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De la 285 €  
+ 145 euro (transport autocar) 
 

10 zile - Autocar 
 

DATE DE PLECARE 2020: 

29.06; 29.08 

 

P R E T U L  I N C L U D E  
• Transport cu autocar/minibus 

clasificat; 
• 9 cazări hotel de  2-3*; 
• 9 mic dejun; 
• Însoţitor din partea agenţiei pe 

traseu. 

 

B O N U S U R I  
• transferuri din tara conform 

programului. 
• NOU! Pachet full included 

PELLERIN: 10 %  Discount  la 
achitarea din ţară a  excursiilor 
opţionale 2+3  (de mai jos) pentru 
posesorii de Pellerin Club Card  

• 5 %  Discount  la achitarea din ţară 
a  excursiilor opţionale 2+3 (de mai 
jos)  

 
 

O P T I O N A L  

1. Excursie Lacul Bled – 20 € / pers. 

2.  Croaziera Marea Adriatica (Insulele 

Krk, Cres, Plavnik, Kormati)                    

- 35€ /pers. 

3. Cina tradiţională în Belgrad 25 €  

/pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

 Ziua 1. Bucuresti – Budapesta 
 Iti dam intalnire la ora 6.30 dimineata in cea mai moderna autogara din Romania - 

Autogara Centrala - Bucuresti, sa pornim cu dreptul intr-o calatorie fabuloasa spre doua 

dintre destinatiile cele mai spectaculoase pe care le adapostesc Balcanii. Calatoria cu 

autocarul este relaxanta, confortabila si iti da prilejul sa faci cunostinta atat cu locurile 

care ti se perinda prin fata ochilor, cat si cu partenerii tai de calatorie. Avem din start, cu 

totii, un punct de pornire in discutii: pasiunea pentru o zona a Europei incarcata de 

istorie! Prima noastra oprire va fi la Budapesta unde ne cazam si ne pregatim pentru o 

noua aventura. 

  

 Ziua 2. Budapesta - Ljubljana 
Capitala Sloveniei, Ljubljana, este unul dintre cele mai fermecatoare orase ale Europei 

Centrale. Ne bucuram impreuna ca am ajuns in acest oras care, cu siguranta, ne va 

incanta ochii si sufletul cu abilitatea sa de a aduce impreuna trecutul si prezentul.     

Respiram aerul curat al unei capitale verzi si savuram inceputul unei calatorii incarcate 

de istorie. Desi este un oras de dimensiuni medii, cu aproximativ 280. 000 de locuitori, 

concentratia de atractii turistice iti da de gandit imediat. Cu ce incepem?! Pentru inceput 

ne stabilim aici  cartierul general si ne  facem  “ planul de bataie” pentru urmatoarele zile. 

  

 Ziua 3. Ljubljana – Lacul Bled 

 Dupa o noapte odihnitoare si un mic dejun satios, pornim impreuna sa vedem cu 

ochii nostri cum se integreaza istoria intr-un prezent vibrant si viu. Caci te uimeste 

verdeata orasului, iar tihna acestei capitale europene te va cuprinde ca o poveste 

frumoasa. Destinatia noastra este Castelul Ljubljana, care se inalta pe dealul din mijlocul 

capitalei slovene. Acesta dateaza din secolul al XV-lea si aspectul sau impunator ii 

tradeaza rolul istoric de fortareata, cazarma si resedinta regala. Verifica bateriile 

aparatului de fotografiat sau bazeaza-te pe camera telefonului, la alegere. Insa te 

asiguram ca vei dori sa faci fotografii care sa iti aminteasca de acest castel si de panorama 

pe care o creeaza spectaculoasa vecinatate a lacului Bled sau decoratiunile baroce ale 

Capelei Sf. Gheorghe, decorate cu blazonul guvernatorilor provinciei Kranjska.  

Podul Triplu este unul dintre cele mai frumoase si cunoscute poduri din Ljubljana. 

Arhitectura sa speciala reuneste, de fapt, un grup de trei poduri care leaga orasul modern 

de centrul medieval. Zona este animata de baruri si restaurante, iar turistii reusesc aici sa 

faca fotografii demne de pus in rama! 
 

