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De la 259 €  
+  299 euro (bilet avion, 

transferuri  si transport autocar) 
 
 
  

6 zile  - Avion 
 
 
  

DATE DE PLECARE 2020:  
09.06; 14.07; 07.08; 10.09 

 

 
 
 

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

• Bilet de avion București - 

Frankfurt - București; 

• transport cu autocar/minibus  

clasificat; 

• 5 cazări la hoteluri de 3*; 

• 5 mic dejun; 

• Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

• Însoțitor din partea agenției  

 

 

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 și 

cheltuieli personale. 
 

 

 

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

• Supliment de single – 135 € 

• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, 

pentru cazare în cameră dublă cu 

2 adulți. 
 

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 Kaiserdom, cu turnul sau gotic de 95m, 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 – Baden Baden – Konstanz  
 A doua zi pornim spre sud, pe malul Rinului si ne oprim in Baden-Baden. Orasul de 

langa Padurea Neagra ne intampina cu cladiri vechi cu coloane si vile art nouveau asezate 

pe dealuri. Acest loc este recunoscut pentru numarul mare de bai termale, dar si pentru 

celebrul sau cazino cu arhitectura ce aminteste de Versailles. De aici plecam spre 

Konstanz, un oras universitar situat la granita cu Elvetia. Ruinele vechiului Fort 

Constantia se regasesc si azi, iar Catedrala in stil gotic de secol VII troneaza in 

Munsterplatz. Ne putem relaxa facand o plimbare prin gradina Stadtgarten, sau putem 

lua cina la unul dintre restaurantele din centrul vechi. Cazare in zona lacului Konztanz. 

 

 Ziua 3. Konstanz – Zurich – Basel – Freiburg  
 Astazi ajungem la Zurich, cel mai mare oras al Elvetiei si unul dintre cele mai vii din 

Europa. Avand o scena culturala foarte activa, Zurich este una dintre destinatiile europene 

preferate de tineri si de cei care cauta distractie, dar si un centru recunoscut de arta 

contemporana. Putem vizita Kunsthaus, printre cele mai mari galerii de arta din Europa, 

biserica Fraumunster (cu vitraliile remarcabile ale lui Marc Chagall), Grossmunster 

(catedrala protestanta, fondata de Carol cel Mare) sau Muzeul Ceasurilor Beyer.  

 

Moment de răgaz (timp liber):  

 Muzeul Ceasurilor Beyer nu este chiar unul obisnuit, caci elvetienii impun pretentii 

mari cand e vorba despre ceasuri. Gasim aici una dintre cele mai mari colectii de ceasuri 

din lume, atat contemporane, cat si foarte vechi, cu exponate din 1400 i.Hr. si pana astazi, 

de la ceasuri cu pendul, pana la ceasuri automate de mana, de la modele clasice, pana la 

prototipuri. 

 Pornim spre Basel, situat la intersectia granitelor dintre Elvetia, Franta si Germania. 

Asezat pe malul Rinului, orasul este un important centru artistic, renumit pentru numarul 

Padurea Neagră și Alsacia 
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Frankfurt – Baden-Baden – Konstanz – Zurich – Basel – Freiburg – Titisee  Neustadt  

Colmar – Strasbourg – Heidelberg  

 
 

 

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. 

 
 

 

 
Grup minim 25 de pers. 

 

mare de galerii si pentru festivalul ART Basel. Cea mai populara atractie este Vitra 

Campus, una dintre cele mai impresionante piese de arhitectura postmodernista din 

Europa. Putem vizita si Spielzeug Welten Museum, muzeul jucariilor, cu peste 6000 de 

exponate si cu cea mai mare colectie de ursuleti de plus. Seara ne retragem spre Freiburg. 

Adapostit la poalele partiilor si podgoriilor din Padurea Neagra, orasul este vesel si plin de 

viata, cu centrul sau vechi medieval presarat cu cafenele si restaurante. Este cel mai 

calduros oras al Germaniei si totodata unul dintre cele mai prietenoase cu mediul. Cazare la 

hotel in zona Freiburg. 
 

