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E D I T O R I A L

 f iecare călătorie presupune căutare, aventură, 
curaj, inspirație. Din căutare s-au născut ideile 

geniale, capodoperele, legendele și chiar și minunile 
tehnologiei. Iar la capătul fi ecărei căutări inspirate, ne 
așteaptă emoția și încântarea că ne-am atins țelul, că 
am ajuns la destinație. Am gândit acest catalog, timp 
în care inspirația ne-a fost permanent companion de 
drum. Dovada acestui fapt se afl ă, chiar acum, în fi e-
care detaliu, în fi ecare pagină pe care o vei deschide 
cu promisiuna unei noi călătorii, a unei noi destinații 
la care ai visat dintotdeauna, dar încă nu ai găsit mo-
mentul să îți faci bagajele. 
 Pentru noi, programele de circuite înseamnă 
continuarea fi rească a aventurii pe care am înce-
put-o în urmă cu 20 de ani. Scopul a fost și rămâne 
același: vrem să aducem lumea mare la picioarele 
tale, să parcurgem drumul împreună în siguranță, 
confort, încântare, poate chiar contemplare. Vrem 
să descoperi, să explorezi în voie, să savurezi fi ecare 
moment cu bucurie, să simți pulsul locurilor, gusturile 
și savorile ținuturilor prin care ajungi împreună cu noi. 
Avem pentru tine multe, chiar foarte multe noutăți. 
Avem destinații cu totul noi. Ai ocazia să parcurgi, de 
exemplu, celebrul “El Camino” drumul consacrat al 
pelerinilor, vei putea explora în detaliu regiuni din 
Italia, Franța sau Spania și să te bucuri de splendorile 
culturale care apar pe traseul nostru. Și ca să înțelegi 
pe deplin efortul nostru, îți propunem experiențe 

gastronomice unice, atracții secrete autentice. Pentru 
că știm foarte bine că, uneori, o țară întreagă poate 
să încapă într-o singură farfurie. Așadar, iată rodul 
muncii și pasiunii unei echipe care iubește călătoriile, 
o echipă dornică să împărtășescă oamenilor pasiunea 
de a călători. Revenind, însă, la aceste pagini, pot să 
afi rm fără nici o reținere că noile circuite s-au născut 
sub semnul unei constelații complexe care nu a fost 
niciodată mai aproape de poezie. 
 Însă aș completa pe o notă oarecum mai pragma-
tică. Christian Tour rămâne emblema incontestabilă 
a inovației în domeniul călătoriei și vrem să știi că 
suntem onorați că ai ales să descoperi bucuria de a 
călători împreună cu noi. 

Vă urez călătorie inspirată!

    Cristian Pandel
    Christian Tour

Echipa Christian Tour

�������
	
�����



4 Experienţe 2018 - Circuite Turistice

 

 

nr.

milion și
jumătate

au călătorit cu noi
de la înființare

de turiști
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43 80

41194 244

21

30000

95%

36

3000

95%

CHRISTIAN
TOUR ÎN
CIFRE 2017

AM ORGANIZAT VACANȚE

PENTRU UN NUMĂR DE

NE-AM BUCURAT DE ÎNCREDEREA A

OPERĂM

AM CRESCUT CIFRA DE VÂNZĂRI LA PESTE

AM ORGANIZAT

ȘI

DE CIRCUITE

CU AVIONUL

DE CIRCUITE

CU AUTOCAR

DE ZBORURI CHARTER SĂPTĂMÂNAL,

ÎN SEZON, DIN BUCUREȘTI, BACĂU,

CLUJ-NAPOCA, IAȘI ȘI TIMIȘOARA DE MILIOANE DE EURO

FLOTA DE TRANSPORT NUMĂRĂ

AUTOVEHICULE

DE AGENȚII PARTENERE ANI FAMILIA CHRISTIAN TOUR

SE MĂREȘTE CU NOI MEMBRI PENTRU CIRCUITELE PROPUSE TURIȘTILOR

ÎN DUBAI ȘI DESTINAȚII EXOTICE 

ȘI-AU PETRECUT VACANȚĂ

AVEM UN GRAD DE REALIZARE DE

PENTRU ZBORURILE CHARTER

DE TURIȘTI

DE TURIȘTI DE TURIȘTI

DE

CU SENIOR VOYAGE AU ALES

SĂ CĂLATOREASCĂ

ÎN SEZON 

OPERĂM

DE CURSE CHARTER CU AUTOCARUL

PE SĂPTĂMÂNĂ, DIN TOATĂ ȚARA

AVEM UN GRAD DE REALIZARE DE

LOCUL 1LOCUL 1
TOPUL FIRMELOR DIN  MUNICIPIUL BUCUREȘTI

DOMENIUL DE ACTIVITATE ȘI CLASA

DE MARIME TURISM (2016)

“Scopul acestei initiative comune a asociatiilor de 

transport din România a fost premierea celor mai 

performante companii din fiecare mod de transport, 

pentru a promova împreuna competivitatea  

transporturilor ca sector important al economiei 

nationale.” (U.N.T.R.R.)

TOPUL NAȚIONAL AL FIRMELOR DIN ROMÂNIA

ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI ALE 

TUR-OPERATORILOR (2016)

“Sistemul Cameral premiază  performanța economică, 

spiritul antreprenorial, curajul de a investi în inovare, 

comportamentul etic în afaceri, toate acestea  fiind 

criteriile luate în calcul în realizarea 

clasamentului.”(C.C.I.B.)
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Lista datelor de plecare - Circuite 2018

Tarife informative pentru intrări la obiective turistice.
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 memento bus este compania de 
 transport turistic a grupului Christi-

an Tour, cel mai mare touroperator român. 
Oferă servicii de transport în zeci de des-
tinații de vacanță din România și Europa. 
Filosofi a acestei afaceri se bazează pe trei 
elemente esențiale: respect, siguranță și 
confort. Cu alte cuvinte, prin MementoBUS 
am revoluţionat turismul cu autocarul.

Datorită autocarelor moderne, putem afi r-
ma că România a intrat, în sfârșit, în rândul 
lumii civilizate la acest capitol. Călătorii au 
acces la internet wi-fi , se pot relaxa vizio-
nând un fi lm, ascultând muzică sau citind 
un ziar și călătoresc în condiții ireproșabile 
(scaune confortabile, ergonomice, perne, 
pături). Mai mult, pentru toate aceste 
condiții, oamenii nu trebuie să plătească o 
avere; dimpotrivă, prețurile pornesc de la 
1,20 euro de persoană. În plus, începând 
din 2017, călătorii pleacă la drum dintr-o 
autogară modernă, la standarde euro-
pene. Central Bus Station Bucharest este 
hub-ul care deservește toate plecările cu 
autocarele  MementoBus și este deschis la 
orice oră din zi și din noapte. 

La solicitarea clienților, MementoBUS or-
ganizează și excursii turistice în orașele ță-
rii pentru cei care își doresc să descopere 
destinații precum Sibiul (capitală culturală 
europeană în 2007), Brașov (unul dintre 
cele mai frumoase orașe din România) sau 
stațiunea montană Sinaia (locul de relaxa-
re al Familiei Regale a României). 
Peste granițe, românii pot călători cu 
MementoBUS în destinații precum Riviera 
Olimpului, Halkidiki, Insula Corfu, Insula 
Thassos, Parga, Insula Zakynthos, Insula 
Lefkada, Kusadasi sau Bulgaria. 

Ce aduce nou Memento Bus

Ghidându-ne după principiul potrivit 
căruia “Călătoria contează la fel de mult 
ca destinația”, ne-am propus de la bun 
început să le redăm tuturor celor care 
pornesc la drum cu Memento Bus bucuria 
de a călători la bordul unui autocar.
 Am vrut să le schimbăm oamenilor per-
cepțiile. Unul dintre obiectivele noastre a 
fost acela de a transforma mult prea des 
folosita răbufnire de pe peroane: „Vai, 
oare câ t î ntâ rzie trenul?” în afi rmații care 
refl ectă ușurarea precum „Ș tiu exact la câ t 
plec” și „Î n sfârșit că lă toresc fă ră  cel mai 
mic stres, î ntr-un autocar super modern”. 
 Nu am neglijat aspectul fi nanciar, de 
aceea am venit cu cele mai bune tarife de 
pe piață și ne-am surprins plăcut călătorii 
cu prețuri de doar 1 Euro până în destinații 
precum Brașov.

Ce oferim?

Î n primul râ nd, certitudinea că  ș i î n 
Româ nia „se poate” câ nd vine vorba de 
transport turistic la nivel occidental.
De aceea, ne-am stabilit câteva principii și 
reguli de la care nu facem rabat:

profesionalism și  s iguranţă
Vrem ca la fi nalul fi ecă rei că lă torii să  citim 
mulțumire în ochii călătorilor noștri. De 
aceea de confortul și siguranța clienților 
noștri au grijă doi șoferi cu experienţ ă , 
precum ș i un î nsoţ itor de grup.

confort
Vrem ca în autocarele noastre, călătorii să 
se simtă la fel de relaxați ca atunci când se 
întind pe propria canapea din sufragerie. 
Autovehiculele MementoBUS sunt confor-
tabile, cu scaune care protejează coloana 
vertebrală. Punem la dispozița călătorilor 
perne și pături.

respect
Seriozitatea și punctualitatea sunt calități 
cu care ne mândrim, cărora li se adaugă 
serviciile ireproș abile de la bord. 
Cu MementoBUS călătorești de plăcere!

Creată special pentru confortul tău

MementoBUS operează cu o 
fl otă complexă. În prezent, 
aceasta este alcătuită din 49 
de autovehicule (31 autocare și  
18 microbuze), având diferite 
capacităţi de transport. 
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 programele de circuite sunt 
concepute pentru tine și ne gândim 

la comfortul tau. Fie că alegi să călătorești 
cu autocarul, fi e ca iţi dorești să ajungi mai 
repede la destinaţie la bordul unui avion, 
te rugăm să verifi ci lista cu orașele de îm-
barcare pentru fi ecare program în parte. 
Pregătește bagajele. Venim să te luăm!

Pleci chiar din orașul tău

O autogară la standarde

internaționale

Experiența ta alături de noi contează, așa 
că am venit cu facilități moderne care să 
îți facă așteptarea mai ușoară înainte de 
îmbarcarea spre destinatia aleasă.

Autogara noastră centrală are o sală de 
așteptare spațioasă, dotată cu scaune 
confortabile, aer condiționat, toalete 
moderne, tabelă de plecări–sosiri. La 
recepție și la casa de bilete vei fi  întâm-
pinat de un personal amabil și efi cient, 
capabil să ofere oricand informatii sau 
să te ajute cu rezervarea biletului de 
călătorie dorit. Autogara are un pasaj 
pietonal iar peronul este prevăzut cu 
acoperiș de protecție împotriva condiți-
ilor meteorologice nefavorabile. Lângă 
clădire se afl ă o pizzerie, un coffee shop 
și un minimarket.

Peste 70% din fl ota noastră 
este alcatuită din vehicule 
nou-nouţe și performante.

Dacă turiștii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât București, 
aceștia 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.
 

Transferurile contra cost sunt garantate pentru minim 
4 persoane (reconfi rmare cu 2–3 zile înainte de plecare) și 
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 persoane/sens, turiștii pot accepta 
suportarea diferenţei de preţ sau li se restituie sumele 
achitate pentru transferul pe sensul neefectuat. Efectuarea 
transferului la plecarea în circuit nu implică și efectuarea 
transferului pentru retur, dacă nu este întrunit numărul minim 
de 4 persoane/sens.

Îmbarcări 

și transferuri

din țară

Punctele de îmbarcare gratuită

bucurești Autogara Centrală – București   06:30

pitești Petrom ieșire Pitești 07:30

rm. vâlcea Petrom ieșire Pasarela Nord 09:00

sibiu Petrom Obor Calea Șurii Mari 12:00

sebeș Rompetrol ieșire Lancrăm 12:30

deva Mc. Donald’s Gară 14:30

timișoara Benzinaria Gazprom Dumbravita 16:30

arad Benzinăria OMV Calea Timișoarei 17:30

Punctele de îmbarcare contra cost

ploiești 5€/sens/pers Petrom Metro 07:30

câmpina 8€/sens/pers Casa Bucur – popas km 92 08:00

brașov 10€/sens/pers McDonald’s Cal. București 09:30

cluj 10€/sens/pers Parcare Sigma Zorilor   10:00

constanţa 12€/sens/pers Gara Centrală 00:45

buzău 10€/sens/pers McDonald’s 03:00

galaţi 12€/sens/pers McDonald’s 01:00

brăila 12€/sens/pers Billa – Calea Buzăului 01:30

focșani 10€/sens/pers Benzinăria Lukoil, centru 02:00

Te rugăm să te prezinți la locul de 
îmbarcare cu 15–30 minute înainte de 
ora comunicată. Orele sunt estimative 
și pot varia în funcţie de condiţiile 
meteorologice și de trafi c. Numerele 
de telefon ale ghizilor sau șoferilor 
se vor comunica cu 2–3 zile înaintea 
plecării. Te rugăm să ţii legătura cu 
aceștia pentru a afl a ora exactă a sosirii 
în orașul tău.
 Te rugăm să respecţi ora îmbarcării, 
pentru că grupul nu va aștepta după 
turiștii care întârzie. Dacă turiștii se 
îmbarcă dintr-o altă localitate decât 
București, aceștia trebuie să informeze 
agenţia la care s-au înscris cu minim 15 
zile înainte de data plecării. Înscrierile 
cu mai puţin de 15 zile înainte se vor 
face numai în funcţie de capacitatea 
mijloacelor de transport utilizate. În 
unele orașe, autorităţile locale pot so-
licita o taxă de genul taxei de staţiune. 
Aceasta se va achita de către turiști la 
recepţia hotelurilor.

Ordinea cazărilor și vizitarea din 
fi ecare zi a obiectivelor turistice se pot 
modifi ca, cu asigurarea vizitării tuturor 
obiectivelor din program. Pentru expli-
caţii la obiectivele turistice, grupul va 
putea apela la serviciile ghizilor locali. 
Asistența turistică se referă la sprijinul 
oferit de agenția parteneră locală 
pentru ca turiștii să poată comunica 
mai efi cient cu recepția sau restaurantul 
hotelului, sau la cazurile nedorite în 
care trebuie să fi e asistați dacă necesită 
spitalizare, dacă pierd documentele 
de identitate ori au alte incidente cu 
poliția locală etc.
 Intrările la obiective turistice nu 
sunt incluse în preţul excursiilor. Acest 
lucru este valabil și pentru excursiile 
opţionale.
 Pentru marea majoritate a excur-
siilor, copiii benefi ciază de reducere 
pentru cazare în cameră cu doi adulţi. 
Suplimentul single nu include și caza-
rea de pe ferry-boat.

Majoritatea hotelurilor din țările 
scandinave nu sunt clasifi cate ofi cial pe 
stele. Multe hoteluri din Anglia, între 
care și cele din lantul Travelodge, nu 
sunt clasifi cate pe stele. Mențiunea „sau 
similar” în dreptul denumirii hotelului 
face referire doar la categoria de com-
fort și regimul de masă al hotelului.
 Pe unele programe, autocarul va 
prelua turiștii sositi cu avionul și pe cei 
de la Budapesta din/spre orașele prin 
care se tranzitează România.
 Grupul minim pentru excursiile cu 
autocarul este format din 35 de per-
soane. Grupul minim pentru excursiile 
cu avionul este format din 10–20 de 
persoane.
 În cazul transportului cu avionul, 
prețurile din acest catalog sunt valabile 
pentru un număr limitat de locuri la 
zbor. După epuizarea acestora, locurile 
suplimentare pot suferi modifi cări de 
preț, care vor fi  comunicate turiștilor la 
achitarea pachetului turistic.

DE REȚINUT
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savori

bucurie

pasiune

prieteni noi

Un adevărat conoisseur știe că orice țară 
încape într-o singură farfurie. Te vei bucu-
ra de savori unice și experiențe gastrono-
mice memorabile.

Bucură-te de fi ecare moment al călătoriei, 
în confort deplin și fără griji pentru că de 
restul ne-m ocupat noi. Am gândit totul 
în cele mai mici detalii ca să ai confortul 
dorit, să uiți complet de cotidian și să te 
bucuri din plin de vacanța ta.

Lumea este un caleidoscop fascinant de 
culturi unice, istorie și artă pe gustul pasi-
onaților. Vei afl a istoria fi ecărui loc vizitat 
chiar la fața locului, vei privi capodope-
rele umanității cu emoția unui adevărat 
pasionat.

Călătoriile sunt un prilej excelent să 
cunoști oameni noi și, mai ales, să-ți faci 
prieteni pe viață. Cu tine vor fi  oameni 
care au pornit la drum cu același scop. 
Să adune amintiri, să împărtășească bucu-
ria de a călătorii cu ceilalți.

����
������
pentru a pleca în vacanță

 chiar mai stai pe gânduri? Dacă 
încă nu ești pe picior de plecare, iată 

câteva motive care sperăm să te convingă. 
Ia-ți o vacanță! O meriți. Dar grăbește-te. 
Încă mai poți prinde ofertele din paginile 
următoare, dar locurile sunt limitate.
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Norvegia

Suedia

Finlanda

Estonia

Letonia

Lituania

Belarus

Polonia

Germania

Franţa

Spania

Italia

Irlanda
Marea

Britanie

Portugalia

Danemarca

Olanda

Belgia

Luxemburg

Liechtenstein
Elveţia

Austria

Slovenia

Croaţia

Serbia

Albania

Muntenegru Bulgaria

România

Moldova

Slovacia

Republica
Cehă

Ucraina

Rusia

Grecia

Turcia

Bosnia
și

Herţegovina

Ungaria

Islanda

Maroc

#�
�
�����
��
 ��!��"
Iată căteva dintre 

programele pe care

ți le-am pregătit

anul acesta

Anglia:
Castele, Conace
& Grădini

pag. 254

Germania
romantică

pag. 172

Marea aventură
nordică

pag. 302

Rusia
imperială

pag. 306

Legendele 
Olimpului

pag. 36

Croația
& perlele
Adriaticii

pag. 92

Comorile 
Franței

pag. 228

El Camino:
O dată în viață

pag. 14

Italia d’Amore

pag. 126

Turcia
misterioasă

pag. 60
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ATENTIE: Pentru anumite programe, va recomandam un examen medical amanuntit inainte de inscriere/plecare.
Recomandam atentie sporita persoanelor cu rau de altitudine și probleme cardiace, in program fiind incluse incursiuni la altitudini de peste 
3600m. Examenul medical este necesar indiferent de varsta.
* Agenţia nu este responsabilă pentru eventualele neconcordanţe care pot apărea între informaţiile din prezentul catalog şi informaţiile primite 
în agenţie. Întotdeauna vor avea prioritate informaţiile primite în agenţie; În urma rezervării şi contractării serviciilor turistice conform catalogului, 
apariţia unei oferte speciale nu poate să influenţeze tariful deja stabilit. Rezervările făcute în perioada de early booking nu permit modificări de 
nume sau anulări. Orice modificări aduse rezervării iniţiale, duc la recalcularea preţului şi implicit la pierderea acestei facilităţi.
Reducerile se aplică doar la pachetul de bază, acestea nu se aplică la taxe sau suplimente.

