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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 

reduceri de pana la 25% acordate la 

circuitele cumparate, dar si beneficii 

oferite de partenerii nostri, in tara. 

Program 

 Ziua 1. Bucureşti - BUDAPESTA (895 km) 

Ora 6:00. Plecare din Bucureşti, de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei nr. 158, pe 

ruta (vezi tabelul de mai jos). Cazare la Budapesta. 

 
   

 Ziua 2. Budapesta – GRAZ - Padova (795 km) 

După micul dejun, plecare spre Graz, al doilea oraş din Austria, unde parcurgem un tur 

pietonal în centrul istoric. Apoi deplasare spre Padova, unde vizităm Basilica Sf. Anton, 

renumit centru de pelerinaj. Seara cazare în zona Padova. 

 
   

 Ziua 3. VERONA – MILANO - RIVIERA LIGURICĂ (590 km) 

Mic dejun. Plecare spre Verona, unde putem admira Arenele Romane, Casa Julietei, 

Piaţa delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor. Traseul continuă spre Milano, unde 

vizităm: Castelul Sforzesco, Opera Scala, Galeriile Victor Emanuel şi Domul, pe cât de 

decorat în exterior, pe atât de sobru în interior, punând în valoare vitraliile sale unice. 

Seara sosire şi cazare în zona Genova. 

 
   

 Ziua 4. CANNES - Costa BRAVA (760 km) 

Mic dejun. Ne vom deplasa spre Costa Brava, traversând minunata Coastă de Azur. 

Scurtă oprire în renumita staţiune Cannes, cu aleea vedetelor lângă Palais des Festivals et 

des Congres. Cazare şi cină pe Costa Brava. 

 
   

 Ziua 5. COSTA BRAVA – ZARAGOZA - MADRID (695 km) 

Mic dejun. Plecare spre Madrid. Pe traseu oprire în Zaragoza, unde vizităm Basilica St. 

Maria del Pilar şi Catedrala La Seo del Salvador. Seara începem turul panoramic cu 

autocarul în capitala Spaniei: Piaţa şi Fântâna Cibele, Puerta del Sol, Piaţa Mayor, Bld. 

Grand Via, Piaţa Spaniei cu Monumentul lui Cervantes şi Palatul Regal. Cazare la Madrid. 

 
   

 Ziua 6. Madrid - El ESCORIAL (150 km) 

Mic dejun. Utilizând transportul public, dedicăm întreaga dimineaţă explorării Palatului 

Regal şi faimosului Muzeu Prado. Timp liber în Madrid sau excursie la Escorial, simbol 

pentru rolul Spaniei lui Filip al II-lea în perioada Contra-Reformei. Mânăstirea, reşedinţa 

istorică a Regelui Spaniei, muzeu şi important nucleu de cultură, a fost declarat 

patrimoniu UNESCO. La întoarcerea spre Madrid, admirăm grandiosul monument din 

Vale de los Caidos. Cazare la Madrid. 

 
   

 Ziua7. MADRID – ARANJUEZ – TOLEDO - CORDOBA (485km) 

Mic dejun. Plecare spre Aranjuez, cu vizitarea Palatului (reşedinţa de vară a familiei 

SPANIA - Andaluzia 
Graz – Padova – Verona – Milano – Cannes – Barcelona – Montserrat – Madrid – Zaragoza – El 

Escorial – Aranjuez – Toledo – Cordoba – Sevilla – Gibraltar – Costa del Sol – Granada – Valencia - 

PortAventura - Andorra – Nice – Monaco – Genova - Ljubljana 

16 zile  

de la 735 € 
autocar 
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BONU SURI  

 3 CINE pentru cazările din 

COSTA BRAVA 

 GRATUIT excursiile la Padova, 

Montserrat, Gibraltar, El 

Escorial, Vale de los Caidos, 

Andorra, Genova 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD  

 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 – 4, exceptând ziua 6 

(transport local contra cost);  

 15 cazări cu mic dejun în hoteluri 

de 2 - 4*; 

 BONUS 3 cine pentru cazările din 

Costa Brava; 

 excursiile la Padova, El Escorial, 

Vale de los Caidos, Andorra, 

Genova; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 vizite opţionale: Alhambra 