Moment de răgaz (timp liber) : 

 Pranzul il luam impreuna, dupa ce decidem ca dieta poate sa mai astepte putin.  

Piata Centrala din Ljubljana este locul unde oamenii isi dau intalnire. Agitatia vesela a 

pietei este presarata cu ocazii perfecte de shopping, caci aici gasesti produse traditionale, 

condimente, ierburi medicinale si, nu in ultimul rind, haine si accesorii. 

 Preparatele traditionale sunt parte din mandria locului, caci in Ljubljana vei manca 

un strudel uimitor, vei gusta brinzeturi rafinate si iti vei stinge setea cu bere locala. 

Slovenii se lauda cu apicultura si au nenumarate soiuri de miere. Asa ca daca te gandesti 

sa aduci un suvenir pentru cei dragi, acum este momentul sa te aprovizionezi cu miere 

parfumata. 

 Dupa-amiaza va propunem o excursie optionala la Bled, renumita statiune a 

Sloveniei situata in nord-vestul extrem al Sloveniei, la poalele Alpilor Iulieni si intre 

Yugoslavia – călătorie în timp 

Slovenia – Croaţia – Muntenegru - Serbia 
Ljubljana – Bled – Postojna-  Groznjan – Rovinj – Pola - Opatija – Zadar – Trogir – Split 

Dubrovnik –Kotor – Cetinje – Belgrad 

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, inca de la inceput: de la 
asigurari gratuite (medicala/ storno 
sau bagaje) la  facilitati acordate 
pentru circuitele cumparate 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: 165 € 
• Reducere a 3-a pers. in camera: 

15 € 
• Copil 6-12 ani reducere 25 € in 

camera dubla cu doi adulti. 
 

 
 

raurile Sava Bohinjka si Sava Dolinka. Piscurile  muntilor, reflectate in apele lacului, 

soarele si aerul proaspat din Bled fac din statiunea alpina un refugiu ideal pentru o pauza 

relaxanta. Turistii vin aici sa admire Lacul Bled, care se intinde pe o suprafata de circa  

144 de hectare si are o adancime maxima de 30 de metri, iar izvoarele termale 

interceptate sunt  directionate catre piscinele unor hoteluri pentru tratamente medicale si 

divertisment.  

 In inima lacului glaciar Bled se afla o insula in forma de lacrima, singura insula 

naturala din Slovenia, din calcar si dolomita. Imprumutand denumirea lacului de care este 

inconjurata, insula Bled este una dintre cele mai frumoase atractii ale regiunii. Peticul de 

pamant insular abunda in vegetatie, chiar cladirile gazduite aici fiind aproape complet 

"inverzite", gratie florei luxuriante. Multe legende plutesc in jurul insulei, dintre care una 

aminteste ca pe insula s-ar fi aflat candva un templu, dedicat zeitei slave a dragostei, Živa, 

si aflat sub protectia calugarului legendar Staroslav si a fiicei acestuia, Bogomila. 

 Un alt obiectiv turistic reprezentativ al statiunii Bled il reprezinta castelul cu acelasi 

nume, cel mai vechi din Slovenia, asezat pe marginea unei stanci abrupte, chiar deasupra 

lacului Bled. Castelul a fost pentru prima oara mentionat in scris in 1011, atunci cand 

imparatul german Henric al II-lea l-a donat Episcopului din Brixen.  

 Cea mai buna metoda de a explora Lacul Bled este trenuletul turistic care ocoleste 

lacul si ne da posibilitatea de a fotografia cel mai bine peisajul. 

Seara ne intoarcem in Ljubljana pentru cazare la acelasi hotel. 

 

 Ziua 4. Postojna – Groznjan – Rovinj – Pola - Opatija  
    Plecăm spre Postojna. Podisul Karst se întinde din Slovenia ca un brat ce se odihneste pe 

umerii Italiei. Aceasta regiune este faimoasa deoarece de aici deriva termenul de carst sau relief 

carstic. Paleologii descopera pesteri noi in Slovenia in fiecare an, si sunt deja peste 8000. Insa cea mai 

mare si mai vizitata este pestera Postojna. Aceasta ascunde o serie de minunatii, printre care 

si forme de viata rare. 