�$%&�$%'()(*�
AȘA CUM AI VISAT

Ofertă valabilă pentru 
primele locuri în autocar.

Avans 25% la înscriere.

Diferenţa de plată până la 
21 de zile înainte de data 

plecării.

GRATUIT 

 PELLERIN CLUB CARD, 
având incluse asigurarea 

medicală, storno și de 
bagaje.

Tarif disponibil și în 

varianta Self Drive 

(include serviciile de cazare 

și asistenţă turistică locală).

LOCURI LIMITATE!

Avans  30% la înscriere.

Diferenţa de plată până la 
28.02.2018.

Tarif disponibil și în 

varianta Self Drive 

(include serviciile de cazare 

și asistenţă turistică locală).

Nu se cumulează cu alte 

reduceri.

Ofertă valabilă:

Vezi detalii în program!

+��,��������
������-�,�����.�/,��0���-��- ����
( �1�/,������
,��-��1�.�� ����2�-�������!�1��� ������"
 De câte ori nu ţi-ai făcut bugetul pentru vacanţă la început de an, ca ulterior să constaţi că a fost un 
plan nerealist? Știi că meriti vacanţa aceea de vis care costă mai mult decât estimările tale? Iată de ce, noi 
ne-am gândit la tine, oferindu-ţi variante flexibile de preţ.

PELLERIN 

PLUS

OFERTĂ VALABILĂ 
PENTRU ULTIMELE 

LOCURI ÎN AUTOCAR.

�'(*(�34*%5$('6�
'(�748+$3%$%9
NU SE ACCEPTĂ 

MODIFICĂRI SAU 
ANULĂRI.

NU SE CUMULEAZĂ 
CU ALTE REDUCERI.

ATENȚIE!

LOCURI LIMITATE!

BEST

DEAL
PROMO STANDARD 

PLUS

SELF DRIVE

MAJORITATEA CIRCUITELOR SUNT 
DISPONIBILE ȘI ÎN VARIANTA SELF DRIVE!

Vrei un preţ mai felxibil și preferi să stai la volanul mașinii tale, 
dar în același timp să profiţi de un program complet și cazare 
la preţuri accesibile doar pentru agenţii ? Alege varianta de 
transport individual  și vei plăti doar serviciile de cazare și asistenţa 
turistică locală. 

Avans  30% la înscriere.

Diferenţa de plată până la 
30.04.2018.

Tarif disponibil și în 

varianta Self Drive 

(include serviciile de cazare 

și asistenţă turistică locală).

Nu se cumulează cu alte 

reduceri.

Ofertă valabilă: 

Vezi detalii în program!

PROGRAMELE NOASTRE 

*%�:�$�74+;4*(�CU:

Obiective din Patrimoniul 

Mondial UNESCO

Experienţe inedite Croazieră

Destinaţii de top, orașe și staţiuni emblematice, atracţii turistice pe 
care orice călător pasionat vrea să le vadă chiar la faţa locului. În 
plus, ţi-am propus și destinaţii cu tradiţii unice, cu istorie și cultură 
bogate, regiuni fascinante pe placul și sufletul iniţiaţilor. 
Urmărește iconiţele!
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 Te provocăm să descoperi lumea dintr-o perspectivă cu totul nouă. 
Una personală și foarte senzorială. Vei vedea că itinerariul nu se referă la 
niște puncte pe hartă. Înseamnă emoţie, bucurie, gusturi, arome, prietenie, 
cunoaștere, frumuseţe și multă pasiune.

 Cu fiecare destinaţie nouă vei simţi chiar esenţa acelui loc. Pentru că am conceput fiecare 
program, căutând pentru tine experienţele unice și autentice ale fiecărui loc pe unde trecem. Un 
adevărat conoisseur știe, de exemplu, că orice ţară încape într-o singură farfurie. Iar călătoriile sunt 
un prilej excelent  să cunoști oameni noi și, mai ales, să-ţi faci prieteni pe viaţă. Tu bucură-te de fiecare 
moment al călătoriei, în confort deplin și fără griji pentru că de restul ne-am ocupat noi. 

CAP SOUNION

Gustă Grecia
Gust și savoare la superlativ în 
tavernele Greciei. Platoul cu fructe 
de mare trebuie să fie pe lista ta 
de bifat.

SKADARLIJA

Savurează Serbia
Atmosfera de bon-ton a “ca-
fane-lor” din cartierul boem al 
Belgradului va fi cu siguranţă o 
experienţă memorabilă.

CAPADOCCIA

Explorează Turcia
Zborul cu balonul cald deasupra 
peisajelor din Capadoccia este o 
experienţă cu adevărat epică. 

SEARĂ FLAMENCO

Fiesta de Spania
Muzică și dans pasional, culori 
vibrante, ritm nebunesc...  Iată 
esenţa înconfundabilă a unui 
spectacol Flamenco. 

VILA D’ESTE

Redescoperă Italia
Toată Italia este ca un mare muzeu 
în aer liber. Descoperi artă și 
vestigii ale istoriei sale bogate la 
tot pasul. 

E i ţ 2018 Ci it T i ti 11

CASTELUL STIRLING

Respiră Scoţia
Castele și cetăţi medievale 
legendare, peisajele splendide 
ale Highland-ului scoţian din nord, 
lacurile de o frumuseţe sălbatică, 
Scoţia te seduce și te inspiră. 
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*�����0� �
����� ���
�=��� Pentru unii călătoria este o evadare din cotidian, 

pentru alții este o experiență culturală. Pentru cei 
mai mulți dintre noi, înseamnă visul de a cuceri, 
de a descoperi lumea, de a ne bucura de viață, de 
fi ecare moment.

Orice fel de călător ai fi , găsești la începutul fi ecărui program din 
catalog unul dintre simbolurile de mai jos. Sperăm să te ajute să 
îți dai repede seama dacă programul va fi  pe placul tău sau nu.

Family
Programe lejere, create special pentru 
cupluri sau familii, cu destinații ușor de 
parcurs, cu multe atracții pentru fi ecare 
dintre membri familiei. 

Gata cu ciulitul urechilor! De acum înainte nu vei mai 
pierde niciun cuvânt al ghidului. Am pus la punct un 
sistem audio cu ajutorul căruia vei auzi toate detaliile 
fi e că te afl i în autocar sau vizitezi cu grupul un obiec-
tiv interesant.

Cunoscător
Pentru tine călătoria înseamnă o incur-
siune culturală, de explorare a tainelor 
locurilor, ești un expediționar care caută 
comori, capodopere, colțuri secrete în 
fi ecare călătorie. Vrei să afl i cum trăiesc 
localnicii, care sunt băutura și mâncarea 
tradițională în fi ecare loc vizitat. Ei bine, 
avem totul pregătit pentru tine 

Explorator
Programe gândite pentru a explora în 
detaliu cultura locală a unei regiuni. În 
program vor fi  incluse multe momente 
în care vei avea timp să descoperi singur 
secretele gastronomiei locale, locuri de 
shopping și alte atracții de văzut mai în 
profunzime. 

Express
Dacă ești un călător care vrea să cucereas-
că mai multe țări într-o singură călătorie, 
atunci acesta este genul de program croit 
pentru tine. Pregătește aparatul foto și o 
listă de bifat pentru că vei vedea foarte 
multe atracții într-un ritm alert și compri-
mat. 

A U D I O G H I D

*�����0� �
����� ���
�=���  pentru unii călătoria este o evadare din cotidian, pentru alții 

este o experiență culturală. Pentru cei mai mulți dintre noi, 
înseamnă visul de a cuceri, de a descoperi lumea, de a ne bucura 
de viață, de fi ecare moment.

Orice fel de călător ai fi , găsești la începutul fi ecărui program din 
catalog unul dintre simbolurile de mai jos. Sperăm să te ajute să 
îți dai repede seama dacă programul va fi  pe placul tău sau nu.

Family
Programe lejere, create special pentru 
cupluri sau familii, cu destinații ușor de 
parcurs, cu multe atracții pentru fi ecare 
dintre membrii familiei. 

Gata cu ciulitul urechilor! Pentru doar 1€/zi nu vei mai 
pierde niciun cuvânt al ghidului. Am pus la punct un 
sistem audio cu ajutorul căruia vei auzi toate detaliile 
fi e că te afl i în autocar sau vizitezi cu grupul un 
obiectiv interesant.

Cunoscător
Pentru tine călătoria înseamnă o incur-
siune culturală, de explorare a tainelor 
locurilor, ești un expediționar care caută 
comori, capodopere, colțuri secrete în 
fi ecare călătorie. Vrei să afl i cum trăiesc 
localnicii, care sunt băutura și mâncarea 
tradițională în fi ecare loc vizitat. Ei bine, 
avem totul pregătit pentru tine 

Explorator
Programe gândite pentru a explora în 
detaliu cultura locală a unei regiuni. În 
program vor fi  incluse multe momente 
în care vei avea timp să descoperi singur 
secretele gastronomiei locale, locuri de 
shopping și alte atracții de văzut mai în 
profunzime. 

Express
Dacă ești un călător care vrea să cucereas-
că mai multe țări într-o singură călătorie, 
atunci acesta este genul de program croit 
pentru tine. Pregătește aparatul foto și o 
listă de bifat pentru că vei vedea foarte 
multe atracții într-un ritm alert și compri-
mat. 

A U D I O  G H I D
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Exotice
C I R C U I T E

CHINA

INDIA

VIETNAM

CAMBODIA
&THAILANDA

PERU

JAPONIA

CUBA

NEW YORK

IRAN

BEST OF BRAZIL
&ARGENTINA

THAILANDA
MALAEZIA
SINGAPORE

MEXIC
&CUBA

SINGAPORE
&INDONEZIA

ROUTE 66

PATAGONIA
&INSULELE PAȘTELUI
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Portugalia

Spania 

Barcelona

Lisabona

Coimbra

Fatima  

Porto

Zaragoza 

Pamplona

Estella 

Castrojeriz 

Leon

Astorga 

Sarria

Santiago 
de Compostela

Ponferrada 

Burgos

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

9 mese incluse:
      9 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Călătoria aceasta este un spirituală, așadar, 
pe parcursul său vom întâlni multe locuri 
cu încărcătură emoţională. Vom întâlni 
pelerini solitari pe drumuri aproape pustii, 
sau grupuri de călători care împărtășesc 
un scop comun, acela de a parcurge “El 
Camino”. 

Barcelona: Dealul Montjuic, Piaţa Spaniei, 
Las Ramblas, Cartierul Barri Gothic; 
Zaragoza: Catedrala el Pilar, Catedrala La 
Seo; Pamplona: Plaza del Castillo;
Punte de la Reina: Podul Roman
Burgos: Catedrala gotică; Castrojeriz: 

Ruinele Mănăstirii Sf. Anton, Fortăreaţa 
Castillo de Castrojeriz; Formista: Biserica 
San Martin; Leon: Catedralele Pulchra 
Leonina şi Santa Maria de Leon; 
Astorga: Catedrala Santa Maria de 
Astorga; Foncebadon: Crucea de Fier; 
Molinaseca: Biserica San Nicolas, Puente 
de Peregrinos; 
Ponferrada: Castelul; 
Santiago de Compostela: Catedrala; 
Porto: Catedrala Se, Bisericile Carmo și 
Carmelita, Ponte Dom Luis
Coimbra: Vechea Universitate
Tomar: Castelul Cavalerilor Templieri, 
Mănăstirea Ordinul lui Hristos
Mănăstirile Alcobaca și Batalha
Lisabona: Basilica Estrela, Mănăstirea 
Jeronimos, Praca do Comercio

 Vom face un scurt popas în frumosul oraș 
Estella, orașul cunoscut cândva sub 
numele ‘La Bella’, un important punct de 
popas pentru pelerini. 

FII PREGĂTIT DE...

%'�+(>34��
��������	�
����

304€

începând de la

+ 375 € (bilet avion, transfer si 
transport autocar local)

��
?� � /pers.
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El Camino” e și greu, și ușor.  E ca viaţa, doar că descoperirile 
pe care le faci în acest pelerinaj unic te aduc mai aproape de 
Dumnezeu, de sufl etul tău, de mintea ta. Și de alţi pelerini, care 
vin, fi ecare, cu propriile povești de viaţă. “El Camino” este, pur 
și simplu, ceea ce ai nevoie să fi e. 

“Cu Dumnezeu înainte”, așa începe El Camino... 
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEBarcelona – Zaragoza - Pamplona – Estella – Legrono – Burgos  – Hontanas – Castrojeriz – Formista – Leon –

Villafranca del Bierzo –Sarria –Santiago de Compostela – Porto – Coimbra – Fatima – Lisabona

Certifi catul de pelerin

Pașaportul de Pelerin, “Credencial 
del Peregrino”, se poate cumpăra de 
la orice biserică de pe traseu. Nu uita 
să aplici în fi ecare zi o ștampilă pe 
el, din locurile pe care le-ai vizitat, 
pentru că așa vei intra în posesia 
valorosului certifi cat religios în 
Compostela. În trecut, credincioșii 
credeau că acest document îi va 
ajuta considerabil să ajungă în Rai.  

Izvorul cu vin 

La Monasterio de Irache, în 
Navarra, producătorii locali de vin 
au construit o fântână destinată 
pelerinilor obosiţi și însetaţi 
după efortul de a parcurge zeci de 
kilometri în soarele arzător, poteci 
abrupte sau drumuri pline de praf. 
Așa că, cei care opresc găsesc aici 
două robinete, din unul curge apă, 
din celălalt curge vin. Un pahar de 
vin aromat le dă impulsul și tăria 
să continue pelerinajul. Cum zic 
turiștii, Buen Camino and pass the 
vino!

Seară lusitană

Ultima seară în Portugalia, ne luăm 
rămas bun de la ţara gazdă în cadrul 
unei cine festive cu tipic lusitan. 
Acordurile de fado, vinul magnifi c și 
mâncarea gustoasă sunt ingredientele 
speciale ale serii. Însă adevărata 
bucurie este că am avut ocazia să 
descoperim drumul pelerinilor, că am 
simţit, măcar o părticică, din emoţiile 
și efortul celor care parcurg acest 
drum. Și, nu în ultimul rând, bucuria 
unică de a descoperi că am legat noi 
prietenii.

Savori din: Portugalia
.................................................................
Cârnaţii de porc sau pui cu care 
se laudă bucătarii zonei își merită 
renumele. Rumeni și aromaţi, se 
pot mânca pur și simplu cu pâine 
proaspătă sau cu o porţie de orez 
și salată verde.

SALSICHAS PICANTE
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 25.06.
Locuri limitate!

 1. București – Barcelona

Călătoria noastră începe pe Aeroportul Henri 
Coandă, unde, după formalităţile vamale ne 
îmbarcăm pentru Barcelona. După aterizare 
avem transfer în Barcelona unde  vom face 
un tur de oraș și vom descoperi principalele 
atracţii ale acestuia. Ne răsfăţăm vederea și 
sufletul cu incredibila panoramă a bisericii 
Sagrada Familia, gândită de celebrul arhitect 
Antonio Gaudi.  Ne delectăm și cu monumentul 
Columbus, înalt de 60 de metri. Dedicat 
lui Cristofor Columb, monumentul se află 
la marginea celebrei artere Las Ramblas. 
Ne bucurăm în continuare, pe îndelete, 
de minunata Barcelona. Fie că alegem să 
explorăm Las Ramblas și să ne bucurăm de 
cumpărături inedite, fie savurăm o porţie de 
tapas în Plaça Reial. Ne plimbăm prin Plaça 
Catalunya, din centrul Barcelonei, unde se 
întîlnesc orașul vechi, cu istoria sa incitantă și 
arhitectura vizionară de secol XIX .Merită cu 
prisosinţă vizitat și Barri Gothic, cartierul gotic 
al Barcelonei, cu Basilica La Merce și multe alte 
clădiri istorice, unele datând încă de pe vremea 
când romanii stăpâneau Catalonia. Timp liber în 
Barcelona sau excursie opţionala la Montserrat, 
unde vizitam mănăstirea benedictină, simbol 
al libertăţii și identităţii naţionale a catalanilor. 
Biserica mănăstirii adăpostește într-una dintre 
capelele sale statuia unică și misterioasă a 
Madonei Neagre, care o reprezintă pe Maica 
Domnului cu Pruncul în braţe. Rămânem peste 
noapte la hotel. Pe seară ne îndreptăm spre 
hotel. Cazare la hotel pe Costa Brava.

2. Barcelona - Zaragoza - Pamplona

După un somn odihnitor, purcedem la drum, 
căci călătorului îi stă bine cu drumul. Virăm 
hotărâţi spre valea râului Ebro și în curând 
facem cunoștinţă cu Zaragoza, un loc încântător 
și încărcat de semnele moștenirii romane, 
vestigii și monumente vitregite de timp. Foarte 
aproape de aici s-a născut renumitul pictor 
Francisco de Goya, așa că în oraș se află un 
muzeu dedicat lui care adăpostește operele 
sale cele mai cunoscute. Admiram Catedrala 
El Pilar și Catedrala La Seo, apoi ne îndreptăm 
spre Pamplona, capitala istorică a Navarrei și 
a fostului Regat al Navarrei. Pamplona este 
celebră în întreaga lumea pentru Festivalul 
Sanfermines. În fiecare an, între 6 și 14 iulie, 
spaniolii ies pe străzi și se îndeletnicesc cu o 
distracţie în care se amestecă adrenalina și 
curajul: goana taurilor. Festivalul a fost descris 
de scriitorul Ernest Hemingway în romanul 
său “Fiesta”. Trecem pe lângă zidurile antice 
ale orașului și ajungem în Plaza del Castillo. 
Aici este inima pulsândă a orașului, locul unde 

se desfășoară sub ochii noștri o paradă de 
magazine și terase cochete, într-o demonstraţie 
superbă de arhitectruă urbană. Cazare în 
Pamplona.

