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De la 165 €  
+ 225 euro ( bilet avion şi  

transfer aeroport – hotel – 
aeroport)  
 

5 zile  - Avion  
 
  

DATE DE PLECARE 2020:  

29.03; 17.04; 04.05; 19.05; 04.06; 

22.06; 16.07; 29.07;07.08; 14.08; 

27.08; 09.09; 19.09; 30.09; 14.10; 

18.11 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  

• Bilet de avion Bucureşti – Roma şi 

retur; 

• 4 nopți de cazare la hotel de 4* 

• 4 mic dejun; 

• Transfer hotel – aeroport- hotel; 

• însoţitor din partea agenţiei in 

primele 3 zile (după întâlnirea cu 

acesta în Roma), apoi asistenţă 

turistică. Pentru acest program nu 

se aloca numere de ordine in 

autocar. 
 

 

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 Ț I O N A L E  

1. Tivoli – 35  €/pers. 

2. Napoli si Pompei -55  €/pers. 

 

*Recomandam ca inscrierea la 

excursiile optionale sa se faca din 

tara, deoarece locurile in autocar sunt 

limitate. 
 

Program 
 

 

 Ziua 1. București – Roma 
 Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam 

pentru zborul spre Roma. Dupa aterizare, imbarcare in microbuzul de transfer si 

deplasare catre hotel. Cazare la hotel 4* in Roma.  Intalnire cu ghidul si grupul 

venit cu autocarul din tara si ne  

 

 Ziua 2.  Roma-  “ Citta Eterna” 
   Începem vizita in Roma. Supranumită ”Caput mundi” (”Capitala lumii”), la 

”Città Eterna” (”Cetatea eternă”) sau, pur și simplu, ”l'Urbe” (”Orașul”), Roma 

are o istorie îndelungată și nu puțini dintre cei care o cunosc spun că, dacă ar fi 

să aleagă un singur oraș pe care să îl descopere de-a lungul vieții, acesta ar fi 

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

destinații turistice din lume, fiind vizitată anual de milioane de turiști, fascinați 

de amestecul unic de arheologie, istorie, artă, gastronomie și panorame care îți 

taie respirația. Roma are nevoie de timp pentru a fi descoperită, dar astăzi vom 

începe 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 răgaz (timp liber): 

 E adevărat că Roma este orașul operelor de artă și al monumentelor, dar 

este și orașul în care vei mânca cea mai delicioasă 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 vârstă vom 

admiraşsi frumusetea sa unică în Piaţa Navona, Fontana di Trevi şi Piaţa 

Spaniei. Suntem obosiţi dar fericiţi că am avut ocazia să păşim pe străduţele 

acestui minunat oraş. Ne retragem la hotel pentru odihna binemeritată.  

 

 Ziua 3.  Roma – Vatican – Tivoli  
  Mic dejun. Azi avem zi libera pentru vizită individuală în Roma. Vom 

descoperi Vaticanul, reședința Bisericii Catolice și cel mai mic stat din lume. Pe 

o suprafață de doar jumătate de kilometru pătrat se află unele dintre cele mai 

importante opere de artă ale omenirii semnate de Giotto, Leonardo da Vinci, 

Caravaggio, Tițian sau Rafael, păstrate în Muzeele Vaticanului şi capodopere 

cum ar fi Capela Sixtină şi Bazilica Sfântul Petru. După o zi petrecută în Statul 

Cetății Vaticanului, vă veți convinge că nicio vizită la Roma nu este completă fără 

o zi petrecută la Vatican. 

 După - amiază sugerăm o excursie opţională la Villa d'Este din Tivoli, pentru 

a admira un exemplu de arhitectură renascentistă care şi-a pus amprenta asupra 

grădinilor sale somptuoase, terasate, decorate cu cascade și fântâni arteziene. 

Ne întoarcem la hotelul nostru din Roma cu inima plină de amintiri frumoase.  

 

 

Roma – la ”Città Eterna”  
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

 Roma – Tivoli – Cassino – Napoli  –  Pompei  
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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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  Î N  P R E Ţ  

 
• Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, taxe de 

oras* plătibile la hotel (circa 

6€/pers./ zi),  alte taxe şi cheltuieli 

personale. 

• Transport cu autocarul în Roma 

• Excursiile opționale, pentru minim 

25 de persoane; 

 

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

 
• Supliment de single 115 € 

• Reducere a 3-a persoană în camera  

15 €.  