Moment de răgaz (timp liber) : 

Ajunsi in acesta zona a Sloveniei, ne delectam cu mancarea traditionala. O portie 

fierbinte de varza calita si friptura de porc ne reface energia. Dupa plimbarea prin natura, 

avem nevoie de o masa copioasa, iar restaurantele de aici se lauda cu vinuri atent 

selectionate din cele peste 100 de crame locale. Slovenii au si ei tuica lor! O produc din 

diverse fructe, dar cea din prune se numeste “Brkinski slivovec”. Pastreaza loc si pentru 

inghetata de miere. Crede-ma, asa ceva nu ai mai gustat! 

 Urcam in autocar si ne pregatim pentru excursia de azi in partea croata a Istriei. 

Primul popas il facem in oraselul Groznjan, un loc pitoresc cu o istorie interesanta. Pe 

masura ce pasesti pe stradutele pline cu artisti, artizani si cafenele, nu ai crede ca, acum 

citiva ani, Groznjan a fost cat pe ce sa ajunga un oras abandonat.  

  Drumul nostru prin Istria continua cu un popas in Rovinj, pe malul marii Adriatice. 

Acest oras de pe litoral are un trecut venetian si un centru istoric delimitat de un labirint 

de strazi pietruite. In varful colinei zarim Catedrala Sfanta Eufemia, construita de 

venetieni in secolul  al XVII-lea. Cele mai frumoase privelisti si fotografii din Rovinj pot fi 

obtinute din portul orasului. Din aceasta perspectiva puteti vedea acele case frumoase 

pictate ce se intind pana la malul marii cu impunatoarea Catedrala in spatele lor. 

  

 Moment de răgaz (timp liber) : 

 Rovinj este denumit de localnici „Perla Istriei”, si mandru de titulatura pe care o 

poarta nu poate fi ocolit in circuitele turistice. Ne relaxam in arhitectura sa cu influente 

venetiene si ne rasfatam cu un pic de shopping. Celor pasionati de arta  le recomandam sa 

mearga pe strada Grisia din centrul vechi. In Croatia, numele de Grisia este cunoscut ca 

fiind numele celui mai mare festival de Pictura in aer liber. In fiecare an in luna august, 

peretii caselor cat si scarile de piatra ale acestei strazi sunt “tapetate” cu tablouri realizate 

de pictori atat din intreaga Croatie cat si din Europa. Aici sunt galerii cu vanzare la tot 

pasul iar pentru cei care vor sa plece cu un suvenir local, cochet, magazinele sunt la o 

aruncatura de bat.  

  Dupa Rovinj, ne oprim si in frumosul orasel Pola. Este cel mai vechi si cel mai mare 

oras din regiunea istorica Istria, fiind cunoscut pentru cladirile sale care au supravietuit 

inca din perioada romana. Un exemplu in acest sens este Amfiteatrul denumit si Arena, 

care seamana foarte mult cu faimosul Colloseum din Roma, dar la o scara mult mai mica.  

Acesta a fost construit in  secolul I in timpul imparatului Augustus si  este unul dintre cele 

 

 
 

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 şi 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 

oraș* plătibile la hotel  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: 165 € 
• Reducere a 3-a pers. în cameră  

15 € 
• Copil 6-12 ani reducere 25 € în 

cameră dublă cu doi adulţi. 
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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 car5e 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 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. 

• In functie de capacitatea grupului se 

poate folosi: autocar; miniautocar; 

minibus; 
• Pentru calatorie sunt necesare cartea de 

identitate sau pasaportul valabile 6 luni 

de la data intoarcerii in tara. 

 

Grup minim 35 pers. 

 

mai bine conservate amfiteatre din antichitate iar  UNESCO l-a inclus in lista sa de patrimoniu 

inca din  1997.  In apropiere se afla si Templul lui Augustus, inchinat in cinstea primului 

imparat al Romei. Pe seara, ajungem in Opatija, pe care o vom descoperi dupa un somn bun. 