3. Pamplona- Puente de la Reina- Estella - 

Legrono - Burgos

Călătoria de azi ne duce mai departe spre 
vestul Spaniei și ajungem în medievalul Puente 
de La Reina.  Aici vizităm uimitorul pod roman, 
protejat de Donei Mayor, soţia lui Sancho al 
III-lea. Raţiunea a fost ca numărul de pelerini 
să crească pe Camino Frances și Camino 
Aragones. Când pășești pe pod, amintește-ţi că 
există de peste 2000 de ani. Ai istoria la picioare 
și simţi energia tuturor celor care au pășit în 
aceste locuri. Deși suntem străini, se spune că 
aici, în Puente de la Reina, toată lumea se simte 
acasă. Vizităm și biserica Santa Maria de Eunate 
și avem șansa să lăsăm autocarul deoparte 
pentru a străbate, împreună, trei kilometri pe 
jos. Îi vom străbate calm, în liniște, cu sufletele 
deschise spre ceea ce îţi poate aduce în dar 
un pelerinaj. Trei kilometri de întâlnire cu sine, 
orice ar însemna asta pentru fiecare dintre noi. 
Trei kilometri pe El Camino. Mai avem, apoi, 
câteva opriri. De aici ajungem în Estella, orașul 
cunoscut cândva sub numele “La Bella” datorită 
splendorilor arhitectonice și a monumentelor 
sale care se regăsesc și astăzi în centrul istoric. 
Începând cu sec. XI, Estella a devenit un 
important popas (și mai este și azi) al pelerinilor 
care mergeau spre Santiago de Compostela. 
Nu zăbovim prea mult și ajungem în Legrono, 
localitate care și-a legat renumele de faimoasa 
regiune viticolă Rioja. Nu avem de ales, așa 
că oprim la un restaurant local să degustăm 
licoarea dumnezeiască după ce ne delectăm cu 
alte savori și arome spaniole care ne lasă gura 
apă. Ne despărţim de Legrono și ajungem spre 
seară în Burgos. Cazare la hotel. 

4. Burgos –Hontanas –Castrojeriz-Formista-

Leon

Dimineaţa ne găsește în superbul oraș 
Burgos. Extraordinara catedrală gotică de 
aici este o bijuterie a arhitecturii religioase 
spaniole ce domină orașul și linia orizontului 
cu muchiile sale ascuţite, iar în interiorul 
său se află mormântul lui El Cid, cel mai 
cunoscut erou al luptei de recucerire a 
regiunii de sud a Spaniei. Nu avem timp de 
pierdut, căci ne așteaptă arhitectura gotică a 
majestuoasei Catedrale din Burgos, inclusa 
pe lista patrimoniului mondial UNESCO. 
Mergem mai departe spre Hontanas, un sat 
tipic, pitoresc specific zonei. În acest sătuc vom 
face un popas pentru a vizita Biserica veche 
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ce datează din anul 1540. De aici, pornim 
spre Castrojeriz unde vizităm Ruinele 
Mănăstirii Sfântul Anton, Fortăreaţa Castillo 
de Castrojeriz, Biserica Santo Domingo și 
impozanta clădire a Bisericii Santa Maria del 
Manzano. Următoarea oprire ne dă șansa 
să descindem în Formista, unde se află 
o minune a stilului romanic. Biserica San 
Martin datează din secolul XI, iar întâlnirile 
noastre cu pelerinii ne fac să ne gândim 
că, poate, într-o bună zi vom reveni aici noi 
înșine în postura lor. Pe seară, ajungem în 
Leon, ale cărui catedrale, Pulchra Leonina și 
Santa María de León sunt printre cele mai 
frumoase construcţii din întreaga Spanie. 
Mulţi pelerini aleg să se odihnească aici, la 
fel vom face și noi. Cazare la hotel. 

5. Leon – Vilafranca del Bierzo – Sarria

Plecăm din Leon spre Astorga, un oraș 
cu o panoramă îndrăzneaţă, montană și 
străduţe care ne poartă spre situri, castele 
și catedrale medievale. Vizităm Catedrala 
Santa Maria de Astorga – o construcţie în 
stil gotic ce datează din anul 1471, căreia i 
s-au adăugat mai târziu elemente romane, 
fiind declarată monument naţional în 
1931. O altă clădire fascinantă este Palatul 
Episcopal, construit în stil modernist de 
către arhitectul Antoni Gaudi între anii 
1889 – 1913. Continuam pelerinajul spre 
Foncebadon, unde vizităm și ne fotografiem 
lângă celebra Cruce de Fier. Ajungem 
apoi spre Molinaseca, unde vom traversa 
podul medieval Puente de Peregrinos 
și facem un scurt popas la Biserica San 
Nicolas, construcţie din secolul al XVII-lea. 
Drumul nostru este presărat cu bijuterii 
arhitectonice și legende superbe. Ajungem 
în Ponferrada, ultimul oraș important de 
pe Camino Frances înainte de Santiago. 
vizităm Castelul Ponferrada – supranumit și 

Castelul Ordinului Templierilor, pentru a-i 
afla misterele legate de Cavalerii Templieri, 
Camino de Santiago și sabia pierdută a 
lui Jacques de Molay, marele maestru al 
Ordinului Templierilor. Această vizită ne va 
trezi cu siguranţă curiozitatea faţă de istoria 
medievală a Spaniei. Tot în Ponferrada 
admirăm Basilica Nuestra Senora de la 
Encina și Tore Del Reloj (Turnul cu ceas al 
orașului). Continuăm drumul spre Villafranca 
del Bierzo, unde este obligatoriu să ne 
oprim la Biserica Santiago. Frumuseţea sa 
este completată de statuia Sfântului Iacob. 
Acesta a dat numele aşezării Santiago 
de Compostela („Santiago“ provine din 
latinescul popular „Sanctu Iacobu“). 
Străbatem O’Cebreiro, primul sat celtic 
de pe Camino Frances și facem o vizită 
la Complexul Etnografic O’Cebreiro, 
ce recrează viaţa la sat în Muntii Lugo, 
acesta fiind pe lista monumentelor aflate 
în Patrimonul Mondial UNESCO. De aici 
ajungem în  Samos, vizităm impresionanta 
Mănăstire și apoi ajungem în Sarria. Mulţi 
pelerini pornesc de aici pe jos pentru a 
străbate cei 100 de kilometri care ne mai 
despart de Santiago. Seara cazare la hotel în 
zona Sarria – Lugo. 

6. Sarria – Santiago de Compostela

Călătoria din această zi ne aduce în dar 
orașele și încărcătura emoţională a ultimei 
porţiuni din El Camino : Portomarin de pe 
malul râului Minho, si micul dar cochetul 
orășel Palas de Rei. Vom intra în Santiago 
de Compostela pe lângă superba grădină 
de eucalipt de pe Monte del Gozo. De 
aici vedem deja primele contururi ale 
Catedralei Santiago și doar cinci kilometri 
ne mai despart de ea. Ne apropiem să 
vedem de aproape acest loc aflat pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO. Santiago 

de Compostela este, după Ierusalim și 
Roma, cel de-al treilea mare loc de pelerinaj 
al lumii creștine. Născut din și pentru cultul 
Sfântului Apostol Iacob, orașul este astăzi 
o capodoperă de artă arhitecturală și 
culturală, un oraș universitar viu și modern, 
capitală a Regiunii Galicia și cel mai ploios 
oraș din Spania. Suntem aproape de ceea 
ce se credea că este sfîrșitul Pâmîntului. Noi 
știm că este doar începutul. Pentru că, se 
spune, după ce ai privilegiul să străbaţi El 
Camino, ești un om nou! Cazare in Santiago 
de Compostella.

7. Santiago de Compostella – Porto – 

Coimbra

Începem ziua cu micul dejun și planuri 
măreţe. Azi ne-am propus să descoperim 
arhitectura robustă de granit care marchează 
orașul Porto.  Al doilea ca mărime din 
Portugalia, Porto este foarte diferit de 
experienţa pe care o oferă Lisabona. Situat 
la gura râului Douro, Porto are și privilegiul 
deschiderii la apă, Ribeira . UNESCO a inclus 
orașul pe lista Patrimoniului Mondial și 
datorită clădirilor neoclasice reprezentative 
pentru acest curent. Avem de vizitat locuri 
pline de istorie, promenade magnifice și 
superbe biserici în stil baroc. De reţinut 
sunt Torre dos Clérigos și impozanta Sé, 
catedrala orașului libraria Lello y Ermao, 
Bisericile Carmo și Carmelita cu faţade 
împodobite cu azulejos în alb și albastru. 
O altă construcţie reprezentativă pentru 
Porto este podul metalic Ponte Dom Luís I. 
Acesta leagă Porto de Vila Nova de Gaia. O 
plimbare lejeră pe Ribeira ne face să simţim 
istoria prin toţi porii pentru că ai, efectiv, 
senzaţia că te-ai întors în timp. Pe valea râului 
Douro admirăm peisajul terasat, cu case 
care ne fac să visăm să ne mutăm, cândva, 
cu totul, aici. Cazare în Coimbra.

Catedrala din Burgos

Catedrala Sfi ntei Fecioare Maria 
din Burgos este o capodoperă 

arhitecturală de o frumuseţe care îţi taie 
respiraţia. Construcţia ei ai început în 1221. 
Silueta turnurilor sale unice în lume se 
zăresc cu mult înainte de a intra în oraș.  
Este considerată printre cele mai frumoase 
edifi cii creștine din lume. 

1 Santiago de Compostela

Cei care au parcurs Camino de Santiago 
spun că este un drum al descoperirii 

de sine. Cei mai mulţi pelerini pleacă din Franţa 
şi traversează Pirineii în Spania pentru a ajunge 
la marginea Europei, pe stânca unde odinioară 
se credea că se termină Pământul. Punctul 
culminant al călătoriei iniţiatice este mormântul 
întâiului apostol martir al creştinătăţii, Sfântul 
Iacob, de la Santiago de Compostela.

2 Mănăstirea Ordinului lui Isus

Portughezii o numesc Convento 
de Cristo. La origine, ansamblul 

de clădiri a fost o fortăreaţă a Ordinului 
Templierilor. După dizolvarea Ordinului 
Cavalerilor Templieri, în secolul al XIV-
lea, ramura portugheză a Ordinului s-a 
transformat în Ordinul Cavalerilor lui Hristos 
și a sprijinit întreaga campanie de descoperiri 
maritime ale Portugaliei secolului al XV-lea.

3
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PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti – Barcelona; si Lisabona  – 
Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
9 cazari la hoteluri de 3-4*;
9 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei;

OPŢIONAL

Excursie la Montserrat -  25€/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 225 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti;
• Reducere a 3-a persoana in camera - 15 €.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 102€

PROMO

Reducere 82€
STANDARD PLUS

Reducere 41€

406€
+ 375 € (bilet avion, transfer transport autocar)

304€
+ 375 € (bilet avion, transfer transport autocar)

324€
+ 375 € (bilet avion, transfer transport autocar)

365€
+ 375 € (bilet avion, transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de 

data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje;

• GRATUIT excursia optionala la Montserrat;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENŢIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 31.01.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la 28.02.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Camino Santiago

Cei care au parcurs Camino de 
Santiago spun că este un drum 
al descoperirii de sine. Cei mai 
mulţi pelerini pleacă din Franţa şi 
traversează Pirineii în Spania pentru 
a ajunge la marginea Europei, pe 
stânca unde odinioară se credea 
că se termină Pământul. Punctul 
culminant al călătoriei iniţiatice este 
mormântul întâiului apostol martir 
al creştinătăţii, Sfântul Iacob, de la 
Santiago de Compostela. 

Celebrul vin de Porto!

Alto Douro este regiunea unde se 
produce vinul de Porto, însă îl găsim 
în toată Portugalia. În unele crame 
și podgorii de pe malul fl uviului 
Douro poţi chiar să îţi creezi propriul 
vin, după gust și preferinţe. Orice 
variantă ai alege, nu uita că vinul de 
Porto este grozav de bun și grozav 
de tare!

La Crucea de Fier

Pe Camino Santiago, undeva pe 
un vârf de munte între orașele 
Foncebadon și Manjarin se înalţă 
o cruce de fi er. Conform tradiţiei, 
fi ecare pelerin care parcurge 
El Camino trebuie să lase aici 
o piatră adusă de acasă. Gestul 
semnifi că  lăsarea în urmă a unei 
poveri lăuntrice, a unei frământări 
spirituale. 

8. Coimbra – Fatima - Lisabona

Pornim spre Coimbra, unde vedem străzi cu 
iz antic, pieţe și piaţete publice de o armonie 
incredibilă. Vizităm Vechea Univeristate (Velha 
Universidade). Ajungem în Tomar, unde se află 
Mănăstirea Ordinului lui Hristos (portughezii 
o numesc Convento de Cristo). La origine, 
ansamblul de clădiri a fost o fortăreaţă a 
Ordinului Templierilor. După dizolvarea 
Ordinului Cavalerilor  Templieri, în secolul al 
XIV-lea, ramura portugheză a Ordinului s-a 
transformat în Ordinul Cavalerilor lui Hristos 
și a sprijinit întreaga campanie de descoperiri 
maritime ale Portugaliei secolului al XV-lea. Din 
1983, Mănăstirea Ordinului lui Hristos se află 
pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. De 
aici ajungem în Fatima despre care se spune 
că are o energie divină fantastică. Este un loc 
de pelerinaj celebru, unde trei păstori copii 
au fost binecuvântaţi cu viziunea Fecioarei 
Maria. Vizităm Biserica de Pelerinaj și ne 
rugăm, împreună, ca minunile să continue în 
vieţile noastre. De aici, ne continuăm drumul 
spre Mănăstirea Batalha. Datează din secolul 
XIV și uimește călătorii din întreaga lume cu 
arhitectura sa gotică impunătoare și sobră. 
Vizităm mănăstirea și îi aflăm istoria îndelungată. 
Aici își dorm somnul de veci membri ai familiei 
regale, de la Regina Philippa de Lancaster la 
Regele João I. Înainte de asfinţit ajungem în 
vestita Lisabona. Ne cazăm după care ieșim să 
gustăm bucătăria locală.  

9. Lisabona

Ziua de astăzi o dedicăm capitalei Portugaliei, 
Lisabona, Piesajul colorat al orașului redă o 
atmosferă relaxată, vie, veselă și ne lăsăm 
cuprinși de ea. Un prim tur al orașului ne duce 
spre Turnul Belem. Este unul dintre cele mai 
reprezentative edificii din Lisabona, luat sub 

protecţia UNESCO, ca Patrimoniu Mondial, 
în 1983. Admirăm superba arhitectură în stil 
manuelin.  Ne oprim pentru o scurta vizita 
la Basilica Estrela, unde este mormantul 
reginei portugheze Maria I, cea care a ctitorit 
biserica, urmeaza apoi Manastirea Jeronimos, 
reprezentativa pentru curentul manuelin (gotic 
tarziu). Așteaptă la rând Piaţa Rossio, aşa cum 
numesc localnicii din Lisabona istorică Praca 
de Dom Pedro IV din districtul Baixa. Statuia 
înaltă de 27 de metri, ce îl întruchipează pe 
Dom Pedro IV ne lasă fără cuvinte! Monumentul 
are, la bază, patru statui alegorice. Sub forma 
a patru figuri feminine, acestea întruchipează 
patru virtuţi importante în cultura portugheză: 
Puterea, Moderaţia, Justiţia şi Înţelepciunea. 
Trecem și pe lângă librăria Bertrand. Deși nu 
impresionează neapărat prin mărime, are un 
secret uluitor: este cea mai veche librărie din 
lume, înfiinţată fiind în 1732!  Timp liber pentru 
vizite individuale.  Va recomandam sa mergeti 
la Oceanarium, unul dintre cele mai mari acvarii 
din lume.  Cazare la  acelasi hotel din Lisabona.

10. Lisabona - București

Ne deplasăm la aeroport, unde ne îmbarcăm în 
zborul spre casă, încercaţi de un sentiment de 
introspeţie și pace lăuntrică. El Camino are acest 
efect asupra tuturor.

BEST DEAL

15.04; 03.06; 21.06;

02.09; 20.09;

21.10; 18.11; 
2018

DATE DE PLECARE
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Haifa  

Nazareth 

Tel Aviv 

Capernaum 

Ierihon

Ierusalim 
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ISRAEL

IORDANIA

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

 

TUR DINTR-O PRIVIRE

5 nopți cazare: 
    5 nopti hotel de 3-4*
   

10mese incluse:
    5 mic-dejunuri
    5 cine

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

ÎN SPIRITUL LOCURILOR...

O CLIPĂ DE PIOȘENIE

Locuri biblice, orașe sonore care ne 
amintesc de pasaje din Evanghelii, 
Ierusalimul cel frământat de decenii și 
unde se întâlnesc cele trei mari religii ale 
lumii.  Iată doar câteva dintre lucrurile 
frumoase care ne așteaptă în această 
călătorie deosebită. 

Vizita în Locurile Sfi nte impune o ţinută 
decentă atât pentru femei cât și pentru 
barbaţi. 
În perioada noiembrie - martie, îţi 
recomandăm să iei în bagaj și haine 
călduroase.  

Oprire la Râul Iordan – locul adevărat al 
botezului lui Iisus, unde este amenajat 
pentru binecuvântarea credincioșilor în 
apele Râului Iordan.

FII PREGĂTIT DE...

Ierusalimul este locul în care se întâlnesc cele trei mari 
religii ale lumii. Locurile Sfi nte exercită o puternică emoţie 
asupra tuturor pelerinilor care ajung în Israel. Haideţi să 
descoperim împreună locuri biblice de o frumuseţe unică!

Ierusalimul este locul în care se întâlnesc cele trei mariri

38$(%'�
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185 €
(cazare + transport)�

?� �

/pers.