(doritorii pot achita doar din ţară, 

la înscriere), Croazieră pe 

Dunăre, toate minim 30 persoane 

 autocar local şi transport public 

în ziua 6 (conform normelor 

AETR) 

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, alte taxe 

şi cheltuieli personale 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru 

primii 5 turişti înscrişi în fiecare 

excursie până la 30.12.2015 

 FIRST MINUTE 5%  - REDUCERE 

pentru  achitarea a 50% avans din 

preţul excursiei până la 

30.12.2015 

 REDUCERE 3 – 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere 

 

 

regale) şi a grădinilor superbe care îl înconjoară. Urmează Toledo - fosta capitală a ţării, 

adevărat "oraş-muzeu” în care a trăit şi creat faimosul El Greco. Admirăm Catedrala, Sinagoga, 

Biserica San Juan, Podul San Martin şi zidurile fortăreţei medievale. Deplasarea continuă spre 

Andaluzia, cea mai impresionantă regiune a Spaniei. Seara, cazare la Cordoba.  

  

 Ziua 8. CORDOBA – SEVILLA - GIBRALTAR (395 km) 
Mic dejun. Plecare spre Sevilla, al 4-lea oraş ca mărime din Spania, unde vizităm Piaţa Spaniei, 

Turnul de Aur, Bario Santa Cruz şi Palatul Alcazar. În apropiere de Alcazar se înalţă Catedrala, a 

3-a din lume ca mărime. Străbatem sudul țării, pentru a ne caza în Algeciras. Excursie în 

Gibraltar, teritoriu britanic superb amplasat la poalele stâncii omonime. În rezervaţia Upper 

Rock există o colonie de macaci, care încântă micii vizitatori, iar pentru pasionaţii de shopping, 

zona comercială a oraşului este un adevărat paradis. Întoarcere la hotel pentru cazare. 

 
    

 Ziua 9. ALGECIRAS - COSTA DEL SOL – CORDOBA - GRANADA (395 km)  

Mic dejun. Parcurgem turul Rivierei Costa del Sol, cu staţiuni renumite ca Torremolinos sau 

Marbella. Începem vizita în Cordoba, renumită prin Moscheea transformată în Catedrala după 

Reconquista - "Mezquita-Catedral” şi Juderia, vechiul cartier evreiesc, cu străduţe înguste şi 

balcoane cu flori. Seara sosire şi cazare la Granada. 

 
   

 Ziua 10. Granada - VALENCIA (290 km)  

Mic dejun. Începem vizita în Granada cu Alhambra (35 euro /pers. se încasează din agenție), cel 

mai important monument de artă islamică din Spania, reşedinţă a suveranilor mauri şi ulterior a 

Regilor Catolici. Aici admirăm vechea fortăreaţă Alcazaba, Palatul Nasrid, Grădinile şi Palatul 

Generalife, reşedinţa de vară a califilor, dar şi replica creştină a Palatului lui Carol al V-lea. Timp 

liber în centrul istoric pentru a vizita Catedrala cu renumita Capilla Real. Ne îndreptăm spre 

Valencia pentru cazare. 

 
   

 Ziua 11. VALENCIA - PortAventura – BARCELONA (360 km)  

Mic dejun. Tur de oraş în Valencia - centrul istoric cu străduţele sale înguste, Palacio del 

Marques de Dos Aguas în stil baroc şi Catedrala. Continuăm traseul spre Salou - staţiune de top 

de pe Costa Dorada, unde aveţi întreaga după-amiază la dispoziţie pentru a petrece timpul liber 

la plajă, în cafenele, restaurante sau magazine. Opţional, vă propunem PortAventura - cel mai 

mare parc de distracţii tematic din Europa şi al doilea de pe Glob, impresionant ca suprafaţă 

(35.000 mp), dar mai ales prin senzaţiile oferite. Cazare şi cină în Costa Brava. 

 
   

 Ziua 12. Barcelona - Mănăstirea MONTSERRAT 

Mic dejun. Începem turul Barcelonei cu Sagrada Familia, operă a arhitectului Gaudi, Palatul 

Regal, Parcul Guell, Grădina Botanică din Parcul Montjuic, celebra La Rambla, Piaţa Catalunia. 