Cazare la hotel in zona Opatija . 
 

 Ziua 5. Croaziera pe cele 4 insule. Insula Krk. 
  Program liber la dispozitie sau excursie in Insula Krk, de unde optional va puteti 

imbarca pentru o croaziera (de cca. 4 ore ) pe Marea Adriatica (Insulele Krk, Cres, Plavink, si 

Kormati). Nu uitati aparatul foto si costumul de baie! Seara ne intoarcem la hotelul nostru din 

zona Buzet. Cazare. 

 

 Ziua 6. Opatija – Zadar –Trogir – Split 

  Suntem nerabdatori sa pornim la drum. Programul de azi are ca punct terminus Split.  

Dar mai intai ne oprim in Zadar, un oras istoric pitoresc, pentru un tur pietonal in centrul 

istoric. Orasul se remarca prin numeroasele biserici care au supravietuit raidurilor aeriene in 

timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Catedrala Sf. Anastasia din secolul al XIII-lea, este 

cea mai mare si mai frumoasa biserica romana din Dalmatia. Orasul se mindreste cu o orga de 

lumini denumita “ Salutul Soarelui” , precum si o “ orga muzicala” activata de puterea 

valurilor, ambele unicat in Europa. 

Urmatoarea oprire va fi in Trogir, „orasul-muzeu” si sit UNESCO care ne dezvaluie o 

multime de atractii istorice minunate, de la ziduri medievale si bastioane, la strazi pitoresti si 

arcade. Catedrala Sf. Laurentiu, dateaza din anul 1213 dominand peisajul atractiilor 

turistice din Trogir, este amplasata in centrul vechi al orasului. Statuile lui Adam si a Evei 

„pazesc”  intrarea in catedralaa iar daca vrei sa admiri de la inaltime frumoasa piateta, poti 

urca pana la etajul superior. Dupa catedrala se afla Turnul  cu Ceas si Loggia, ramasite ale 

unei biserici mici „Sf Sebastian”. Urmeaza Palatul Primariei-Rectorului sau Palatului 

Ducelui, o constructie foarte frumoasa cu o fantana in curte, o scara interioara cu motive 

gotice, iar pe interior, in partea superioara, multiple blazoane ale vechilor si importantelor 

familii din Trogir. Pe strazile inguste, trecand pe langa numeroase terase si apoi pe langa 

Manastirea Sf. Nicolae, iesim pe bulevardul de promenada al orasului-muzeu, intitulat Riva. 

Printre palmieri si tarabe cu fel de fel de suveniruri, trecand pe langa statuia lui Augustin 

Kazotic, un umanist si episcop nascut in Trogir, ajungem in partea de sud-est a orasului, unde 

se afla Fortareata Kamerlengo, fosta resedinta a guvernatorului venetian. Alaturi se afla 

Turnul Sf. Marcu, o constructie circulara care corespundea candva cu fortareata si adapostea 

artileria capabila sa apere orasul de fortele care veneau dinspre mare.  

 Plecam din Trogir cu o impresie placuta despre frumosul oras venetian si ne indreptam 

spre Split. Cazare in zona Split-Sinj.  
 

 Ziua 7. Split - Dubrovnik 

      Ne trezim voiosi pentru a incepe ziua cu o incursiune in Split, cel de-al doilea oras al 

Croatiei - o adevarata nestemata la malul marii, un amestec spectaculos de vechi si nou,  de 

cladiri istorice unice cu plaje cosmopolite si o peninsula impadurita numita “Marjan”.  

Ne indreptam pasii catre inima orasului vechi unde se afla cetatea antica si fortificatiile 

vechiului palat roman – Palatul Diocletian, construit la comanda imparatului. Ratacim pe 

aleile medievale pline de viata unde avem de ales intre magazine cochete, restaurante 

apetisante si galerii de arta. Tot aici vizitam, Catedrala cu faimosul turn cu clopot, Templul 

lui Jupiter, iar langa, avem ocazia sa contemplam ruinele romane si cateva cladiri medievale.     