I
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+175 € (bilet de avion + 
transferuri)
+135 € (taxe de aeroport 
+ ghid vorbitor de limba 
română + intrări la obiective)
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1. București – Tel Aviv – Haifa  

Prezentare în Aeroportul București OTOPENI la ora 
08.00 pentru zbor București-Tel Aviv cu compania El 
Al. Decolare la ora 11.00 din Bucureşti cu destinaţia 
Tel- Aviv, sosire la ora 13.30 pe aeroportul Ben 
Gurion din Tel Aviv. Începem pelerinajul în Țara 
Sfântă urcând coasta Mării Mediterane pe urmele 
Sf. Petru până la Cezareea, locul unde Corneliu a 
fost botezat și de unde Sf. Pavel a plecat la Roma. 
Ajungem în oraşul Haifa unde vedem panoramic 
frumoasele grădini suspendate Bahai și Biserica 
Stella Marris (grota prorocului Ilie Tezviteanul). 
Cazare și cină la hotel în Tiberias/Nazareth.

2. Cana Galileii – Nazareth – Muntele Tabor – 

Muntele Fericirilor – Capernaum 
Mic dejun. Ne începem ziua cu vizită la Cana din 
Galilea, locul unde a avut loc prima minune a lui 
Iisus, minunea prefacerii apei în vin; continuăm cu 
orașul Nazareth, situat în partea nordică a Israelului, 
descris ca fiind locul copilăriei lui Iisus Hristos. Aici 
vom vizita Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil, ridicată 
deasupra izvorului considerat a fi cel al Fecioarei 
Maria și aflat în apropierea casei acesteia din 
Nazaret, biserica pictată de fraţii Moroșanu în 1977, 
apoi vom merge către Biserica Catolică Buna-Vestire 
în incinta căreia se află grota în care Fecioara Maria 
a fost înștiinţată de Arhanghelul Gavriil că Îl va naște 
pe Iisus. Ne îndreptăm spre Muntele Tabor, locul 
unde a avut loc Schimbrea la Faţă a Domnului; în 
biserica greco-ortodoxă se află icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului. Continuăm cu Muntele 
Fericirilor unde vom vizita biserica ce fost construită 
pe locul unde Mântuitorul Iisus Hristos a ţinut predica 
despre fericiri. Muntele se înalţă la 175 m deasupra 
nivelului Mării Galileii, dar totodată este la 35m. sub 
nivelul Mării Mediterane. Opţional, se poate face o 
frumoasă şi relaxantă croazieră pe Marea Galilei, așa 
cum era pe vremea Mântuitorului. Vom merge către 
Capernaum, oraşul cel mai iubit de către Mântuitorul 
și unde a săvârșit cele mai multe minuni; aici vom 
putea vedea  ruinele Sinagogii şi a casei unde a fost 
vindecată soacra Sf. Petru. La mică distanţă se află 
Tabgha – loc ce aminteşte de minunea înmulţirii a 5 
pâini şi 2 peşti și hrănirea a peste 5000 de oameni. 
Cazare și cină la hotel în Tiberias/Nazareth.

3. Râul Iordan – Hozeva – Marea Moartă – Ierihon

Mic dejun. Coborâm pe valea Iordanului cu oprire la 
râul Iordan – locul adevarat al botezului lui Iisus, unde 
este amenajat pentru binecuvântarea credincioșilor 
în apele Râului Iordan. Apoi vom merge către Hozeva 
unde vom vizita Mănăstirea Sf. Gheorghe ale cărei 
baze au fost puse de Sfinţii Ioachim şi Ana, fiind locul 
unde cei doi sfinţi s-au rugat pentru dăruirea unui 
prunc. Iniţial, biserica mănăstirii era închinată Maicii 
Domnului. Astăzi, însă, după reconstruiri şi renaşteri, 
biserica poartă drept hram pe Sfântul Gheorghe 
Hozevitul şi pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ. Tot 
în mănăstire se află şi peştera unde a trăit mulţi ani 
Proorocul Ilie. Ne îndreptăm spre Qumran, unde vom 
merge la un magazin de produse cosmetice pe bază 
de săruri de la Marea Moartă, după care vom face 
un scurt dar relaxant popas la  Marea Moartă – lipsită 
de viaţă și situată în cel mai jos punct al lumii -420 

ITINERARIU

Haifa – Cana Galileii – Muntele Tabor – Muntele Fericirilor – Capernaum – Marea Moartă – Ierusalim, Muntele Măslinilor, Muntele Sion, Via Dolorosa  - 
Bethleem – Mănăstirea Sf. Sava – Mănăstirea Hozeva 

PREŢUL INCLUDE
Transport avion București – Tel Aviv – București,
Taxe de aeroport,
5 nopţi cazare la hoteluri de 4* și 3* conform clasifi carii din Israel
Demipensiune (2 mese pe zi - conform programului)
Transport cu autocar cu aer condiţionat, conform programului,
Preot însoţitor din partea agentiei și ghid local vorbitor de limba 
română

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxiul pe Muntele Tabor (10 Euro/pers, se plăteşte în Israel)
Taxiul la Mănăstirea Sf. Sava (10  euro/pers, se plătește  în Israel)
Tips & porter în valoare de 2 Euro de persoană pe zi (se plătește obligatoriu 
către ghidul israelian)
Mesele  de prânz
Cheltuieli personale.

DE REŢINUT!

22.01; 29.01; 02.02;

05.02; 06.02; 12.02; 

19.02; 20.02; 26.02;

27.02; 02.03; 02.03; 

06.03; 12.03; 13.03;

16.03; 20.03; 21.03; 

28.03; 10.04; 11.04;

12.04; 17.04; 18.04; 

23.04; 24.04; 25.04;

26.04; 01.05; 02.05; 

03.05; 08.05; 09.05;

15.05; 16.05; 21.05; 

22.05; 23.05; 29.05;

30.05; 05.06; 11.06;

18.06; 

2018

DATE DE PLECARESUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PELERINAJ!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 22.01

Locuri limitate!

• Supliment de single 120 €
• Reducere copii 6-12 ani 20 €

m. sub oceanul planetar. Plecăm spre Ierihon, 
cel mai vechi oraș din lume unde vor vizita 
Biserica Dudul lui Zaheu apoi ne îndreptăm 
către Muntele Ispitirii pentru a avea o privire 
panoramică asupra Mănăstirii Carantania de 
pe Muntele Ispitirii. Cazare și cină în Bethleem.

4. Ierusalim – Muntele Măslinilor – Muntele 

Sion – Via Dolorosa

După micul dejun vom merge în Ierusalim, 
numit și Orașul Păcii, pe Muntele Măslinilor, 
unde vom vizita: Mănăstirea Ortodoxă a 
Înălţării Domnului ce amintește de Înălţarea 
Domnului la cer și unde avem prilejul de 
a vedea locul unde a fost găsit pentru 
a doua oară capul Sf. Ioan Botezătorul; 
Mănăstirea Pater Noster, loc unde potrivit 
tradiţiei Mântuitorul i-a învăţat pe ucenicii 
Săi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”; 
Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”) zidită în formă de lacrimă, pe locul 
unde Mântuitorul Iisus Hristos a plâns lipsa 
de pocăinţă a celor din Cetatea Sfântă 
dar a deplâns și soarta pe care o va avea 
Ierusalimul; Grădina Ghetsimani cu Biserica 
Naţiunilor ridicată pe locul în care Mântuitorul 
s-a rugat înainte de a fi prins; Biserica 
Mormântul Maicii Domnului unde vom coborâ 
cele 48 de trepte până la Mormântul Fecioarei 
Maria şi Grota Trădării, grota unde a fost închis 
Iisus înainte de judecată. Intrăm în Cetatea 
Sfântă a Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan 
şi parcurgem pe jos Via Dolorosa (Calea 
Crucii), cu cele 14 opriri ale Mântuitorului 
Iisus Hristos, ajungând la Biserica Sf. Învieri în 
care vom vedea toate locurile sfinte: Golgota, 
Piatra Ungerii, Sf. Mormânt, locul unde s-a aflat 
Sf. Cruce, etc). După aceea ne vom îndrepta 
Muntele Sion unde se află Biserica Adormirii 
Maicii Domnului, Foişorul „Cina cea de Taină” 
(locul primei biserici creștine din lume) şi 
Mormântul Sfântului Prooroc şi Psalmist David. 
Vizită în zona evreiască a Sfintei Cetăţi la Zidul 
Plângerii. Cazare și cină la hotel în Bethleem.

5. Bethleem – Măn. Sf. Sava 

Vizităm Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului 
din Bethleem, ce adăposteşte Peştera în care 
s-a născut Domnul Iisus Hristos şi icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
numită “Betleemiţa” sau “Apărătoarea 
Bethleemului”). La aproximativ 500m se află 
Grota Laptelui, unde, potrivit tradiţiei s-a 
oprit Maica Domnului cu Pruncul, în noaptea 
în care Dreptul Iosif a primit poruncă de la 
înger să părăsească Betleemul şi să fugă în 
Egipt. După aceea mergem în pustiul Iudeii 
pentru a vizita Mănăstirea Sf. Teodosie cu 
Peştera Magilor în care se află mormintele 
Sf. Teodosie, Sf. Sofia – mama Sf. Sava, Sf. 
Evloghia – mama Sf. Teodosie, Sf. Teodota – 
mama Sf. Cosma şi Damian. De la Mănăstirea 
Sf. Teodosie ne vom deplasa cu taxiurile către 
Mănăstirea Sf. Sava, mănăstirea care datează 
din sec. V și care adăpostește moaştele Sf. 
Sava (accesul în mănăstire este permis numai 
domnilor, doamnele pot merge la Turnul 
Femeii, de unde se poate vedea mănăstirea 
şi locul unde s-a nevoit Sf. Sava). Revenim în 
Bethleem, la Biserica Câmpul Păstorilor, locul 
unde înnoptau păstorii, în noaptea în care s-a 
născut Iisus Hristos. Apoi vizităm la Biserica Sf. 
Nicolae. Cazare și cină la hotel în Bethleem.

6. Ein Karem – Tel Aviv – București 

Mic dejun. Mergem spre Tel-Aviv pentru a 
vizita Aşezământul Românesc de la Ierusalim. 
Deplasare la Ein Karem, patria Sfântului Ioan 
Botezătorul. Aici vizităm Biserica și locul 
unde s-a născut ”cel mai mare om născut 
dintr-o femeie” şi Izvorul Sfintei Fecioare 
Maria locul întâlnirii Fecioarei Maria cu vara 
sa Elisabeta. Ne deplasăm către Lod unde se 
află biserica ce adăpostește mormântul, lanţul 
cu care a fost legat şi o parte din moaștele Sf. 
Gheorghe. Facem un tur de Tel-Aviv cel mai 
modern oraş din Israel şi apoi ne îndreptăm 
către Aeroportul din Ben Gurion din Tel Aviv. 
Decolare la ora 19.40, sosire în București.

***Plecarile din 05.03; 12.04; 17.04; 18.04; 03.05; 08.05; 09.05; 10.05 au un supliment de 40 euro/pers



20 Experienţe 2018 - Circuite Turistice

Serres

Epidaurus

Atena
Micene

Napflio

Meteora 

Heraklion

Rethymno  
Hersonissos

Agios Nikolaus 

eteo aMeteoraMM

pidappi

Micenee

io
aurus

enatee

Herak

R h

au

AAtA

EpEEp

icen

oo

k

Hers

olaul

He
o  

Grecia

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopti cazare: 
    8 nopţi la hotel de 3*
    1 noapte pe feribot

13 mese incluse:
      8 mic-dejunuri
     5 cine

Transport: 
    avion + autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE VIZITATE

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Creta este recunoscută ca fi ind leagănul 
civilizatiei minoice, a cărei cultură fasci-
nantă este motiv de mândrie pentru locu-
itorii insulei. Fostele porturi veneţiene din 
Creta sunt orașe cu un farmec aparte.

Mănăstirea Rila 
Complexul de la Meteora
Atena : Complexul Acropole, Piaţa 
Omonia, Cartierul Plaka
Creta :  Palatul Knossos, Heraklion

 Vizităm o fermă tradiţională de familie 
în Lasinthos,  un atelier de ţesut covoare, 
un atelier de olărit și gustăm delicioasa 
dulceaţă de măsline.

FII PREGĂTIT DE...

279 €

începând de la

+ 155€ (bilet de avion,    
                transfer si transport 
                autocar local)

��
?� � /pers.

CRETA  
�����������	�
�	�����������
Creta a fost și rămâne o lume legendară unde zeii antici găseau 
refugiu, consolare sau bucurii demne numai de ei. 

G
R
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I
A

Palatul Knossos, civilizaţia minoică, Rethymno, Platoul Lassithi

Plecări și din alte orașe! 
Vezi info Plecări de la pagina 318-321. 
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEMănăstirea Rila - Meteora- Atena- Cap Sounion – Corint – Micene – Epidaurus  - Agios Nikolaos– Palatul 

Knossos- Rethymno - Chania

Învaţă să pictezi icoane

După ce ne-am încărcat sufl etește ne 
oprim la Atelierul de pictat icoane 
bizantine -  Zindros, situat la polelele 
Meteorelor.  Cu ajutorul ghidului avem 
ocazia de a descoperi  câteva dintre 
tehnicile folosite la pictarea acestor 
obiecte de cult. La  fi nalul turului puteţi 
achiziţiona una dintre aceste icoane 
lucrate manual de către monahi.

Eco Zoo Park

În Lasinthos, vizităm o fermă 
tradiţională de familie.  Ei au denumit-o 
Eco Zoo Park. Aici putem vedea ponei, 
magaruși, cai, oiţe dar și celebra căpriţă 
cretana Kri – Kri, specie sălbatică 
aclimatizată doar în această insula. Pe 
lângă parcul de animale există un atelier 
de tesut covoare, unul de olarit, cel de 
făcut lumânări, un hambar de uscat 
plante medicinale, dar și o bisericuţă 
care ne umple de liniste. Ne vom delecta 
cu preparate culinare cretane și, la fi nal, 
după ce degustăm dulceaţa de masline 
și gemul de roscove, putem cumpăra și 
pentru cei de acasă.

Muzeul fi gurilor de ceară

În satul Zoniana, care se afl ă la mijloc 
de drum între Rethymno și Heraklion, 
facem un popas la pictorul Potamianos 
Dionysos care a avut ideea neobișnuită 
de a deschide un Muzeu al fi gurilor de 
ceară cretan. După mai bine de 40 de 
ani de trudă, în muzeul lui “locuiesc” 
mai bine de 80 de personalităţi istorice 
cretane. Dacă vrei să-ţi faci o poză 
împreună cu celebrul pictor El Greco, 
acum este momentul oportun.

Savori din: Grecia
.................................................................
Creta excelează nu doar prin 
moștenirea culturală deosebită, 
ci și prin varietatea de specialităţi 
gastronomice care îi va încânta pe 
cei care calcă pragul tavernelor. 
Logica ţi-ar șopti să alegi un platou 
cu fructe de mare, proaspete, cu 
aroma inconfundabilă a sării de 
mare, asezonate cu sare și  sos 
delicios cu iz de  roșii, usturoi și 
verdeaţă. Ar fi  bine s-o asculţi...

FRUCTE DE MARE
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 23.04.
Locuri limitate!

1. București – Mănăstirea Rila - Serres

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală 
- București, la ora 6.30 dimineaţa. Tranzitam 
Bulgaria. Pe drum, ne vom opri la Mânăstirea 
Rila, cea mai mare mănăstire ortodoxă din 
Bulgaria, construită în anul 927. Încadrată 
spectaculos de păduri seculare, zidurile 
mănăstirii se dezvăluie ca după un voal verde-
străveziu cu câteva clipe înainte de a ne opri. 
Viaţa monahală are asupra noastră un efect 
hipnotic. Liniștea este elementul dominant. 
În muzeul mânăstirii putem vedea Crucea lui 
Rafail, o cruce sculptată în lemn cu niște detalii 
splendide. Ne continuăm drumul spre Serres. 
Cazare in  zona Serres – Sidirokastro.

2. Serres– Meteora - Atena

Kalimera! (Bună dimineaţa!). Începem ziua cu 
un mic dejun la hotel, plănuind reperele zile la 
ceașcă de cafea aromată.
Noua zi promite tot ce e mai bun din două 
lumi atât de diferite, și totuși atât de similare: 
Meteora și Atena, un lăcaș sfânt și o capitală 
a zeilor.Prima oprire va fi la Meteora, al doilea 
centru monastic ortodox al Greciei, după 
Sfântul Munte Athos, și monument ocrotit 
de UNESCO. Aici ne vom delecta câteva ore 
cu peisajul hipnotic, cu zidurile mănăstirilor 
așezate chiar pe crestele stâncilor înalte ca 
niște fortăreţe redutabile. Aflat într-o pădure de 
stânci, deasupra Mării Egee, complexul Meteora 
mai găzduiește 6 mănăstiri, din 24 câte au fost 
iniţial, ruine și peșteri ale sihaștrilor. Dintre cele 
mai cunoscute din centrul monahal, amintim 
mănăstirile Marele Meteor, Varlaam și Sfânta 
Treime. Cea mai importantă mănăstire din 
complex este cea a Marelui Meteor, construită 
în secolul XIV. Regina Maria a României a fost 
prima femeie care a vizitat această mânăstire, în 
anul 1921.
După vizitarea locurilor sfinte, continuăm 
drumul spre Atena, leagănul civilizaţiei 
occidentale. Cazare în Atena.

