peter Ludwig, care a donat institutiei 350 de opere de arta moderna. 

In cursul serii ne reintoarcem in Frankfurt. Cazare la acelasi hotel. 

 

 Ziua 4 Frankfurt – Cast. Ronnenburg – Cast. Mespelbrunn - Wurzburg - 

Rothenburg – Augsburg 
 De dimineata, plecam din Frankfurt si facem prima oprire la Castelul Ronnenburg. 

Turnul sau ofera o panorama deosebita asupra intregului Frankfurt iar impunatorul 

domeniu ascunde un restaurant, un magazin de suveniruri. Continuam calatoria cu 

Castelul Mespelbrunn, care este, la baza, o casa veche care a fost reconstruita in 1551.   

O parte a castelului se afla pe un iaz, iar padurea Spessart din vecinatate este de vis. 

Pornim apoi spre Wurzburg. Orasul se intinde pe raul Main si este renumit pentru arta, 

arhitectura si vinuri delicate. Vizitam Palatul Wurzburg si ne bucuram de panorama 

Fortaretei Marienburg, de unde se vad podogoriile bogate ale tinutului. Trecem si prin 

Rothenburg, o destinatie turistica de top. Vedem reteaua de strazi pietruie, casele inalte 

si peretii fortificati, apoi ne indreptam spre Ausburg, oras care a fost fondat de imparatul 

roman Augustus. Admiram in centrul orasului Primaria, considerata a fi cea mai 

importanta cladire renascentista construita in scopuri seculare la nord de Alpi. 

Dimensiunile impozante ale edificiului denota importanta pe care o avea Augsburgul in 

epoca Renasterii. Langa cladirea Primariei se afla Turnul Perlach, unul dintre simbolurile 

orasului. Inaltimea turnului este de 70,40 metri. Cine se incumeta sa urce cele 261 de 

trepte este rasplatit cu o panorama minunata a orasului.  

Apa este o foarte importanta sursa de venit pentru orasul Augsburg. Fantana lui 

Augustus (Augustusbrunnen) a fost construita in 1954, cu prilejul sarbatoririi a 1600 de 

ani de la infiintarea orasului. Fantana ii este dedicata celui care a pus bazele orasului, 

imparatul roman Augustus. A fost amplasata in fata primariei si a fost conceputa de 

Hubert Gerhard. Cele patru figuri centrale ale fantanii, simbolizeaza cele trei rauri si un 

afluent care strabat orasul: Lech, Wertach, Singold si Brunnenbach. Fiecare din figuri tine 

in maini un simbol legat de apa: vasla, roata dintata, cornul abundentei si navodul. 

Seara ne cazam la un hotel din Augsburg.  

 
 

 Ziua 5. Augsburg – Cast. Neuschwanstein – Cast. Linderhof - Munchen 

 Plecam din Augsburg la Fussen, situat la picioarele Alpilor, punctul culminant al 

“Drumului Romantic”, supranumele soselei care strabate Bavaria si conecteaza cele mai 

importante cetati medievale. Vizitam Castelul Neuschwanstein, care i-a inspirat pe cei 

de la Disney in binecunoscutul film Frumoasa din Padurea Adormita, si ne bucuram de 

peisajul magnific al imprejurimilor. Este cel mai fotografiat castel din lume asa ca nu 

ratam ocazia si il prindem si noi in cadrul aparatelor foto. Mergem apoi la Palatul 

Linderhof din Ettal. Asezat langa Alpii Bavarezi, acesta este cel mai mic dar si cel mai 

somptuos palat al lui Ludovic II, singurul pe care a trait sa-l vada terminat. Inspirat din 

Versailles, palatul are camere decorate cu pietre pretioase, o cascada interioara si o grota 

artificiala, iar dormitorul regal are un candelabru de 500kg, tinand nu mai putin de 108 

lumanari. Programul zilei se termina in Munchen unde ajungem in cursul serii. Cazare la 

hotel in Munchen. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2u
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Eltz&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eifel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_B%C3%BCrresheim
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_francez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/1954
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubert_Gerhard&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Lech
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wertach
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Singold&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Brunnenbach&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornul_abunden%C8%9Bei
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 Ziua 6.   Munchen 
 Azi este despre Munchen, un oras al contrastelor, unde cafenelele cu alura 

mediteraneana se impletesc armonios cu berariile bavareze. Ne plimbam prin inima 

„capitalei secrete” a Germaniei, vizitand fermecatoarea Piata Marienplatz, unde se afla 

atat sediul vechi, cat si cel nou al Primariei. In Munchen se afla celebra galerie Neue 

Pinakothek, ce a fost inaugurata in secolul al XIX-lea, fiind considerata prima galerie de 

arta contemporana din Europa, Muzeul National Bavarez, gazduit de un palat neoclasic 

superb, precum si Schatzkammer der Residenz, un muzeu uluitor al bijuteriilor si 

obiectelor miniaturale, care nu ne indoim ca va va cuceri de la primele exponate. 