Ratacim pe aleile medievale pline de viata unde avem de ales intre magazine cochete, 

restaurante apetisante si galerii de arta. Promenada cu faleza ne ofera o priveliste 

incantatoare spre marea animata de veliere, iar in departare ghicim ca se ascund plaje izolate, 

palcuri de pini si plantatii de maslini batute de briza aromata a marii. De pe cea mai renumita 

plaja de aici, Bacvice, zarim catre orizont insulele invecinate Solta, Brac si Hvar.  

 

Moment de ragaz:  

 Promenada cu faleza ne ofera o priveliste incantatoare spre marea animata de veliere, iar 

in departare ghicim ca se ascund plaje izolate, palcuri de pini si plantatii de maslini batute de 

briza aromata a marii. Savurati o cafea sau un frappe la una dintre cafenelele de aici si 

contemplati frumoasa culoare albastra a Marii Adriatice. 
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Dupa vizita in Split, ne indreptam catre Dubrovnik. Orasul Dubrovnik a fost intemeiat in secolul al XVI-lea, adapostind in portul sau o 

flota comerciala recunoscuta timp de secole in intreaga lume. Intram animati de o curiozitate… De ce a fost ales Dubrovnic de echipa 

serialului “Urzeala Tronurilor” ca loc de filmare?  De indata ce pornim la pas prin vechiul oras, gasim si raspunsul: scenografia este perfecta 

pentru scenele pline de fantezie din serial. Palatele superbe, capelele renascentiste, cladiri venetiene si vile elegante cu influente baroce 

strajuiesc stradutele pavate cu piatra cubica. Avem motiv sa ne oprim la Biserica Franciscana cu cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne 

atrag ca niste magneti fortareata Lovrijenac si Minceta. Mergem pe Stradun – principala artera pietonala din cetate, si vedem alte vestigii 

ale gloriei acestui oras-port: Biserica San Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul Palat Sponza, Turnul cu Ceas, simbol al orasului, 

Biserica Sf. Vasile, Manastirea Dominicana, Portul vechi si Fortareata Ravelin. Admiram Catedrala din Dubrovnik, o impresionanta 

bazilica baroca a carei reconstructie ar fi fost finantata de insusi marele rege cruciat Richard Inima de Leu. Apoi ne facem timp pentru 

cumparaturi, pentru a savura o cafea si admira peisajul citadin.   

Celebritati ca Beyoncé, Roman Abramovici, Sir Roger Moore si Bob Geldof au fost zariti pe aici, ba mai mult, orasul vechi din Dubrovnik a 

devenit o locatie populara de cinema in ultimii ani. De exemplu, aici au fost filmate scene ample pentru “Game of Thrones”, “Star Wars” sau 

“Robin Hood”. Seara cazare la hotel in zona Dubrovnik. 
 

 Ziua 8.  Dubrovnik – Fiordul Kotor - Cetinje 
 Suntem nerabdatori sa pornim la drum, iar  urmatorul nostru “obiectiv”  este Fiordul Kotor, unul dintre cele mai frumoase din lume, 

deseori denumit "Fiordul Sudului", inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1979. Orasul Kotor, fortareata navala venetiana intre 

secolele XV-XVIII, este un adevarat monument in aer liber. Tot aici, pastrand traditia de secole, localnicii ne fac pofta cu sunca uscata, 

maslinele amestecate cu rozmarin de munte si ghirlandele de smochine uscate stranse cu frunze de dafin.  

 Pornim spre Cetinje, care prin arhitectura sa urbana este o reflexie si totodata subiect de reflectie a istoriei tumultoase a acestui stat ex-

yugoslav. Admiram Palatul Regelui Nicolae, apoi continuam plimbarea pe korzo, promenada orasului, o zona pietonala animata de artisti 

stradali, terase cochete si cafenele moderne, aflate in preajma Academiei de Arte. Admiram resedinta prezidentiala, apoi ne indreptam spre 

Biserica Ćipur ridicata pe fundatia vechii manastirii Crnojević din secolul al XV-lea. Noua manastire, ridicata in 1701 pastreaza moastele 

Sf. Ioan Botezatorul si o bucata din Crucea Sfanta. Cetinje ne surprinde placut, fiind un oras cu o mostenire culturala unica, cu oameni care 

par sa pretuiasca viata asa cum o faceam si noi nu demult, in tihna. Cazare in Cetinje. 
 