3. Atena  -  Acropole,  Piata Omonia  -  Cap 

Sounion

Pornim motoarele, dimineaţa devreme, 
după micul dejun. La fiecare pas ne lovim de 
mitologie, facem salturi în timp, de la Titani 
până la zeii din Olimp, ajungând la unele dintre 
cele mai cunoscute monumente din Atena. 
Insotiti de catre ghidul local vom vizita situl 
Acropolis, unde vom descoperi Partenonul, 
Teatrul lui Dionis, Templul lui Nike, Templul 
Erechtheion și Sanctuarul Asclepius. Vom 
explora Templul lui Zeus, Antica Agora, Templul 
lui Hefaistos și vechiul cimitir Keramikos. Vom 

afla miturile grecilor despre zeii și eroii lor și 
adevărurile din spatele lor, totodată bucurându-
ne de priveliști minunate.
Continuam vizita în Atena cu un tur panoramic  
de oraș:  Palatul Parlamentului, Piata Sintagma, 
Academia, Universitatea, Piaţa Omonia, 
Stadionul Olimpic. O campanie recentă care 
promovează capitala Greciei suna astfel: 
#Vorbește ateniana! Fii atenian!#. Un îndemn 
simplu căruia nu ne putem împotrivi. Iar cel mai 
bun mod de a învăţa limba atenienilor este prin 
a repeta specialităţile grecești, citind meniul la o 
taverna din cartierul Plaka.
După turul istoric, avem program liber in  
Atena sau, opţional, cei care simt că vor să mai 
descopere Grecia, locurile ei pitorești și zeii 
săi măreţi, sunt invitaţi să viziteze Cap Sounion, 
situat  în sudul Peninsulei Attica,  renumit atât 
pentru rolul de sanctuar de la malul mării, cât 
și pentru ruinele Templelor Atenei și ale lui 
Poseidon. Dacă vă doriţi să urmăriţi un apus de 
soare grecesc, deasupra mării, însoţiţi de zeul 
apelor, atunci haideţi în excursia la Cap Sounion 
si nu veti regreta.
Ne intoarcem in capitala Greciei si ne cazam la 
acelasi hotel.

4.  Atena  - Micene -  Nafplio – Epidaurus - 

Corint  -  Piraeus  
Mic dejun. A doua zi ne rezervă și mai mult 
timp pentru a explora Capitala, în caz că vrem 
să căutăm suveniruri sau să vizităm complexul 
muzeal Benaki, cu o colecţie impresionantă 
de obiecte și artefacte din perioada creștin-
bizantină, islamică, dar și porţelan sau jucării 
antice provenind din China antică. Cei pasionaţi 
de sportul rege ar putea face un ocol scurt pană 
la  stadionul celei mai iubite echipe de fotbal 
din Grecia, FC Panathinaicos, înconjurat de 
parcuri întinse.   
Pentru cei care doresc să descopere și alte 
locuri frumoase ale vechii Grecii vă  propunem 
excursia opţională în Peloponez, considerată pe 
drept inima Eladei, locul în care Hercule a învins 
leul din Nemeea și unde a fugit Paris al Troiei cu 
frumoasa Elena. Potrivit legendei, Peloponezul 
este locul de unde au pornit Argonauţii în 
căutarea lânii de aur.  Prima noastră oprire va fi 
la Canalul Corint, un canal artificial care leagă 
Golful Corint din Marea Ionică de Golful Saronic 
din Marea Egee. Acesta a fost construit între anii  
1881 – 1893 si are o lungime de 6,3 km .
Continuăm excursia prin Peloponez cu oprire 
la Micene, unde vom descoperi Mormântul 
lui Agamemnon dar și ruinele fostei cetăţi, 
înconjurată de  “ziduri ciclopice”, construite 
conform legendei de către fiinţe mitologice. 
Situl arheologic de aici a fost inclus în 
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Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO 
înca din 1999 iar în cadrul  Muzeului de 
Arheoologie vei descoperi o impresionantă 
colecţie de obiecte și artefacte ce atestă 
traditiile si istoria civilizatiei miceniene, cel 
mai faimos exponat fiind masca de aur a 
regelui Agamemnon. Urmează Nafplio, 
unde privirile ne sunt furate de  fortificațiile 
Castelului Palamidi, strategic ridicate pe 
faleza inalta si stancoasa pentru a face fata 
atacurilor ce amenintau odinioara tinuturile 
Peloponeze. Excursia noastra se incheie 
cu Epidaurus, locul nasterii lui Asclepios, 
zeul Medicinei. Teatrul Antic de aici este 
considerat  ca având cea mai bună acustică 
din lume. Întoarcere la Atena pentru 
îmbarcare pe feribotul spre insula Creta. 
Noapte la bord în cabine de  4 locuri. 

5. Heraklion - Knossos

Sosire dimineaţa în Heraklion, capitala 
insulei. Luăm pulsul insulei și ne îndreptăm 
spre o tavernă în port unde putem lua micul 
dejun. Pornim la drum și pătrundem încet, 
încet în atmosfera celei mai mari insule 
din Marea Mediterană iar prima noastră 
oprire va fi Palatul Knossos, unde vom 
afla mai multe despre civilizația minoică. 
Knossos este cel mai mare sit arheologic 
din Creta, cu ruine ce datează din epoca 
bronzului. A fost centru politic și religios al 
culturii minoice. Palatul a fost reconstruit 
cu materialele originale excavate, cu fresce 
și coloane din vremurile regelui Minos. De 
admirat în palat sunt Camera Tronului, cu 
paznicii grifoni, și Camera Reginei, cu baia 
proprie, având o cadă din teracotă și ceea 
ce se spune că ar fi prima toaletă cu rezervă 
de apă.

Încheiem această primă zi pe insula Creta 

cu drumul până în Hersonissos pentru 
cazare.  Cina la hotel.

6.  Acvariul – Platoul Lassithi – Mănăstirea 

Kera – Peștera lui Zeus

După micul dejun începem ziua într-o 
manieră relaxantă, cu o vizită la Acvariul 
din Hersonissos (Aquaworld Aquarium), 
unde vom vedea o mare diversitate de 
specii de pești, reptile și moluște și unde 
vom fi încurajaţi să interacţionăm cu multe 
dintre vietăţi. Continuăm excursia spre 
Platoul Lassithi, situat la o altitudine de 
900 de metri, de unde se înalţă munţi cu 
vârfuri ce depășesc 2.000 de metri. Ne 
întâmpină un peisaj de o frumuseţe rară, 
în care siluetele celor 10.000 de mori de 
vânt seamănă cu o armată de uriași, gata 
să apere Hellas-ul de entuziaștii călători. 
Observăm că multe dintre mori încă mai 
funcţionează. Continuăm explorarea insulei 
căutând nimfele și Peștera lui Zeus, asociată 
cu legenda antică Dikteo Antro, care spune 
povestea Zeitei Rheea. Pentru a scăpa de 
soţul ei, Cronos, care îsi inghiţea rând pe 
rând copiii de îndată ce se nășteau, Rheea 
se adăpostește în această pesteră unde îl 
naște pe Zeus. Aici a trăit și a crescut Zeus 
până când a venit momentul să-l poată 
răsturna pe Cronos, devenind astfel zeul 
tururor zeilor. Tot aici, pe Platoul Lassithi, 
vom găsi și Mănăstirea Kera Kardiotissa, 
faimoasă pentru găzduirea unei icoane 
făcătoare de minuni, pictată de Sfântul 
Lazăr. Cazare în Hersonissos.

7. Cetatea Gortyn - Mănăstirea Kaliviani 

– Palatul Festos – Matala

După micul dejun ne pregătim să vizităm 
partea de sud a Cretei, oprindu-ne mai întai 
la situl arheologic Gortys, fostă capitală  a 

Cretei în Epoca romană. Conform unei 
vechi legende, Gortys a fost numit după 
fondatorul său Gortys, fiul lui Radamanthys, 
rege al Phaistos și fratele lui Minos. Aici se 
află ruinele bisericii Sf Titus, printre primele 
construite pe insulă, un teatru în aer liber 
din perioada imperiului roman și primele 
table de legi din Europa, sculptate de 
grecii antici în piatră și care stau la baza 
codului juridic de astăzi. Ne odihnim puţin 
sau ne facem timp pentru a surprinde 
într-o fotografie maslinii vechi de 1 000 
de ani, smochinii cu fructele date în parg, 
dar și Platanul lui Zeus. Legenda spune 
că sub acest platan a sedus-o ZEUS pe 
frumoasa Europa. Plecăm spre Mănăstirea 
Kaliviani, unde  vedem capela construită 
în secolul al XIV-lea. Continuăm excursia 
cu vizita palatului minoic din Creta, Festos 
(Phaistos). Ultima oprire va fi pe plaja din 
staţiunea Matala, celebră pentru nisipul său 
auriu. Aici romanii săpau morminte chiar în 
pereţii de gresie ai falezei. Grotele au fost 
apoi folosite drept adăpost de către primii 
creștini.În cursul după-amiezii ne întoarcem 
la același hotel din Hersonissos.

8.  Rethymno - Chania 

Întreaga zi este dedicată celor două orașe 
veneţiene ale Cretei – Rethymno si Chania. 
Intrând în Rethymno, facem un salt în timp, 
în perioada când negustorii veneţieni au 
avut inspirata idee de a ridica un port ce 
urma să servească bogata flotă a Republicii 
Veneţiene în tranzitul lor spre Asia Mică. 
De la veneţieni, orașul a primit o moștenire 
spectaculoasă. În Palia Poli, orașul vechi, 
ne plimbăm pe străduţele înguste flancate 
de casele viu colorate, lipite una de alta. 
Rethymno face parte din patrimoniul 
UNESCO datorită faptului  că este cel mai 

Acropole (cu ghid local)

Însotiţi de catre ghidul local vom 
vizita situl Acropolis, în care vom descoperi 
Partenonul, Teatrul lui Dionis, Templul lui 
Nike, Templul Erechtheion și Sanctuarul 
Asclepius. Vom explora Templul lui Zeus, 
Antica Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul 
cimitir Keramikos. 

1 Palatul din Knossos

Knossos este cel mai mare sit 
arheologic din Creta unde  se afl ă 

ruinele unei importante așezări și ale unui 
palat minoic, descoperite și restaurate între 
1900-1931 de către arheologul englez Sir Arthur 
Evans. Lucrările de reconstrucţie s-au bazat pe 
vechi imagini ale palatului găsite pe frescele 
minoice locale.

2 Rethymno

Orașul a primit o moștenire 
spectaculoasă de la veneţieni. În Palia 

Poli, orașul vechi, ne plimbăm pe străduţele 
înguste flancate de casele viu colorate, 
lipite una de alta. Rethymno face parte din 
patrimoniul UNESCO datorită faptului  că 
este cel mai bine conservat oraș medieval din 
Grecia. 

3
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9. Heraklion – Agios Nikolaos - Hersonissos

În ultima zi pe insulă, vă propunem o excursie 
opțională în partea estică a Cretei.  Pornim la 
drum si ne oprim in Agios Nikolaos, numita 
dupa „Sfantul Nicolae”, patronul marinarilor, una 
dintre cele mai cunoscute stațiuni din Golful 
Mirabello.  Orașul aflat pe un teren deluros 
are un mic port de yachturi și bărci, arhitectură 
modernă și zeci de magazine cu tot felul de 
suveniruri. După-amiază ajungem la Plaja Vai, 
faimoasă datorită celei mai mari păduri naturale 
de palmieri din Europa. Ne vom relaxa și  vom 
petrece o frumoasă zi la plajă sau, dacă alegeți 
să ramaneți la umbră, tavernele ascunse sub 
frunzele de palmier vă fac șederea mai placută.
În cursul după-amiezii revenim la același hotel. 
Cazare și cină.

10. Heraklion -  București 

Mic dejun. Antio, ta leme sindoma!...! (La 
revedere, ne revedem în curând...!) Plecăm spre 
aeroportul din Heraklion pentru zborul spre 
casă. 

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
8 nopţi de cazare la hotel de 3*
8 mic dejun;
5 cine la hotelul din Creta ;
1 noapte pe feribot in cabine interioare cu 4 paturi, 
fara fereastra, cu grup sanitar propriu;
Ghid  local  în Atena
Gratuit – excursie Heraklion si Palatul Knossos;
Bilet de avion Heraklion– Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Cap Sounion – 20 €/pers.
Excursie in Peloponez - 30 €/pers.
Excursie Ag. Nikolaos si Vai-30 €/pers.
Excursie  Acvariul din Hersonissos, Platoul Lassithi, 
Manastirea Kera, Pestera lui Zeus 20 €/pers.;
Excursie Cetatea Gortys, Manastirea Kaliviani, 
Cetatea Festos, plaja Matala 25 €/pers.;
Excursie Rethymno, Chania 35 €/pers.
Seara cretana – 40 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 145 €
• Reducere a 3-a persoană în cameră 20 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 35 €,  pentru 

cazare în cameră dublă cu 2 adulţi;
• Supliment cabina dublă pe feribot 39 € / 

pers.
•  Supliment 30€ pentru plecari din Cluj, 

Timisoara si Iasi

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 91€
PROMO

Reducere 74€
STANDARD PLUS

Reducere 55€

370€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

279€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

296€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

315€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT excursie Cap Sounion;

      Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include   

serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Oferta  valabila pana la  31.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

 Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Oferta valabila pana la  31.03.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Savori Elene

O cină într-o tavernă din cartierul 
Plaka din Atena trebuie savurată 
precum o avalanșă de senzaţii. Iar 
experienţa culinară este ca o călătorie 
prin toată Grecia - cu insule, mări, 
munţi și grădini verzi, roditoare. 
Savurează fi ecare înghiţitură din 
tradiţionalele souvlaki, tzatziki, sau 
dolmadakia (versiunea grecească a 
sarmalelor), dar și peștele și fructele 
de mare proaspete. Stropește-le din 
plin cu un pahar de vin autohton, 
ouzo sau tsipouro. Iar desertul 
din iaurt bogat, biscuiţi crocanţi, 
migdale și nuci peste care se varsă 
câţiva stropi de miere de culoarea 
chihlimbarului te vor face să vorbești 
grecește. 

Caff é Frappé

Neapărat trebuie savurat un Caff é 
Frappé, originar din Grecia, și care a 
devenit popular după cel de-al II-lea 
război mondial, când ideea de a ieși 
în oraș la o cafea a început sa prindă 
contur. Cafeaua este amestecată 
cu zahăr și este agitată cu ajutorul 
unui shaker sau al unui mixer 
manual. Procesul durează un minut, 
conţinutul este apoi turnat în pahar 
peste care se adaugă gheaţă, apă rece 
și lapte.

bine conservat oraș medieval din Grecia. Faima 
Fântânii Rimondi ne obligă să ne îndreptăm 
pașii spre acest edificiu superb. Mai întâi trecem 
pe sub bolta Porţii Guora, facem inventarul 
magazinelor de suveniruri și cafenelelor 
cochete, apoi ajungem la fântâna construită 
de veneţieni. Urmăm sfatul ghidului nostru și 
ne îndreptăm spre Logia Veneţiana, palatul 
guvernatorilor venetieni. Drămuim minutele 
ca să ajungem la Muzeul de Arheologie și la 
Muzeul Vieţii Marine. Ne mai atrage atenţia, o 
clădire stranie cu o cupolă hemisferică încadrată 
într-un cub, Moscheea Sultan Ibrahim. Ne 
întoarcem spre faleza vechiului port, ocupată 
aproape complet de șirul de taverne, unde 
luăm o scurtă pauză pentru a face poze. Este 
scena perfectă pentru a suprinde spiritul 
acestui oraș. Încheiem pelerinajul nostru în 
Rethymno la vechea fortăreaţă veneţiană, 
Fortezza, gata să ţină piept și astăzi raidurilor 
de piraţi. Continuăm spre Chania, portul 
veneţian al Cretei, se prezintă cu crânguri de 
măslini și portocali, vechi clădiri construite în 
stiluri veneţiene și turcești, așezate de-a lungul 
străduţelor înguste, mici mânăstiri și priveliști de 
poveste. Promenada de la malul mării este ca o 
pictură impresionistă care a prins viaţă, zidurile 
clădirilor colorate se întrepătrund, creând iluzia 
unei pânze cu acuarele. Aici ne oprim la una 
dintre zecile de taverne care ne fac poftă cu cu 
meniul de la intrare pe tăbliţele verzi. Priveliștea 
este încântătoare, orizontul  fiind dominat de 
Farul Genovez din capătul digului.  Mergem și 
noi s-o vizităm și să prindem cadrele perfecte 
de luat acasă. Secretul este să faci pozele mai 
spre sfârșitul zilei, când lumina e mai blândă și 
poţi imortaliza apusul în mare.
In cursul după amiezii ne întoarcem la hotelul 
nostru pentru cina și cazare.

BEST DEAL

23.04;

11.06;

26.09*
2018

DATE DE PLECARE

* Notă: Programul din 22.09 si 
04.10 se face cu zbor în sens 
invers.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

Mese incluse:
      In functie de hotelul
      ales

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

Creta este recunoscută ca fi ind leagănul 
civilizatiei minoice, a cărei cultură 
fascinantă este motiv de mândrie pentru 
locuitorii insulei. Fostele porturi veneţiene 
din Creta sunt orașe cu un farmec aparte.

FII PREGĂTIT DE...

+$%*(��
������	��

112 €

începând de la

+ 215 € (bilet de avion  si 
transfer  aeroport-hotel-
aeroport)

�
?� � /pers.

Cum ar fi  să petreci vacanţa într-un loc marcat de legendele 
fascinante cu zeii din Olimp?  Creta rămâne una dintre 
destinaţiile cele mai îndrăgite din lume. 

G
R

E
C

I
A

CE TREBUIE SĂ VEZI...

Knossos este cel mai mare sit arheologic 
din Creta, cu ruine ce datează din epoca 
bronzului.
Nu rata excursiile fabuloase unde vei 
putea vizita Cetatea Gortys, Mănăstirea 
Kera Mănăstirea Kaliviani, Palatul Festos, 

Pestera lui Zeus. Heraklion și Palatul 
Knossos
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ATRACȚII EXPERIENŢE
CULTURALE

Agios Nikolaos– Pestera lui Zeus - Palatul Knossos- Rethymno - Chania

Moment de răgaz :

În satul Zoniana, care se afl ă la 
mijloc de drum între Rethymno 
și Heraklion, facem un popas la 
pictorul Potamianos Dionysos care a 
avut ideea neobișnuită de a deschide 
un Muzeu al fi gurilor de ceară 
cretan. După mai bine de 40 de ani 
de trudă, în muzeul lui `locuiesc` 
mai bine de 80 de personalităţi 
istorice cretane. Dacă vrei să-ţi faci 
o poză împreună cu celebrul pictor 
El Greco, acum e momentul oportun.

Moment de răgaz:

Va propunem un program inedit 
si ne indreptam spre Eco Zoo Park 
în Lasinthos, ofermă tradiţională 
de familie.  In cadrul parcului zoo 
vedem ponei, magarusi, cai, oite 
dar si celebra caprita cretana Kri 
– Kri, specie de capra salbatica 
aclimatizata doar in aceasta insula. 
Pe langa parcul de animale trecem 
in revista atelierul de tesut covoare, 
de olarit, de facut lumanari, de 
uscat plante medicinale dar si mica 
bisericuta care ne umple de o liniste 
interioara deosebita. Ne vom delecta 
cu preparate culinare cretane si la 
fi nal dupa ce degustam dulceata de 
masline si gemul de roscove putem 
cumpara si pentru cei de acasa.