Timp liber pentru shopping, vizitarea Muzeului Picasso sau excursie la Montserrat, unde 

admirăm celebra Mănăstire construită pe stâncile abrupte ale muntelui Montserrat, renumit loc 

de pelerinaj. Întoarcere în Barcelona pentru impresionantul spectacol de sunet şi lumini 

"Fântâna Magică”. Cazare şi cină la acelaşi hotel. 

 
   

 Ziua 13. Costa BRAVA – ANDORRA - Coasta de AZUR - NICE (645 km)  
Mic dejun. Traversăm Pirineii într-o excursie către micul Principat al Andorrei, paradis tax free 

pentru iubitorii de shopping. Plecare pentru cazare în zona Aix-en-Provence-Nice. În Nice ne 

vom delecta cu o plimbare pe Promenade des Anglais. 

 
   

 Ziua 14. NICE – MONACO – GENOVA - PADOVA (530 km) 
Mic dejun. Deplasare spre Monaco unde, după vizita la Palatul Princiar, parcurgem traseul 

curselor de Formula 1 între Port şi faimosul Cazino. Drumul continuă spre Italia - Genova, unde 

vizitam Vechiul Port, Centrul istoric, cu labirintul său de străduţe înguste, Catedrala, Palatul 

Ducal şi casa lui Cristofor Columb. Sosire şi cazare în zona Padova. 

 



 
3  

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate de Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi) 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar 

 

BONU S 75  

Turiştii rezidenţi în Baia Mare, Satu 

Mare, Oradea, pot solicita îmbarcare şi 

debarcare la BUDAPESTA fără cazare şi 

mic dejun în prima şi ultima zi şi obţin o 

REDUCERE de 75 € din preţul de catalog 

(necumulabilă). 

NOTE  

2 În unele oraşe de pe traseu, 

autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta 

se va achita de către turişti la 

recepţia hotelurilor. 

3 Autocarul va prelua turiştii sosiţi  cu 

avionul, precum şi turişti de la 

Budapesta din / spre oraşele prin 

care se tranzitează România.  

4 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice se 

pot modifica, asigurând vizitarea 

tuturor obiectivelor din program. 

4 Din cauza cererilor reduse pentru 

varianta de transport cu autocarul 

până la Barcelona şi retur, este 

posibilă utilizarea unor mijloace de 

transport de capacitate mai mică, 

însă aceeaşi clasificare. După 

preluarea turiştilor sosiţi în 

Barcelona cu avionul, se continuă 

restul traseului prin Spania şi 

Portugalia cu autocar de peste 40 de 

locuri. 

5 Obiectivele din program marcate cu 

caractere bold italice se vizitează pe 

exterior. 

6 Copiii beneficiază de reducere 

pentru cazare în cameră cu doi 

adulţi.  

7 Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela la 

serviciile ghizilor locali.  

8 Acest program este de tip 

„Compact”.  Va recomandam sa 

analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate si 

detaliile categoriilor de clasificare 

 

 

 

 Ziua 15. PADOVA – LJUBLJANA - BUDAPESTA (690 km) 

Mic dejun. Plecare spre Ljubljana, capitala Sloveniei, pentru a parcurge un tur panoramic 

cu autocarul în centru. Opţional, croazieră pe Dunăre (cu cină 29 €/ fără cină 14 €). 

Cazare la Budapesta. 
 

 Ziua 16. Budapesta - BUCUREŞTI (895 km) 

Mic dejun. Plecare spre Bucureşti. Sosire după 23.30, în funcţie de trafic şi formalităţile 

vamale. 
 

 

DATE DE PLECARE 

2016 

 

18.05, 25.06, 13.08, 

03.09 

Supl. 

SINGLE 

Copil 2-12 

ani 

Al 3-lea adult 

în cameră 

Loc în cameră DBL 735 € 295 € 695 € 719 € 

 

PUNC TELE  DE  ÎMB ARC AR E GRATU IT Ă  

(autocar sau microbuz): 

BUCUREŞTI Autogara Christian Tour - Calea Griviţei nr. 158    05.45 

PITEŞTI                      Petrom ieşire Piteşti Est   07.00 

RM. VÂLCEA Petrom ieşire Pasarela Nord   08.30 

SIBIU   Petrom Obor Calea Şurii Mari   11.30 

SEBEŞ  Rompetrol ieşire Lancram   12.00 

DEVA  McDonald’s GARĂ    14.00 

ARAD  Gara Centrală    16.00 

 

Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să informeze cu 

minim 15 zile înainte de data plecării agenţia la care s-au înscris. Înscrierile cu mai puţin de 15 zile 

înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de transport utilizat. 