 Ziua 4. Freiburg – Titisee Neustadt – Colmar – Strasbourg  
 La doar 35km distanta, ne asteapta Titisee - Neustadt, un taram care ascunde un lac 

glaciar turcoaz, inconjurat de padure. Dupa ce vizitam lacul, ii facem o vizita si Frantei, 

poposind in Colmar. Odata ajunsi aici, in capitala vinurilor alsaciene, casele colorate din 

lemn, aleile pietruite si podetele inguste ne vor da impresia ca ne-am intors in timp, in 

epoca medievala. Pe langa faimoasele vinuri, locul pastreaza cu grija muzee, galerii de arta 

si biserici istorice. Nu lipsesc nici restaurantele cu mancaruri traditionale, cu multe 

branzeturi, cu coq au vin si cu tarte tatin. Acum ca ne-am rasfatat atat ochii cat si papilele 

gustative, suntem gata sa pornim spre Strasbourg. Cu catedrale gotice, casute colorate si 

canale mici traversate de poduri, orasul formeaza un tablou scos din Fratii Grimm. Victor 

Hugo a fost si el aici, unde a scris despre Catedrala Notre-Dame si despre locuitorul ei 

misterios. In apropierea catedralei se afla Palatul Rohan, un Versailles in miniature care 

a servit timp de secole drept resdinta episcopala. Astazi este un complex de muzee care se 

intrec sa incante pasionatii in subiecte precum arheologia, arta clasica, dar si cea 

decorativa. 

 

Moment de răgaz (timp liber): 

  Bucataria franceza nu inceteaza sa fascineze, cu precadere pe europeni si pe 

americani, dar nu numai. Faimosi pentru branzeturi, vin si pentru preparate sofisticate, 

francezii se simt onorati de interesul mare fata de mancarea lor. Avand un meniu extrem 

de divers, vom evita sa va limitam optiunile prin recomandari si va vom sfatui sa alegeti 

orice va starneste curiozitatea. Nu veti regreta! 
Ne indreptam spre hotelul nostru din Strasbourg pentru cazare. 
 
 

 Ziua 5. Strasbourg – Heidelberg – Frankfurt  

 Astazi ne intoarcem in Germania si ne oprim in Heidelberg, cel mai vechi si mai 

cunoscut centru universitar al tarii. Peisajul oferit de padurea ce-l inconjoara, de centrul 

sau in stil baroc si de ruinele fortaretei din deal, i-au inspirat pe artisti precum Goethe, 

William Turner, sau Mark Twain. Ne putem plimba pe Philosophenweg - Aleea 

Filosofilor, un traseu de 2,5 km care ne poarta pe langa diverse monumente, turnuri, ruine 

si un imens amfiteatru, dar si un minunat peisaj natural. Sau, daca va simtiti energici, 

puteti admira orasul de la inaltime, dupa ce urcati cele 208 scari care va duc in turnul 

bisericii Heiliggeistkirche. Admiram Castelul Heidelberg, cu impresionanta sa 

arhitectura renascentista, si ne bucuram de panorama splendida asupra nordului Alpilor. 

In incinta castelului se afla cel mai mare butoi de vin din lume, care are o capacitate de 

220.000 de litri. Spre seara ne vom intoarce la Frankfurt. Cazare la hotel in Frankfurt. 
 

 Ziua 6. Frankfurt – Bucuresti  

 Este ultima zi de sejur. Vom spune „La revedere!” Germaniei si vom pleca spre casa, 

echipati cu amintiri, experiente si emotii noi.   
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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- Hotel NH Frankfurt Mörfelden Conference Center 3* 
✓ Zona Konstanz- Hotel-Gasthof zum Rössle 3* 
✓ Freibourg- B&B Hotel Freiburg-Nord 2* 
✓ Zona Strasbourg- Hotel Majestic Alsace 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. 

•   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. 

A B C D 
PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 50 € 

STANDARD + 

Reducere 20 € 

349 € 
+ 299 € (bilet avion, transfer 

transport autocar/minibus) 

259 €  
+ 299 € (bilet avion, transfer 
transport autocar/minibus) 

299 € 
+ 299 € (bilet avion, transfer 

transport autocar/minibus) 

329 € 
+ 299 € (bilet avion, transfer 

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. 

✓ 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 135 € 
• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulți 

http://www.pellerin.ro/
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•   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! 

 

 

  

https://christiantour.ro/documente-utile
mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
mailto:manager.programeculturale@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit
https://christiantour.ro/documente-utile