 Ziua 9.  Cetinje – Canionul Tara – Belgrad 
 Itinerariul nostru continuă pe lângă Parcul Durmitor, care atinge punctul maxim în Vârful Bobotov – 2.522 m (autorităţile locale 

solicită o taxă de acces în parc, care se achită la faţa locului). Traversăm  Podul Belvedere, de pe râul Tara,  şi ne continuăm drumul de-a 

lungul  Canionului. Parcul National Durmitor se afla la 2.522 m, astfel incat, e bine sa va pregatiti aparatele de fotografiat pentru cat mai 

multe cadre spectaculoase. Durmitor, se afla pe lista Patrimoniului UNESCO din 1980, impreuna cu Raurile Tara, Draga si Susica, ale caror 

canioane brazdeaza Rezervatia. Canionul Raului Tara este considerat un monument al naturii, cu a sa adancime de peste 1300 m fiind al 

doilea ca marime dupa Marele Canion din Statele Unite! Pornim acum motorele catre Belgrad, capitala Serbiei. Ajungem seara in Belgrad. 

Cazare la hotel in Belgrad. 
Moment de ragaz: (program optional) 

 Seara ne mai ramine timp sa ne infruptam din preparatele supra-calorice, dar extrem de gustoase ale bucatariei sarbesti, si sa ciocnim 

paharele pline de sljivovica (slibovita), rakija (rachiu) sau variantele sale mai fanteziste cu diverse arome precum cea de gutui, caise sau 

nuc. Ar fi pacat sa nu gustam din pacatoasa medovaca (bautura ursului), o variatiune a rachiului in care mierea este vedeta. Hai sa ciocnim 

cupele, sa schimbam impresii si sa legam prietenii noi. In definitiv, suntem camarazi de calatorie si nu-i exclus sa mai fim si altadata. 

Revenim la hotel in Belgrad cu amintiri frumoase despre locurile pe care le-am vizitat. 

 

 Ziua 10.  Belgrad – Bucuresti 
  Dupa micul dejun, ne pregatim sa plecam spre tara, dar ne ramane timp sa mai facem un scurt tur panoramic. La inceput, ne incearca un 

puternic sentiment de déjà vu: aceleasi cladiri stereotipe, bulevarde largi flancate de blocuri de locuinte, cartiere urbanizate in stilul 

caracteristic al epocii comuniste. Apoi totul se schimba si putem sa admiram cladirile si monumentele istorice imbaiate in lumini 

ambientale. Ne vor impresiona pe rand: Parlamentul, Citadela Kalemegdan, Palatul Printesei Ljubica, artera pietonala Kneaz Mihaljov.  
 Lasam in urma frumoasele locuri pe care le-am vizitat si plecam spre Romania. Parcurgem drumul cu amintiri de nepretuit in minte si 

gata pentru a gusta din istoria altui taram misterios si captivant. 

 

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):  

BUCURESTI Autogara Centrala - Bucuresti      06.30 

PITESTI    Petrom iesire Pitesti    07.30 

RM.VALCEA Petrom iesire Pasarela Nord   09.00 

SIBIU   Petrom Obor Calea Surii Mari   12.00 

SEBES  Rompetrol iesire Lancram    12.30 

DEVA  McDonald’s GARA     14.30 

TIMISOARA Benzinaria Gazprom Dumbravita     15.30 
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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 :  

A B C D 
PELLERIN   PLUS BEST DEAL 

Reducere 90 € 

PROMO 

Reducere 60 € 

STANDARD + 

Reducere  40 € 

375 € 
+ 145 € (transport             

autocar /minibus) 

285 €  
+ 145 € (transport             
autocar /minibus) 