• Reducere copil  6-12 ani - 25 €,  

pentru cazare în cameră dublă cu 2 

adulţi. 

 
Grup minim 25 pers. 

 

 

 

 Ziua 4.   Roma - Cassino - Napoli - Pompei 

 Astăzi ai o zi la dispoziție pentru a-ți face propriul traseu prin Roma și 

pentru a descoperi acest oraș în ritmul tău. Recomandarea noastră ar fi să ții 

cont de zicala care spune ”Când ești la Roma, fă ceea ce fac romanii!” și să te 

pierzi fără griji pe străzile pietruite ale centrului istoric, care te poartă spre 

piațete fermecătoare, palate renascentiste devenite muzee, biserici baroce, situri 

arheologice sau magazine care te cuceresc la prima vedere. Bineînțeles, pauzele 

de gelato, paste și pizza sunt mai mult decât recomandate, pentru că aici s-a 

născut la dolce vita, să nu uităm! 

 Dacă vreți să descoperiți mai mult din farmecul Italiei, astăzi puteți opta 

pentru o excursie la Napoli și Pompei. În drumul nostru spre Napoli ne vom opri 

în Cassino pentru a vizita Abația Monte Cassino ce a fost întemeiată de Sf. 

Benedict și este în prezent una dintre cele mai faimoase mănăstiri din lume.  

Ne continuăm programul şi vom face o incursiune în forfota și haosul atât de 

pitoresc din Napoli, un oraş atât de italienesc încât, practic a devenit aproape un 

clişeu -  un oraş al pizzeriilor, al operei, al pieţelor aglomerate, al Sophiei Loren 

(născuta în apropiere), un oraş microbist, religios şi familist. Urmăm traseul 

turistic clasic şi ne oprim pentru poze la Castel Nuovo, Teatrul San Carlo, 

Palatul Regal şi în Piaţa Plebiscitului. Continuăm cu Capela Sansevero, o 

bijuterie a patrimoniului artistic mondial 

 
Moment de răgaz (timp liber): 

 Suntem în Napoli, locul unde se spune că s-a inventat pizza. Mergând la pas 

pe Via dei Tribunali, găsim câteva pizzerii care ne îmbie la degustarea celebrului 

preparat. Recomandăm simpla Margherita – cu roşii şi busuioc proaspăt scăldate 

în mozzarella de bivoliţă, apoi savuraţi un pahar de limoncello şi crema di limone 

aşa că să ne facem energie pentru vizita la Pompei. 

 Dupa ce ne-am încărcat bateriile ne încheiem excursia de astăzi cu o vizită la 

Pompei. Nici un alt oraş din Italia nu evocă atât de puternic realitatea vechiului 

Imperiu Roman aşa cum o face Pompeiul. Dacă aici nu s-ar fi produs cel mai 

devastator cataclism din istorie, începutul mileniul I, Pompeiul ar fi fost o altă 

colonie minoră distrusă de trecerea timpului. În schimb a fost conservat pentru 

posteritate de erupţia vulcanului, când clădirile şi o parte din locuitorii săi au 

fost îngropaţi sub un munte de cenuşă şi materii vulcanice. Şi au rămas aşa, 

îngrppaţi, până în secolul al XVIII-lea, când o serie de texte vechi au scos la iveală 

existenţa acestui oraş. 

În cursul serii revenim în Roma pentru cazare la acelaşi hotel. 

 

 Ziua 5.  Roma  

După micul dejun, se eliberează camerele. Îmbarcare în microbuzul de transfer 

către aeroportul din Roma pentru zborul spre ţară.  
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A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 70 € 

STANDARD + 

Reducere 50 € 

255 € 
+ 225 € (bilet avion, transfer 

aeroport –hotel – aeroport) 

165 €  
+ 225 € (bilet avion, transfer 
aeroport –hotel – aeroport) 

185 € 
+ 225 € (bilet avion, transfer 

aeroport –hotel – aeroport) 

205 € 
+ 225 € (bilet avion, transfer 

aeroport –hotel – aeroport) 

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 -Excursia la 

Tivoli; 

✓ 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 115 € 

• Reducere a 3-a persoană în cameră  15 €.  

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulţi 

 
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.  
 
 
Hotel utilizat ȋn sezonul 2019:  

✓ Rouge et Noir  4* 

*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 25 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! 

 

 

  

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