Va propunem sa vizitati bisericile Sfantul Petru si Sfantul Ioan din Nepomuk, sa vanati 

suveniruri pe strada Sendlinger, unde magazinele colorate scot in evidenta 

impunatoarea catedrala cu arhitectura medievala, Frauenkirche, sau sa mergeti la 

Palatul Nymphenburg, aflat la cinci kilometri distanta de centrul vechi. Langa domeniul 

cu gradini luxuriante, puteti savura o supa traditional bavareza de cartofi si bacon si o 

halba de bere intr-una dintre cele mai intinse gradini de vara din lume, Hirschgarten.  

Cazare la acelasi hotel din Munchen.  

 

 Ziua 7. Munchen – Bucuresti 
 Cu povestile cu printi si printese in minte, lasam in urma minunata Germanie, cu 

romantismul sau unic, si luam avionul spre casa. Transfer la aeroportul din Munchen 

pentru zborul spre Bucuresti. 

 

 

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 din tarile 

tranzitate. 

• Obiectivele din tururile panoramice din 

program 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 25 pers. 
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A B C D 
PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 100 € 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere 50 € 

399 € 
+ 299 € (bilet de avion, 

transferuri si transport 

autocar/minibus) 

299 €  
+ 299 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 

autocar/minibus) 

329 € 
+ 299 € (bilet de avion, 

transferuri si transport 

autocar/minibus) 

349 € 
+ 299 € (bilet de avion, 

transferuri si transport 

autocar/minibus) 

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  

✓ Ofertă valabilă pentru 

primele locuri în autocar; 

✓ GRATUIT -PELLERIN 

CLUB CARD. 

✓ GRATUIT excursie 

Castelele Hohenzollern și 

Wiesbaden; 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică locală); 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

✓ Ofertă valabilă pentru 

ultimele locuri în autocar; 

✓ Nu se acceptă modificări 

sau anulări. 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

✓ ATENŢIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

✓ Oferta este valabilă până 

la 31.01.2020. 

 

 

✓ Tarif disponibil şi în 

varianta de transport 

individual (include 

serviciile de cazare şi 

asistenţă turistică 

locală); 

✓ Nu se cumulează cu alte 

reduceri; 

 

 

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  - 20€,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulți 

 
C L U B  C A R D  P E L L E R I N  

Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, astepți 
cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești un 
călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.  
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat. 
Cum poți deveni membru? Regulamentul și toate detaliile de care ai nevoie sunt disponibile la adresa www.pellerin.ro.  
Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje, 
încă de la început: reduceri pentru asigurări  (medicală/storno sau bagaje), la  facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii 
oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  

Derulare program: 
•  Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate. 
•  Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de 
cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile 
inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  
 
Hoteluri utilizate ȋn sezonul 2019:  

✓ Frankfurt   - ibis Hotel Frankfurt City Messe 3* 
✓ Augsburg- ibis Hotel Augsburg Hauptbahnhof 3* 
✓ Munchen- Hotel Ibis München Airport Süd 3* 
*Ȋn sezonul actual, se va opta pentru aceleaşi hoteluri sau unele similare. 

 
• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă 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 
• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 
Modificari şi anulări: 

•         Preţul este calculat pentru un grup minim de 35 de persoane. 

• Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

• Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se vor folosi minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

• Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă 

dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare 

referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunicată cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

http://www.pellerin.ro/
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•   Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 

de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn 

termenul menţionat. 

•   Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

plecare. 

 

 G H I Z I  Ş I  P R O G R A M E  O P T I O N A L E :  
• 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. 

• Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.  

• Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii 

opţionale se pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.  

• Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor  biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas / 

feribot, clientul  va primi tichetele locale. 

 

Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile 

 

D O C U M E N T E  D E  C A L A T O R I E :  

•  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). 

•  Pentru călătorie sunt necesare paşaportul / cartea de identitate valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

Sperăm că aţi petrecut  o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări 

comunicate pe următoarele adrese  de corespondenţă:  

E-mail:  relatii.clienti@christiantour.ro  

E-mail:  manager.programeculturale@christiantour.ro   

sau pe formularul de feedback disponibil aici: 

Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit  

Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile 

 

* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

     Călătorești și câștigi un voucher in valoare de 1000 € 

Toate impresiile şi recomandările transmise de către călătorii Christian Tour de pe programele de 
circuite, vor participa la o tombolă lunară cu premii constând ȋn  

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 

 

 

  

Câștigă o vacanță pentru 2 în Grecia 
Toate numerele de chitanţă/factură pentru excursiile opţionale vor participa la o tombolă lunară cu premii 

constând ȋntr-o vacanţă ȋn Grecia pentru 2 persoane. 
 

   3 vouchere de vacanţă  ȋn valoare de 1000 € fiecare! 
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