Savori din: Grecia
.................................................................
Încheiem ultima seară în Creta 
cu o cină tradiţional cretană 
(optional). Îmbrăcaţi în port 
popular, localnicii ne vor 
întâmpina cu ritmuri de Zorba 
dansat pe pahare de vin, cântece 
la liră și arome de miere, ulei de 
măsline și ierburi cretane. Vom 
gusta raki și brânzeturi de capră, 
vom dansa până în zori și vom 
sta la povești cu cretanii.

SEARA CRETANA
.................................................................

1. București – Heraklion

Sosire în Creta pe aeroportul din Heraklion.  
Cazare la hotelul ales.

2. Agios Nikolaos – Plaja Vai

Program liber sau excursie optională. Ne oprim 
în Agios Nikolaos, una dintre cele mai cunoscute 
staţiuni din Golful Mirabello.  Orașul aflat pe un 
teren deluros are un mic port de yachturi și bărci, 
arhitectură modernă și zeci de magazine cu 
tot felul de suveniruri.După-amiaza ajungem la 
plaja Vai, faimoasă datorită celei mai mari păduri 
naturale de palmieri din Europa. Ne vom relaxa 
pe plajă sau alegem să ne răcorim la umbră... la 
tavernele ascunse sub frunzele de palmier. Seara 
ne întoarcem la hotel.  

3.   Acvariul– Platoul Lassithi – Mănăstirea Kera 

– Pestera lui Zeus

Începem ziua într-o manieră relaxantă, cu o 
vizită la Acvariul din Hersonissos (Aquaworld 
Aquarium), unde vom vedea o mare diversitate 
de specii de pești, reptile și moluște și unde 
vom fi încurajaţi să interacţionăm cu multe 
dintre vietăţi.Continuăm excursia spre Platoul 
Lassithi.Ne întâmpină un peisaj de o frumuseţe 
rară, urmărim siluetele celor 10.000 de mori 
de vânt, unele dintre ele funcţionale încă. 
Ajungem laPeșteralui Zeus, asociată cu legenda 
anticăDikteo Antro. Zeiţa Rheea se ascunde 
de soţul ei, Cronos, și se adposteste în această 
peșterăca să-l nască pe Zeus. Tot pe Platoul 
Lassithi vom găsi și Mănăstirea Kera Kardiotissa, 
faimoasă pentru icoana făcătoare de minuni, 
pictată de Sfântul Lazăr. După-amiza ne întoarcem 
la hotel.

4 .  Cetatea Gortyn - Mănăstirea Kaliviani 

–Palatul Festos – Matala

Program liber sau excursie optionala in partea de 
sud a Cretei. Ne oprim mai intai la situl arheologic 
Gortys, fostă capitală  a Cretei în Epoca romană. 
Aici se află ruinele bisericii Sf Titus, printre 
primele construite pe insulă, un teatru roman 
și primele table de legi din Europa , sculptate 
de grecii antici in piatră.  Oprim lângă Platanul 
lui Zeus. Legenda spune ca sub acest platan a 
adus-o ZEUS pe frumoasa EUROPA.
Ne indreptam apoi spre Mânăstirea Kaliviani, 
unde vom vizita capela construită în secolul al 
XIV-lea.Continuăm excursia cu vizita palatului  
minoic din Creta, Festos (Phaistos), după care ne 
oprim în staţiunea Matala, celebră pentru plajele 
sale cu nisipauriu. În cursul după-amiezii ne 
întoarcem la hotel.

5. Rethymno- Chania

Întreaga zi este dedicată celor 2 orașe veneţiene 
ale Cretei – Rethymno si Chania. Intrăm în 
Rethymno, cel mai bine conservat oraș medieval 
din Grecia, listat în Patrimoniul Mondial UNESCO. 
Facem un salt în timp când ajungem în Palia Poli, 
orașul vechi, unde ne plimbăm pe străduţele 

înguste flancate de casele viu colorate. Trecem 
pe sub bolta Porţii Guora, trecem pe lângă 
magazinede suveniruri și cafenele cochete, apoi 
ajungem la celebra Fântâna Rimondi, construită 
de veneţieni. Mai vizităm Logia Veneţiana, palatul 
guvernatorilor venetieni. Muzeul de Arheologie 
și Muzeul Vieţii Marine. Ne mai atrage atenţia 
strania Moschee Sultan Ibrahim. Apoi ajungem 
pe faleza vechiului port, cu sirul de taverne, 
unde luam o scurtă pauză pentru a face poze. 
Este scena perfectă pentru a suprinde spiritul 
acestui oraș. Ultimul obiectiv din Rethymno este 
impozanta fortăreaţa veneţiană, Fortezza. Plecăm 
spre Chania. Portul veneţian al Cretei ne oferă o 
priveliște încântâtoare. Promenada de la malul 
mării este ca o pictură impresionistă care a prins 
viaţă, zidurile clădirilor colorate se întrepătrund, 
creând iluzia unei pânze cu acuarele. 
Aici ne oprim la una dintre zecile de taverne care 
ne fac poftă cu meniul de la intrare pe tăbliţele 
verzi. Orizontul este dominat de Farul Genovez 
din capătul digului.Mergem s-o vizităm și să 
prindem cadrele perfecte de luat acasă. În cursul 
după amiezii ne întoarcem la hotel.

6. Heraklion – Palatul Knossos

Astăzi mergem în capitala Cretei, Heraklion. 
Vizităm Palatul Knossos, unde vom afla mai 
multe despre civilizaţia minoică. Palatul se află 
pe cel mai mare sit arheologic din Creta, cu 
ruine ce datează din epoca bronzului. Edificiul 
a fost reconstruit parţial cu materialele originale 
excavate, cu fresce și coloane din vremurile 
regelui Minos. De admirat în palat sunt Camera 
Tronului, grifonii, și Camera Reginei. 
Urmează să vizităm Muzeul  Arheologic din 
Heraklion, al doilea ca mărime și importanţă din 
Grecia. Exponatele cuprind artefacte provenite 
din perioada civilizaţiei cretane din neolitic până 
în epoca Imperiului Roman și includ ceramică, 
bijuterii, statui și sarcofage. Printre cele mai 
importante exponate se numără faimoasele 
fresce minoice din Knossos, inclusiv “Procesiune”, 
“Grifonul” (din Camera Tronului), “Delfinul” (din 
Camera Reginei) si “Săritul peste taur” – o fresca 
ce il infatiseaza pe un acrobat sarind peste un taur 
care-l ataca.
În cursul după amiezii ne întoarcem la hotel. 

7.  Ritm si gusturi tradiționale 

Petrecem ultima zi în Creta după voia inimii. Avem 
program liber pentru plajăși valuri. Iar seara, 
opţional, ne întâlnim pentru a gusta tot ce are mai 
bun de oferit Creta, în cadrul unei petreceri în stil 
tradiţional cretan. 

8.  Heraklion -  București 

Mic dejun. Antio, ta leme sindoma!...! (La 
revedere, ne revedem curând...!) Zbor spre casă. 

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 02.05.
Locuri limitate!
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PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 87€
STANDARD PLUS

Reducere 54€
DATE DE PLECARE: 02.05; 09.05; 19.09

199€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

112€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

145€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.05; 12.09*

226€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

139€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

172€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de 

data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , avand incluse 

asigurarea medicala, storno si de bagaje.
• GRATUIT excursie Palatul Knossos

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  

31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  31.03.2018.

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 70 €
• Reducere cazare in apartament cu pat suplimentar pentru fi ecare perasoana 10 €. 
• Copil  2-13.99 ani  plateste 235 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti;
• Supliment plecare din Cluj Napoca pentru  data 12.09  - 30 €/ persoana

Localizare
Situat într-un loc liniştit, la 20 de metri de Stalis Bay şi la 
3 km de staţiunile Hersonissos şi Malia.  A fost constru-
it în anul 1998, iar ultima renovare a avut loc în 2012. 
Apartamentele sunt poziţionate foarte aproape de baruri 
şi cluburi. 

Plaja
Plaja publică este situată la 50 m de hotel. Tariful pentru 2 
șezlonguri și 1 umbrelă la plajă este de 10 euro/zi.
*Self-catering: Auto-gospodărire (fără servicii de masă și 
întreţinere).

Localizare
Hotelul este situat în staţiunea Karteros, la o distanţă de 150 
m de plajă, la 7 km de centrul orașului Heraklion, la 5 km de 
portul din Heraklion și la 4 km de aeroportul internaţional 
din Heraklion. Staţia de autobuz se afl ă în faţa hotelului.
 
Facilităţile camerelor
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat (gratuit), televizor, 
uscător de păr

MAISTRALI APARTMENTS
SELF CATERING*

HOTEL MINOS VILLAGE 3*
ALL INCLUSIVE`

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 89€
PROMO

Reducere 67€
STANDARD PLUS

Reducere 54€
DATE DE PLECARE: 02.05; 09.05; 16.05

315€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
226€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

248€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

261€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 12.09

356€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
267€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

289€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

302€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 19.09

343€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
254€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

276€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

289€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , 

avand incluse asigurarea medicala, 
storno si de bagaje.

• GRATUIT excursie Palatul Knossos

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

• Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
31.03.2018.

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 230 €
• Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana 15 €. 
• Copil  2-13.99 ani plateste 235 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti
• Supliment plecare din Cluj Napoca pentru  data 12.09  - 30 €./ persoana

Localizare
Panorama Village este situat în staţiunea Agia Pelagia, iar 
staţia de autobuz se afl ă la 50 m de hotel. Hotelul a fost 
construit în anul 1983, iar ultima renovare a avut loc în 
2015. Aeroportul de afl ă la 20 km de hotel.

Plaja 
Plaja publică cu nisip din Aghia Pelagia este situată la 800 
m de hotel. Hotelul oferă shuttle bus gratuit până la plajă. 
Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 umbreluţă este de 8 euro/zi.

PANORAMA VILLAGE 3*
ALL INCLUSIVE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 51€
DATE DE PLECARE: 02.05; 09.05; 

249€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

179€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

198€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.05

271€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

201€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

220€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 12.09

294€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

224€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

243€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 19.09

330€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

260€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

279€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de 

data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , avand incluse 

asigurarea medicala, storno si de bagaje.
• GRATUIT excursie Palatul Knossos

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  

31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  31.03.2018.

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 230 €
• Reducere cazare in apartament cu pat suplimentar pentru fi ecare perasoana 20 €. 
• Copil  2-13.99 ani  plateste 235 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti;
• Supliment plecare din Cluj Napoca pentru  data 12.09  - 30 €/ persoana
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PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion  Bucuresti - Heraklion– Bucuresti;
7 nopţi de cazare 
Masa – in functie de hotelul ales
Transfer aeroport – hotel – aeroport
Asistenţă turistică locala*.
*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea, 
insotirea si conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de cazare sau spre 
vizitarea unui obiectiv turistic.

OPŢIONAL
Excursie Ag. Nikolaos si Vai-30 €/pers.
Excursie  Acvariul din Hersonissos, Platoul Lassithi, Manastirea Kera, Pestera lui Zeus 20 €
Excursie Cetatea Gortys, Manastirea Kaliviani, Cetatea Festos, plaja Matala 25 €/pers.;
Excursie Rethymno, Chania 35 €/pers.
Excursie Palatul Knossos -  20 €/pers.;
Seara cretana – 40 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte 
taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

Localizare
Hotelul Elpida Village este situat în zona Istron la doar 10 
km de celebrul oraș Agios Nikolaos și la 9 minute de mers 
pe jos de plajă. Înconjurat de grădini extravagante, acest 
hotel oferă o gamă largă de servicii, care pot mulţumi și pe 
cei mai pretenţiosi clienţi.

Facilităţile camerelor
Hotelul dispune de 110 camere dotate cu AC, încălzire cen-
tralizată, Satelit TV cu USB, linie telefonică directă, uscător 
de păr, seif (contra cost), baie cu duș și balcon.

ELPIDA VILLAGE 4*
ALL INCLUSIVE

Localizare
Hotelul Sun este localizat în Creta, la o distanţă de doar 150 
metri de plaja Amoudara. Staţia de autobuz se afl ă la 10 
metri, centrul orașului Heraklion la 4 km, iar aeroportul din 
Heraklion la 7 km faţă de hotel.

Facilităţile camerelor
Hotelul are 58 de camere, decorate în stil modern și 
tradiţional. Camerele sunt dotate cu aer condiţionat (contra 
cost 6 euro/zi), TV, mini frigider, telefon, baie privată cu 
uscător de păr, seif contra cost, balcon, serviciu de trezire.

HOTEL SUN 3*
DEMIPENSIUNE

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 89€
PROMO

Reducere 67€
STANDARD PLUS

Reducere 54€
DATE DE PLECARE: 02.05; 09.05; 

315€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
205€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

226€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

261€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.05

343€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
233€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

254€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

289€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 12.09

402€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
292€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

313€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

348€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 19.09

361€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
251€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

272€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

307€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , 

avand incluse asigurarea medicala, 
storno si de bagaje.

• GRATUIT excursie Palatul Knossos

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

• Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
31.03.2018.

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 220 €
• Supliment all inclusive 12 € / persoana / zi .
• Supliment plecare din Cluj Napoca pentru  data 12.09  - 30 €./ persoana

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 76€
STANDARD PLUS

Reducere 51€
DATE DE PLECARE: 02.05; 09.05; 16.05

330€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

254€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

279€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 12.09

408€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

332€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

357€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 19.09

383€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

307€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

332€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de 

data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , avand incluse 

asigurarea medicala, storno si de bagaje.
• GRATUIT excursie Palatul Knossos

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  

31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  31.03.2018.

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 304 €
• Reducere cazare in apartament cu pat suplimentar pentru fi ecare perasoana 10 €. 
• Copil  2-13.99 ani  plateste 235 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti;
• Supliment plecare din Cluj Napoca pentru  data 12.09  - 30 €/ persoana

INFO PREŢURI

BEST DEAL
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

PROMO
• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  31.01.2018.

STANDARD +
• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  31.03.2018.

PELLERIN PLUS
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursie Palatul Knossos

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!
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Atena

Micene

Napflio

Grecia

Epidaurus

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

4 nopti cazare: 
    hotel de 3*

4 mese incluse:
    4 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Atenienii ţin la tradiţiile lor și le 
place timpul petrecut în familie, 
sunt mândrii de moștenirea 
culturală deosebită și dornici să o 
împărtășească vizitatorilor interesaţi. 
Atena este un oraș cosmopolit, cu 
istorie bogată, cultură unică, dar care 
oferă și multă distracţie.

Complexul Acropole
Piaţa Omonia
Cartierul Plaka

FII PREGĂTIT DE...

G
R

E
C

IA 135 €

începând de la

+ 195 € (bilet de avion, 
transferuri si ghid local in 
Atena) 

�
?� � /pers.

Atena, frumoasă, înţeleaptă, capricioasă, sfi dătoare. 
Metropola în care oameni și zei uită de timp și trăiesc 
momentul. 

(*%4(�
��������������

Vizităm în Micene Mormântul Regelui 
Agamemnon ce găzduiește masca de aur 
a neînfricatului conducător ce i-a învins pe 
troieni.

O metropolă fascinantă și istorie antică la ea acasă. 
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1. București – Atena

Sosire în Atena. După aterizare, mergem spre hotel. 
Cazare în Atena.  

2. Atena  -  Cap Sounion

După micul dejun, însotiți de ghidul local, vizităm 
situl Acropolis unde vom descoperi Partenonul, 
Teatrul lui Dionis, Templul lui Nike, Templul 
Erechtheion și Sanctuarul Asclepius.  Vom explora 
Templul lui Zeus, Antica Agora, Templul lui Hefaistos 
și vechiul cimitir Keramikos. Continuăm cu un 
tur panoramic de oraș:  Palatul Parlamentului, 
Piața Sintagma, Academia, Universitatea, Piața 
Omonia, Stadionul Olimpic. La amiază oprim la o 
tavernă din cartierul Plaka. După turul istoric, avem 
program liber sau, opţional, pleacăm în excursie 
la Cap Sounion,  renumit pentru ruinele Templelor 
Atenei și ale lui Poseidon. Nicăieri nu e  apusul mai 
spectaculos decât pe ţărmurile elene  însoţiţi de 
zeul apelor. Cazare în Atena.

3.  Atena  - Corint – Micene -  Nafplio – Epidaurus

Mic dejun. A doua zi ne rezervă și mai mult timp 
pentru a explora Capitala, în caz că vrem să căutăm 
suveniruri sau să vizităm complexul muzeal Benaki, 
cu o colecţie impresionantă de obiecte și artefacte 
din perioada creștin-bizantină, islamică, dar și 
porţelan sau jucării antice provenind din China 
antică. Cei pasionaţi de sportul rege ar putea face 
un ocol scurt pană la  stadionul celei mai iubite 
echipe de fotbal din Grecia, FC Panathinaikos, 
înconjurat de parcuri intinse. Pentru cei care doresc 
sa descopere si alte locuri frumoase ale vechii 
Grecii propunem excursia opțională în Peloponez, 
considerată, pe drept, inima Eladei, locul în care 
Hercule a învins leul din Nemeea, și unde a fugit 
Paris al Troiei cu frumoasa Elena. Potrivit legendei, 
Peloponezul este locul de unde au pornit Argonauţii 
în căutarea lânii de aur. Oprim la  Canalul Corint, 
un canal artificial ce leagă Golful Corint din 
Marea Ionică de Golful Saronic din Marea Egee, 
construit între anii  1881 – 1893, cu o  lungime 
de 6,3 km. Excursia continuă prin Peloponez cu 
oprire la Micene. Aici descoperim Mormântul lui 
Agamemnon, dar și ruinele fostei cetăți, înconjurată 
de  “ziduri ciclopice”, construite conform legendei 
de către ființe mitologice. Situl arheologic de aici a 
fost inclus în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO 
în1999, iar în cadrul Muzeului de Arheologie vei 
descoperi o impresionantă colecție de obiecte și 
artefacte care atestă tradițiile și istoria civilizației 
miceniene, cel mai faimos exponat fiind masca 
de aur a regelui Agamemnon. Urmează Nafplio, 
unde privirile ne sunt furate de  fortificațiile 
Castelului Palamidi, strategic ridicate pe faleza 
înaltă și stâncoasă pentru a face față atacurilor ce 
amenințau odinioară ținuturile peloponeze. Excursia 
se încheie cu Epidaurus, locul nșterii lui Asclepios, 
zeul Medicinei. Teatrul Antic de aici este considerat  
ca având cea mai bună acustică din lume. Punem 
punct acestei zile, mai bogați sufletește și mai 
elevaţi.  Cazare în Atena.