 

P U N CT E LE  D E  Î M B A R C A R E  C O N T R A  C O S T   

(autocar sau microbuz): 

PLOIEŞTI  5 € / sens/ pers. Petrom METRO   07.00 

CÂMPINA                  8 € / sens/ pers. Casa Bucur - Popas Km 92    07.30 

BRAŞOV  10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti  09.00 

Sf. Gheorghe 10 € / sens/ pers. Petrom V - ieşire Braşov  08.00 

TG. MUREŞ 10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall  11.30 

CLUJ  10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall                  13.30 

ORADEA   10 € / sens/ pers. Intrare parcare SELGROS  18.00 

TIMIŞOARA 5 € / sens/ pers. Parcare Auchan - Calea Arad                  15.00 

CONSTANŢA 8 € / sens/ pers. Gara Centrală   02.00 

BUZĂU  8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni   06.00 

BRĂILA  10 € / sens/ pers. Intr. parcare CARREFOUR  04.30 

GALAŢI  10 € / sens/ pers. McDonald's   04.00 

FOCŞANI  10 € / sens/ pers. Benz. LUKOIL, centru                   04.30 

BACĂU  15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal  06.00 

PIATRA NEAMŢ 15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central                   07.00 

SUCEAVA                  15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina  05.30 

IAŞI   15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu nr. 29)                  05.00 

Chişinău - IAŞI 10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național  02.00 

CRAIOVA                   10 € / sens/ pers. McDonald's Calea Bucureşti                  06.30 

SLATINA  8 € / sens/ pers. Parcare Hotel Parc                   08.00 

 

Transferurile CONTRA COST sunt GARANTATE pentru MINIM 4 persoane (reconfirmare cu 2 - 3 zile 

înainte de plecare) şi sunt LIMITATE în funcţie de CAPACITATEA MAXIMĂ A MIJLOCULUI DE 

TRANSPORT UTILIZAT (4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri). Pentru mai puţin de 4 pers. / sens, 

turiştii pot accepta suportarea diferenţei de preţ SAU LI SE RESTITUIE DUBLUL SUMEI ACHITATE 

pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea transferului la plecarea în circuit nu implică şi 

efectuarea transferului pentru retur dacă nu este întrunit numărul minim de 4 pers. / sens.  

 

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de ora comunicată. Orele sunt 

estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau şoferilor se 
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EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  
  
Budapesta 

www.tulipinnbudapestmillennium.com/ 
Zona Padova (dus- intors) 

http://www.hotelresi.it/ 

Zona Genova 

http://www.poggiohotel.it/en/ 

Costa Brava (dus- intors) 

http://hotelneptuno.com/rooms/ 

Madrid 

http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/

us/en/madrid/tojal/hoteldetail/photos-tours 

Cordoba 

www.hotelcarmencordoba.com/# 

Algeciras 

http://www.expressgibraltar.es 

Granada 

http://www.maciavillablanca.com 

Valencia 

www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en

/valencia/vlcbo/hoteldetail/photos-tours 

Zona Nice - Cannes 

http://www.hotellouisiane.fr/photos.html 

Budapesta 

www.expohotelbudapest.com 

 

 

Grup minim 35 pers. 

 

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de ora 

comunicată. Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de 

telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a ţine 

legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a 

sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim GRATUIT o 

cazare (la dus sau la întors, la alegerea turiştilor) în Bucureşti, la un hotel 3*** în apropierea Gării 

de Nord şi a locului de îmbarcare din Autogara Christian Tour. 

 

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 

GRAD  DE   RE ALI ZARE  &  C LASI FIC ARE  AUTOC A RE  

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 11 grupuri, din care 10 grupuri au 

beneficiat de autocare clasificate 3*şi 4*. 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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