315 € 
+ 145 € (transport             

autocar /minibus) 

335 € 
+ 145 € (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 Lacul Bled; 

✓ 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 165 € 
• Reducere a 3-a persoană în cameră 15 €.  
• Reducere copil  6-12 ani  25 €,  pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulţi 

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

Transferurile CONTRA COST sunt 

GARANTATE pentru MINIM 4 persoane 

(reconfirmate cu 2 - 3 zile inainte de 

plecare) si sunt LIMITATE in functie de 

capacitatea maxima a mijlocului de 

transport utilizat (4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 

49 de locuri). Pentru mai putin de 4 pers./ 

sens, turistii pot accepta suportarea 

diferentei de pret sau li se restituie sumele 

achitate pentru transferul pe sensul 

neefectuat. Efectuarea transferului la 

plecarea in circuit nu implica si efectuarea 

transferului pentru retur, daca nu este 

intrunit numarul minim de 4 pers. / sens.  

Orele sunt estimative, in functie de 

conditiile meteorologice si de trafic. 

Numerele de telefon ale ghizilor sau 

soferilor se vor comunica cu 2- 3 zile 

inaintea plecarii, urmand a tine legatura cu 

acestia pentru a va informa privind situatia 

concreta din ziua plecarii (ora exacta a 

sosirii in orasul dumneavoastra). 

Pentru transferurile din tara turistii sunt 

rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu 

cca 15- 30 min. inainte de ora comunicata. 

Transferurile marcate cu „ * „ se fac la / 

de la Bucuresti. 

 

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   7 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.30 

CÂMPINA  10€ / sens/ pers. Casa Bucur-Popas Km 92   08.00 

SINAIA                     10 € / sens/ pers. GARA C.F.R SINAIA                              08.30 

BRAŞOV  15 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.30 

CLUJ  15€ / sens/ pers. Parcare Sigma Zorilor      10.00 

*CONSTANŢA 15 € / sens/ pers. Gara Centrală   00.45 

*MEDGIDIA               15 € / sens/ pers. Restaurant Balada                                       01:15 

*CERNAVODA           15 € / sens/ pers. Gara CFR Cernavoda                                   01:30 

*FETESTI                    15 € / sens/ pers. Peco (intrare oras)                                      01:45 

*BUZĂU   12 € / sens/ pers. McDonald`s      03.00 

*BRĂILA   15€ / sens/ pers. Billa - Calea Buzaului    01.30 

*GALAŢI   15 € / sens/ pers. McDonald's     01.00 

*FOCŞANI   15 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru  02.00 

*RAMNICU SARAT     15 € / sens/ pers. la Turist                                                           02.30   

* IASI                              20€ / sens/ pers. Lidl (vis-a-vis Iulius Mall)                          22.30 

*PIATRA NEAMT       20 € / sens/ pers. McDonalds - 1 Mai                                        00.00 

*ROMAN                       20 € / sens/ pers. Hotel Roman                                                  00.30 

*BACAU                        20 € / sens/ pers. Parcare stadion                                              01.30 

* ADJUD                        20 € / sens/ pers. Parcare restaurant Atlantic                        02.00 

* BARLAD                 20 € / sens/ pers. Gelaprod                                            01.00 

* VASLUI                  20 € / sens/ pers. LIDL                                                   00.00 

 Daca turistii se imbarca dintr-o alta localitate decat Bucuresti, acestia trebuie sa 

informeze cu minim 15 zile inainte de data plecarii agentia la care s-au inscris. Ȋnscrierile 

cu mai putin de 15 zile inainte se vor face numai in functie de capacitatea mijlocului de 

transport utilizat. 

 Transferurile CONTRA COST sunt reconfirmate cu 2 - 3 zile înainte de plecare şi pot fi  

LIMITATE în funcţie de capacitatea maximă a mijlocului de transport utilizat (4, 8, 14, 18, 

28, 34 sau 49 de locuri). Sunt garantate pentru minim 4 persoane. 

 

 

http://www.pellerin.ro/
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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.  

• 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 comunicata 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. 

•   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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