4.  Atena  - Orasul Zeitei

Mic dejun.  Timp liber la dispoziție pentru vizita 

ITINERARIU

individuală în Atena. Azi îți propunem cartierul 
Plaka , unde pe lângă magazinele, restaurantele 
și viața de noapte animată, turiștii se mai pot 
delecta si cu „secrete” culturale. Mergi la Muzeul 
de Artă Populară Greacă și Muzeul Instrumentelor 
Populare. Continuă vizita cu o scurtă oprire în Piața 
Monastiraki, una dintre cele mai aglomerate și 
mai interesante zone comerciale din Atena. Aflată 
la marginea cartierului Plaka, Monastiraki pulsează 
de viață și este animată de o forfotă neîntreruptă. 
Te poți întoarce în Plaka prin Gradina Națională,  
de langă clădirea Parlamentului pentru o a-ți trage 
sufletul la adapostul liniștit și umbros al parcului. 
Creată în 1840 de către Amalia, soția regelui 
Otto I, grădina reprezintă astăzi unul din punctele 
centrale ale Atenei, având ca fundal modernul 
Palat Prezidențial. I se mai spune si Grădina 
Regală datorită faptului că a fost concepută în 
același timp cu palatul. Seara cazare în Atena.

5.  Atena -  București 

Mic dejun.  Lasăm în urmă frumoasele locuri pe 
care le-am vizitat și ne îmbarcăm în microbuzul de 
transfer către aeroport pentru zborul  spre țară.

Atena – Cap Sounion – Canalul Corint –  Epidaurus – Nafplio – Micene – Delphi 

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS
Reducere 67€

PROMO

Reducere 67€

STANDARD PLUS

Reducere 45€

224€
+ 195 € (bilet avion, transferuri 

si ghid local in Atena)

135€
+ 195 € (bilet avion, transferuri 

si ghid local in Atena)

157€
+ 195 € (bilet avion, transferuri 

si ghid local in Atena)

179€
+ 195 € (bilet avion, transferuri 

si ghid local in Atena)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT - PELLERIN 
CLUB CARD, avand 
incluse asigurarea 
medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursiile Cap 
Sounion si Peloponez;

• Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE.

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta  valabila pana la  
31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
15.04.2018.

Savori din: Grecia 
.................................................................
Carnea de miel marinată în ulei 
de măsline și zeamă de lămâie 
pregătită la cuptor este la loc de 
cinste în bucătăria elenă, cot la 
cot cu peștele și fructele de mare. 
Brânzeturile din lapte de capră 
sunt ireal de bune înfășurate în foi 
de viță și puse, la fel, pe grătar.

MIEL LA CUPTOR
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Atena si retur;
4 nopţi de cazare la hotel de 3*
4 mic dejun;
Tur de Atena cu ghid local;
Transfer aeroport-hotel-aeroport
Programul este de tip City Break (ATENTIE, locuri limitate) 
cu date fi xe de plecare sincronizate cu plecarile de 
autocar al carui ghid va insoti si turistii sositi cu avionul
Ghid însoţitor din partea agenţiei in zilele 2 si 3 , iar in rest 
asistenta turistica. 

OPŢIONAL
Excursie Cap Sounion– 20 € /pers.
Excursie in Peloponez - 30 € / pers
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 25 de persoane.
Supliment Cluj - 30€

DE REŢINUT!

*Plecări din București si Cluj

27.06;06.06; 22.08*;

05.09*; 17.09
2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 27.06
Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 89€

• Supliment de single 65 €
• Reducere a 3-a persoana in 

camera 10 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti.
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TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopți cazare: 
    hotel de 3*

8 mese incluse:
      8 mic-dejunuri
     

Transport: 
    avion + autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Pregătiţi-vă să vă îndrăgostiţi iremediabil 
de natura idilică, de urmele lăsate în timp 
de civilizaţia elenă, de istorie și legendele 
zeilor Olimpului.  Călători din lumea întreagă 
povestesc cu încântare despre bogata 
moștenire culturală a Eladei, de varietatea de 
plaje pentru toate gusturile și de grija pe care 
o au locuitorii pentru natură. 

Oprim în Epidaurus, locul nașterii lui 
Asklepios, zeul Medicinei, oraș din lista 
Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. 

FII PREGĂTIT DE...

225 €

începând de la

+ 145 € (bilet de avion, 
transfer si transport autocar 
local)

�
?� � /pers.

>38*%$%'%�
�%'���4%AB'B3�
�������������	�������
Când spui Grecia, ceva se aprinde în sufl et. Să fi e marea aceea 
azurie și cerul însorit sau ritmul de viaţă care respectă un ceas 
ancestral?  Poate. Cert este că din Grecia te întorci cu bateriile 
încărcate și cu zâmbetul pe buze!

G
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Inima Eladei, leagănul civilizației europene

CE VOM VIZITA...

Mănăstirea Rila 
Complexul de la Meteora
Atena : Complexul Acropole, Piaţa 
Omonia, Cartierul Plaka
Peloponez : Corint, Micene, Epidaurus, 
Sparta, Olympia
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEMănăstirea Rila - Meteora- Atena- Cap Sounion – Corint – Micene – Epidaurus 

Sparta– Olympia- insula Zakynthos

Atelier de pictură icoane

După ce ne-am încărcat sufl etește ne 
oprim la Atelierul de pictat icoane 
bizantine -  Zindros, situat la poalelele 
Meteorelor.  Cu ajutorul ghidului avem 
ocazia de a descoperi  câteva dintre 
tehnicile folosite la pictarea acestor 
obiecte de cult. La  fi nalul turului puteţi 
achiziţiona și dumneavoastră una dintre 
aceste icoane lucrate manual de către 
artiștii locali.

Moment foto - Canalul Corint

Ia-ţi camera foto și inima în dinţi și 
păşeşte pe pasarela care leaga Grecia 
Continentala de Peninsula Peloponez,  
situată la circa  100 m înalţime faţă de 
nivelul mării.  De aici poţi cuprinde cu 
pivirea cele două mări și, cu ceva noroc,  
te-ai putea afl a acolo exact când, printre 
pereţii săi adânci care străbat întreaga 
distanţă dintre Golful Corint și Marea 
Egee, trece câte o navă. 

Croazieră spre Navagio

Nu uita de aparatul foto, costumul de 
baie si ochelarii de soare… si, nu in 
ultimul rand, buna dispozitie. La bordul 
vasului veti avea parte de multa distracţie 
și animaţie. Căpitanul și echipa lui 
vă așteaptă sa vă înveţe primii pași ai 
celebrului dans grecesc  “zorba”. De sus 
de pe stâncile din jurul plajei Navagio 
ne privesc turiștii care nu au ajuns unde 
suntem noi, pentru că unicul mod de a 
ajunge pe plaja pe care ne afl ăm este pe 
apă.

Savori din: Grecia
.................................................................
Insulele grecești excelează 
prin varietatea de specialități 
gastronomice care îi va încânta pe 
cei care calcă pragul tavernelor. 
Logica ți-ar șopti să alegi fructele 
de mare, care sunt cum altfel decât 
proaspete și delicioase, cu aroma 
inconfundabilă a mării, asezonată 
cu sare și stropită cum trebuie cu 
un vin alb de-al locului.   

PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE
.................................................................

1. București – Mănăstirea Rila - Serres

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală 
- București, la ora 6.30 dimineaţa. Tranzităm 
Bulgaria. Pe drum, ne vom opri la Mânăstirea 
Rila, cea mai mare mănăstire ortodoxă din 
Bulgaria, construită în anul 927. Încadrată 
spectaculos de păduri seculare, zidurile 
mănăstirii se dezvăluie ca după un voal verde-
străveziu cu câteva clipe înainte de a ne opri. 
Viaţa monahală are asupra noastră un efect 
hipnotic. Liniștea este elementul dominant. 
În muzeul mânăstirii putem vedea Crucea lui 
Rafail, o cruce sculptată în lemn cu niște detalii 
splendide. Continuăm drumul spre Serres. 
Cazare in  zona Serres – Sidirokastro.

2. Serres– Meteora - Atena

Kalimera! (Bună dimineaţa!). Începem ziua cu 
un mic dejun la hotel, având deja planurile 
făcute pentru această zi. Noua zi promite tot 
ce e mai bun din două lumi atât de diferite, și 
totuși atât de similare: Meteora și Atena, un 
lăcaș sfânt și o capitală a zeilor. Prima oprire 
va fi la Meteora, al doilea centru monastic 
ortodox al Greciei, după Sfântul Munte Athos, 
și monument ocrotit de UNESCO. Aici ne vom 
delecta câteva ore cu peisajul hipnotizant, cu 
zidurile mănăstirilor așezate chiar pe crestele 
stâncilor înalte ca niște fortăreţe redutabile. 
Aflat într-o pădure de stânci, deasupra Mării 
Egee, complexul Meteora mai găzduiește 6 
mănăstiri, din 24 câte au fost iniţial, ruine și 
peșteri ale sihaștrilor. Dintre cele mai cunoscute 
din centrul monahal, amintim mănăstirile 
Marele Meteor, Varlaam și Sfânta Treime. Cea 
mai importantă mănăstire din complex este 
cea a Marelui Meteor, construită în secolul XIV. 
Regina Maria a României a fost prima femeie 
care a vizitat această mânăstire, în anul 1921. 
După vizitarea locurilor sfinte, continuăm 
drumul spre Atena, leagănul civilizaţiei 
occidentale. Cazare în Atena.

3. Atena  -  Acropole,  Piata Omonia  -  Cap 

Sounion

Pornim motoarele, dimineaţa devreme, 
după micul dejun. La fiecare pas ne lovim de 
mitologie, facem salturi în timp, de la Titani 
până la zeii din Olimp, ajungând la unele dintre 
cele mai cunoscute monumente din Atena. 
Insotiti de catre ghidul local vom vizita situl 
Acropolis, în care vom descoperi Partenonul, 
Teatrul lui Dionis, Templul lui Nike, Templul 
Erechtheion și Sanctuarul Asclepius. Vom 
explora Templul lui Zeus, Antica Agora, Templul 
lui Hefaistos și vechiul cimitir Keramikos. Vom 
afla miturile grecilor despre zeii și eroii lor și 

adevărurile din spatele lor, totodată bucurându-
ne de priveliști minunate.
Continuă vizita în Atena cu un tur panoramic  
de oraș:  Palatul Parlamentului, Piața Sintagma, 
Academia, Universitatea, Piata Omonia, 
Stadionul Olimpic. O campanie recentă care 
promovează capitala Greciei suna astfel: 
#Vorbește ateniana! Fii atenian!#. Un îndemn 
simplu căruia nu ne putem împotrivi. Iar cel 
mai bun mod de a învăţa limba atenienilor 
este prin a repeta specialităţile grecești, citind 
meniul la o taverna din cartierul Plaka. După 
turul istoric, avem program liber în  Atena sau, 
opţional, cei care simt că vor să mai descopere 
Grecia, locurile ei pitorești și zeii săi măreţi, sunt 
invitaţi să viziteze Cap Sounion, situat  în sudul 
Peninsulei Attica, renumit atât pentru rolul de 
sanctuar de la malul mării, cât și pentru ruinele 
Templelor Atenei și ale lui Poseidon. Dacă  să 
surprinzi cel mai spectaculos apus de soare 
grecesc, deasupra mării, însoţiţi de zeul apelor, 
atunci te invităm în excursia la Cap Sounion, o 
destinație pe care orice călător inițiat trebuie 
s-o bifeze.  Ne întoarcem în capitala Greciei și 
ne cazăm la același hotel. Cazare în Atena. 

4.  Atena  - Corint – Micene - Epidaurusus-  

Nafplio

După micul dejun ne pregătim sa descoperim și 
alte locuri frumoase ale vechii Grecii și pornim 
la drum spre Peloponez, considerată pe drept 
#inima Eladei, locul în care Hercule a învins leul 
din Nemeea, și unde a fugit Paris al Troiei cu 
frumoasa Elena. Potrivit legendei, Peloponezul 
este locul de unde au pornit Argonauţii în 
căutarea lânii de aur.  Prima noastra oprire va fi 
la  Canalul Corint, un canal artificial care leagă 
Golful Corint din Marea Ionică de Golful Saronic 
din Marea Egee. Canalul a fost construit între 
anii  1881 – 1893  si are o  lungime de 6,3 km.
Ne continuam aventura  noastra prin Peloponez 
cu vizita la Micene, unde descoperim 
Mormântul lui Agamemnon dar și ruinele 
fostei cetati, inconjurata de  “ziduri ciclopice”, 
construite conform legendei de către ființe 
mitologice. Situl arheologic de aici a fost inclus 
în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO 
încă din 1999, iar în cadrul  Muzeului de 
Arheoologie vei descoperi o impresionantă 
colecție de obiecte și artefacte ce atestă 
traditiile si istoria civilizatiei miceniene, cel mai 
faimos exponat fiind masca de aur a regelui 
Agamemnon.Urmează să oprim în Epidaurus, 
locul nasterii lui Asclepios, zeul Medicinei, oras 
ce  a fost înscris pe lista patrimoniului cultural 
mondial UNESCO înca din anul 1988. Renumit 
pentru acustica sa impecabilă, amfiteatrul este 
folosit si astazi pentru spectacole moderne, 

PROGRAM NOU!
În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 25.06.
Locuri limitate!

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO
Experiențe inedite Croazieră
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in timpul Festivalului de Vara de la Atena. 
Putini sunt cei care se pot abtine sa nu 
testeze acustica teatrului pe prietenii lor 
aflati in gradene, asa ca pregatește-ți 
discursul.  Asclepieionul de la Epidaurus 
era cel mai celebru centru de vindecare 
din lumea antică, locul în care persoanele 
bolnave mergeau cu speranţa de a găsi 
un leac vindecător. Pentru a-și găsi leacul 
potrivit pentru boala lor, își petreceau 
o noapte în enkoimitiria, o hală imensă 
pentru dormit. În vis, zeul le dădea sfaturi 
pentru a-și recâștiga sănătatea. Există și 
câteva izvoare minerale în vecinătate, care 
s-ar putea să fi fost folosite în procesul de 
vindecare.Ținta finală a acestei zile este  
Nafplio, capitala primei Republici Elene și a 
Regatului Greciei, de la începutul revoluţiei 
grecești în 1821 până la 1834. Ajunși aici, 
privirea ne este atrasă de impresionantele 
fortificații ale Castelului Palamidi, strategic 
ridicate pe faleza înaltă pentru a face față 
atacurilor ce amenințau odinioară ținuturile 
Peloponeze. Castelul poartă numele lui 
Palamedes, eroul din războiul troian, fiul 
lui Nafplios şi al Clymenei. A fost ridicată 
de veneţieni între 1711-1714 pe un 
promontoriu stâncos situat la 216 m înălţime 
şi e considerată o capodoperă a arhitecturii 
militare. Deşi este cel mai mare complex 
de acest gen din Grecia, cu nu mai puţin de 
opt bastioane, a fost cucerit de otomani în 
1715 şi de revoluţionarii greci în 1822. Pe o 
insuliță din golf se află o altă fortăreață mai 
mica , numită Bourtzi, construită în timpul 
ocupației venețiene, aceasta isi  datoreaza 
importanta apelor inselatoare din zona, 
care par adânci, dar de fapt nu exista decat 
un canal navigabil catre Nafplio. Ne cazam 
la un hotel din oras si avem timp sa ne 
plimbam pe stradutele pietruite din partea 

veche a orasului pentru a intra in atmosfera 
locului.

5. Nafplio –  Argos - Mystras - Sparta 

Azi ne incepem ziua cu vizita in Argos – cea 
mai veche asezare urbana din Grecia, a 
carui importanta de-a lungul istoriei poate 
fi vazuta in situl anticului Argos. Atractia 
principala de aici este  amfiteatrul, care 
este mai mare decat cel din Epidaurusus si 
in al carui gradene abrupte incap 20.000 
de spectatori. Situl contine si ruinele unor 
constructii, precum o baie romana, un 
teatru, un apeduct si canale de scurgere 
de mari dimensiuni care indica marimea si 
importanta asezarii. După un scurt moment 
de răgaz plecăm spre Mystras, o așezare 
bizantină. Ruinele sale sunt răspândite 
pe un versant care pleacă din câmpia 
de la poalele Muntilor Taygetos. Vechile 
construcții încă se pot ghici pentru a ne 
oferi o idee despre cum era viața celor 
care locuiau aici în secolul al XV-lea. Orasul 
a fost intemeiat de franci în jurul anului 
1249 conduși de Guillaume al II-lea de 
Villehardoiun, care planuia ca Mystras să 
devină  a treia fortăreață din regiune ca 
importanță strategică. Descoperim pe rand: 
catedrala Mitrpolis cea mai veche catedrala 
din Mystras, locul incoronarii ultimului 
împărat bizantin în 1443; mănăstirea 
Pantanassa, cele câteva măicuțe de aici sunt 
singurele locuitoare din Mystras; castelul 
– Kastro, elementul dominant din vârful 
colinei, de unde se poate admira frumoasa 
priveliște oferită de orasul in ruine.După 
amiaza plecăm spre în Sparta pentru cazare. 
Pe drumul nostru către hotel aflăm de la 
ghidul nostru istoria Spartei, însuși  cuvântul 
„ spartan” fiind preluat în limbile moderne, 
pentru a denumi regimul dur și auster 
pentru care soldaţii spartani erau renumiţi în 

perioada în care orașul- stat era marele rival 
al Atenei. Deși Sparta din zilele noastre este 
un oraș înfloritor, vestigiile trecutului sunt la 
loc de cinste: amfiteatrul, ruine de temple, 
Muzeul de Arheologie, dar și celebra statuie 
a lui Leonidas, fost rege în Sparta, a cărui 
faimă s-a răspândit după batalia eroică 
de la Termopile în care a condus 300 de 
spartani și 700 de greci într-una din cele 
mai memorabile rezistenţe din istoria antică 
împotriva unei armate persane de 180 000 
de oameni  condusă de Xerxes I.

6. Sparta – Olympia - Zakynthos

După micul dejun ne pregătim de o 
experiență unică... pășim în arena unde 
s-au organizat pentru prima oară Jocurile 
Olimpice, acum aproape 3.000 de ani. 
Pentru mulți, o vizită la stadionul unde aveau 
loc  jocurile antice și unde este aprinsă 
flacăra olimpica, cea care anunță începutul 
jocurilor, este un vis devenit realitate. Nimic 
nu se compară cu senzația pe care o încerci 
când pașești prin tunelul de intrare aflat sub 
o boltă datând din secolul al III-lea î.H. De 
aici se deschide arena Olimpică antică și 
îți inchipui vuietul mulțimii de spectatori. În 
centrul sitului se află Templul lui Zeus, care 
adăpostea o uriașă statuie a acestuia, azi 
nu au mai ramas decât bazele coloanelor și 
câteva coloane prabușite, iar în apropiere 
de intrarea din prezent, se află Templul 
Herei, mai mic decât Templul lui Zeus, 
dar aproape la fel de vechi ca și Jocurile 
Olimpice. După amiaza ne vom îndrepta 
spre portul Killini de unde ne îmbarcăm pe 
feribotul către insula Zakynthos. Pregătiţi-
vă să vă îndrăgostiţi iremediabil de natura 
idilică a acestei insule, cea de-a treia ca 
mărime dintre Insulele Ionice. Despre 
acest loc se spune, deloc întâmplător, că 
era insula prefarată a lui Apollo și a lui 

Acropole (cu ghid local)

Insotiti de catre ghidul local vom vizita 
situl Acropolis, în care vom descoperi 

Partenonul, Teatrul lui Dionis, Templul lui 
Nike, Templul Erechtheion și Sanctuarul 
Asclepius. Vom explora Templul lui Zeus, 
Antica Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul 
cimitir Keramikos. Vom afl a miturile grecilor 
despre zeii și eroii lor și adevărurile din 
spatele lor, totodată bucurându-ne de priveliști 
minunate.

1 Navagio - Plaja epavei

Faimoasă pentru vasul naufragiat 
pe nisipurile ei, Plaja Navagio, se 

mândrește cu faptul că este cel mai pozat loc din 
insulele Greciei. Despre vasul eșuat pe nisipul 
ei superb se spune că se numea Panagiotis și 
că era un vas de contrabandă. Într-o noapte 
cu mare agitată și vizibilitate proastă, zeii au 
făcut dreptate și au oprit vasul care este și azi 
încremenit.

2 Canalul Corint

Un canal artifi cial care leagă Golful 
Corint din Marea Ionică de Golful 

Saronic din Marea Egee. Canalul a fost construit 
între anii  1881 – 1893  si are o  lungime de 6,3 
km. Chiar dacă pare un pesaj desprins parcă din 
cărţile lui Jules Verne, locul este cât se poate de 
real, dar înacelași timp de o spectaculozitate 
fantastica.

3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
8 nopţi de cazare la hotel de 3*
8 mic dejun;
Ghid  local  în Atena
Bilet de avion Zakynthos– Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Cap Sounion – 20 €/pers.
Seara greceasca – 35 €/pers.
Croaziera Navagio - 35 €/pers;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Traversarea cu feribotul in Zakynthos 10 €/ persoana (se 
achita la inscriere).
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 145 €
• Reducere a 3-a persoana in camera  15 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti.
• Supliment plecare din Cluj și Timișoara 30€

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 99€

PROMO

Reducere 65€
STANDARD PLUS

Reducere 49€

324€
+ 145 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

225€
+ 145 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

259€
+ 145 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

275€
+ 145 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT – croaziera Navagio;
•   Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALEArtemis. Toţi cei care au fost aici povestesc cu 

încântare de vegetaţia aproape tropicală, de 
varietatea de plaje, pentru toate gusturile și de 
grija pe care o au locuitorii pentru natură. De 
altfel, emblema insulei este broasca ţestoasă 
Caretta, o specie protejată prin lege. Seara ne 
vom odihni la hotelul aflat într-o zonă liniștită a 
insulei Zakynthos.

7. Navagio – plaja epavei 

După micul dejun ne pregătim pentru o 
croazieră spre plaja Navagio, aflată în vestul 
insulei Zakynthos. Stâncile uriașe, nisipul fin și 
albastrul transparent al mării transformă acest 
loc într-o adevărată minune a naturii. Este una 
dintre cele mai apreciate și totodată exclusiviste 
plaje din Grecia. Pare, mai degrabă, o frântura 
de rai, izolată de restul civilizației, de care doar 
cei privilegiați au șansa să se bucure. Plaja nu 
este accesibilă decât cu vaporul, dar asta nu 
împiedică mii de turiști să se aventureze în acest 
colț ascuns de lume pentru a se delecta măcar 
pentru câteva minute cu imaginea incredibilă 
a stâncilor uriașe, a plajei cu nisip fin și a apei 
albastre a mării. O altă atracție a plajei, pe 
lângă imaginea de vis oferită de natură, este 
epava vasului scoțian Panagiotis, eșuat pe țărm 
în anul 1980. Nimeni nu știe exact cum a ajuns 
această navă pe plajă, deși legendele nu au 
întarziat să apară. Construită în Scoția în anul 
1937, nava și-a schimbat numele de mai multe 
ori de-a lungul timpului, sfârșind prin a deveni 
Panagiotis, nava celebră a contrabandiștilor de 
tigări și a mafioților italieni. Unele voci sustin ca 
nava a eșuat în timpul unei urmăriri cu navele 
pazei de coasta grecești, ulterior echipajul 
dispărând fără urmă. O altă variantă a poveștii 
susține că nava a fost scufundată în apropierea 
țărmului de aceeași pază de coastă, valurile 
aruncând-o apoi pe țărm. Ultima, și poate 

cea mai puțin romanțioasă poveste, spune că 
ministrul turismului grec din anii ‘80 a dat ordin 
ca epava să fie dusă special pe această plajă 
pentru a atrage cât mai mulți turiști. Indiferent 
însă de legendele țesute în jurul ei, plaja pe 
care se odihnește epava este considerată și 
astăzi o veritabilă minune a naturii, poate cea 
mai frumoasă plajă din Grecia, pe insula pe 
care, odinioară, a cucerit-o și stapânit-o însuși 
eroul mitologic Ulise. Poate că aici, pe un loc 
atât de frumos, și-a purtat pașii chiar cel mai 
înțelept dintre eroii care au luptat în Războiul 
Troian. Seara ne vom întoarce la același hotel 
din Zakynthos.

8.  Zakynthos - Plajă și program liber  

Întreaga zi este la dispoziția ta pentru a testa 
blândețea soarelui care scaldă frumoasele 
plaje ale insulei și să admiri de pe sezlong 
frumusețea și culoarea valurilor de azur a 
Mării Ionice.

9.  Zakynthos - București 

Mic dejun. Antio, ta leme sindoma! (La 
revedere, ne revedem în curând.) Lasăm în urmă 
frumoasele locuri pe care le-am vizitat și ne 
îndreptăm spre aeroportul din Zakynthos pentru 
zborul spre casă. 

BEST DEAL

20.05;

03.06;

01.10*
2018

DATE DE PLECARE

La tavernă în cartierul Plaka

O cină într-o tavernă din cartierul Plaka 
din Atena trebuie savurată precum o 
avalanșă de senzaţii. Iar experienţa 
culinară este ca o călătorie prin toată 
Grecia - cu insule, mări, munţi și grădini 
verzi, roditoare. Savurează fi ecare 
înghiţitură din tradiţionalele souvlaki, 
tzatziki, sau dolmadakia (versiunea 
grecească a sarmalelor), dar și peștele și 
fructele de mare proaspete. Stropește-
le din plin cu un pahar de vin autohton, 
ouzo sau tsipouro. Iar desertul din iaurt 
bogat, biscuiţi crocanţi, migdale și 
nuci peste care se varsă câţiva stropi de 
miere de culoarea chihlimbarului te vor 
face să vorbești grecește. 

Frappé a la grec

Savurează un Caff é Frapp autentic, o 
bautură rece, facută din cafea instant. 
Originar din Grecia, Frappe-ul  a 
devenit popular după cel de-al II-lea 
război mondial, când a început să 
prinda contur ideea de a ieși în oraș la o 
cafea. Cafeaua este amestecată cu zahăr 
și agitată cu ajutorul unui shaker sau al 
unui mixer manual.

Souvlaki, Tzatziki, Gyros...

Orele diminetii au trecut repede și s-a 
făcut ora pranzului. Îţi recomandăm 
un prânz cu preparate grecești la o 
tavernă autentică grecească. Nu ezita 
să ceri ospătarului să aducă o porţie 
de souvlaki, tzatziki sau, de ce nu, un  
gyros la farfurie stropit cu puţin ouzo 
sau vin alb sau roșu.
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TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3*

7 mese incluse:
      7 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Pregătiţi-vă să vă îndrăgostiţi iremediabil de 
natura idilică, de urmele lăsate în timp de 
civilizaţia elenă, de istorie și legendele zeilor 
Olimpului.  Toţi cei care au fost aici povestesc 
cu încântare de vegetaţia aproape tropicală, 
de varietatea de plaje, pentru toate gusturile și 
de grija pe care o au locuitorii pentru natură. 

Preveza:  Biserica Sf Haralambie
Patras : Podul Rio-Antirio
Parga : Castelul din Parga

Croazieră spre plaja  Navagio, afl ată în vestul 
insulei Zakynthos și inaccesibilă pe uscat. 

FII PREGĂTIT DE...

198 €

începând de la

+ 245 € (bilet de avion,
transferuri și transoport 
autocar)

�
?� � /pers.
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Ţărmurile însorite, marea azurie, peisajele ancestrale, livezile 
de măslini, invocă legendele zeilor antici.  Vino cu noi într-o 
superbă odisee pe Marea Ionică.
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Grecia insulară este echivalentul paradisului pentru 
orice călător umblat plin lume.
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1. București – Lefkada

Sosire la Preveza. Facem un scurt tur al orașului:  
vizităm biserica Sf. Haralambie, ocrotitorul orașului 
și sitului arheologic de la Nikopolis-Preveza, unde 
a fost batalia de la Actium în anul 31 î.H. De aici, 
autocarul ne duce spre Lefkada, una dintre puţinele 
insule din Grecia unde se poate ajunge pe uscat.  
Cazare în Lefkada.

2. Turul insulelor Ionice

Program liber. Opțional croazieră spre insulele din 
Marea Ionica: oprim să facem baie în Porto Katsiki, 
continuăm spre Fiscardo, situata pe cea mai mare  
insulă ionică, Kefalonia. Următorul popas este la 
plaja Golden Beach, pe faimoasa Itaka, insula lui 
Ulise. Vizităm peștera Papanikolis, unde grecii își 
ascundeau submarinul, pentru a ataca trupele 
germane și italiene în timpul celui de-al II-lea Război 
Mondial. Ultima oprire este pe faimoasa insulă a lui 
Onassis, Skorpios. Seara ne întoarcem la hotel cu 
amintiri frumoase. Cazare în Lefkada.

3. Lefkada  - Kefalonia

Dimineața navigăm cu feribotul spre Kefalonia. 
Kefalonia este celebră nu numai pentru pădurile 
sale de pini care unesc muntele de mare și pentru 
satele tradiţionale absolut fermecătoare, dar și 
pentru că este o destinaţie preferată de celebrităţi 
din toată lumea. Cazare  în Kefalonia.

4.  Kefalonia: Lacul subteran  si pestera Melissani

Program liber sau excursie opțională la Melissani. 
Lângă micul sat montan, Sami, remarcăm 
frumusețea lacului și a peșterii Melissani, printre 
cele mai spectaculoase din Europa. Culoarea sa 
verde-azuriu-violet cu sclipiri diafane îl poziţionează 
pe primele locuri în topul celor mai spectaculoase 
minuni ale naturii. Legendele grecești spun că aici 
se scăldau nimfele. Acesta este cel mai vizitat loc de 
pe întreaga insulă. Cazare în Kefalonia.

5.  Kefalonia -  Zakynthos

Dimineața luăm feribotul pentru Zakynthos din 
portul Killini. Despre acest loc se spune, deloc 
întâmplător, că era insula prefarată a lui Apollo și 
a lui Artemis. Toţi cei care au fost aici povestesc 
cu încântare de vegetaţia aproape tropicală, de 
varietatea de plaje, pentru toate gusturile și de 
grija pe care o au locuitorii pentru natură. De altfel, 
emblema insulei este broasca ţestoasă Caretta, 
o specie protejată prin lege. Seara, cazare în 
Zakynthos. 

6.  Zakyntos - Navagio – plaja epavei 

Program liber sau opțional croazieră spre faimoasa 
plajă Navagio, inaccesibilă pe uscat. Aici găsim 
epava vasului scoțian Panagiotis, eșuat în1980.
Legendele nu au întarziat să apară. Se spune că ar 
fi fost nava contrabandiștilor de tigări și a mafioților 
italieni și că ar fi eșuat după o urmărire a navelor 
pazei de coastă grecești. Indiferent de zvonuri, 
plaja pe care se odihnește epava este considerată 
și astăzi o veritabilă minune a naturii. Zakyntos este 
insula pe care ar fi trăit cel mai înțelept dintre eroii 
războiului troian...Ulise. Seara ne vom întoarce la 
același hotel.

ITINERARIU

7. Zakynthos  - Patras - Parga  - Lefkada

Din Zakynthos și traversăm marea cu feribotul spre 
Killini și ne îndreptăm spre orașul Patras, cu o istorie 
de peste patru milenii. Sub dominaţia romană, 
Patrasul a devenit un centru cosmopolit. Conform 
tradiţiei creștine, aici a fost locul martiriului Sfântului 
Apostol Andrei. Traversăm Podul Rio-Antirio  care 
unește Rio - suburbia estică a Patrasului - de orașul 
Antirrio.  Podul leagă peninsula Peloponezului cu 
partea continentală a Greciei. De aici plecăm spre 
Parga, unde recunoaștem amprenta veneţienilor în 
fiecare detaliu: căsuţe colorate, însemne italienești 
și îngheţata delicioasă, pe care cu siguranţă nu 
o vom ocoli. Oprim la Castelul Parga, ridicat de 
veneţieni pentru a apăra așezarea de atacurile 
piraţilor. Se vorbește că acest castel a fost atacat 
de însuși vestitul pirat Barbarossa în preajma anului 
1500. Cert este că fortificaţia stă și astăzi în picioare, 
mărturie pentru vremurile când piraţii nu erau 
doar subiecte de film. După această vizită ne vom 
întoarce în Lefkada. Cazare în Lefkada.

8.  Lefkada  -  București 

Mic dejun. Antio, ta leme sindoma!...! (La revedere, 
ne revedem curând...!) Lasăm în urmă frumoasele 
locuri pe care le-am vizitat și ne îndreptăm spre 
aeroportul din Preveza pentru zborul spre casă. 

Lefkada - Kefalonia - Zakynthos 
EXPERIENŢE

CULTURALE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 61€

STANDARD PLUS

Reducere 46€

305€
+ 245 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

198€
+ 245 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

244€
+ 245 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

259€
+ 245 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru 
primle locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, avand 
incluse asigurarea 
medicala, storno si de 
bagaje.

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;
•   Tarif disponibil 

si in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;
•   Tarif disponibil 

si in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  30.04.2018.

Savori din: Grecia
.................................................................
Insulele grecești excelează 
prin varietatea de specialități 
gastronomice care îi va încânta pe 
cei care calcă pragul tavernelor. 
Logica ți-ar șopti să alegi fructele 
de mare, care sunt cum altfel decât 
proaspete și delicioase, cu aroma 
inconfundabilă a mării, asezonată 
cu sare și stropită cum trebuie cu 
un vin alb de-al locului.   

PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Preveza si retur;
Transport cu autocar climatizat; 
7 nopti de cazare la hotel de  3*
7 mic dejun;
Transfer aeroport- hotel - aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Lefkada-  Croazieră Turul insulelor ionice – 35 €/ pers ;
Zakynthos -  Croazieră Navagio -35 €/ pers; 
Kefalonia - Croazieră lacul subteran Melissani - 25 €/ pers
Seara traditionala greceasca  – 30 euro/pers. 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane;
Traversarile  cu ferry in Zakynthos, si  Kefalonia, pret pentru bilete 
dus-intors  50 €/ pers. (se achita la inscriere)

DE REŢINUT!

12.06;

18.09

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 12.06.08

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 107€

• Supliment de single 115 €
• Reducere a 3-a persoana in 

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

Croazieră
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TUR DINTR-O PRIVIRE

6 nopţi cazare: 
    hotel de 3*

6 mese incluse:
      6 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

DOAR PENTRU PASIONAŢI

De la liniștea monahală și încărcătura 
spirituală ale mănăstirilor din Rilla 
și Meteora, ajungem la tumultul și 
efervescenţa Capitalei elene. Grecii sunt 
sensibili și mândri când vine vorba de 
istorie. Uneori îţi dau impresia că sunt 
irascibili însă te fac să te simţi binevenit în 
ţara lor. 

Regina Maria a României a fost prima 
femeie căreia i s-a permis să viziteze 
Mănăstirea Marele Meteor, în anul 1921.

FII PREGĂTIT DE...

147 €

începând de la

+ 95 € (transport autocar si 
ghid local in Atena) 

�
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De la liniștea monahală și încărcătura spirituală ale 
mănăstirilor din Rilla și Meteora, ajungem la tumultul și 
efervescenţa plină de istorie și legende cu zei Olimpului din 
Peloponez, inima Greciei.
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CE VOM VIZITA

Bulgaria :  Catedrala din Veliko Tarnovo, 
Mănăstirea Rila, Catedrala Alexandr Nevski 
din Sofi a
Salonic: Biserica Sf Dumitru,  Turnul Alb, 
Arcul lui Galeriu
Manastirea Sf Paraschievi, Complexul de la 
Meteora, Termopile, Delfi 
Atena : Complexul Acropole, Piaţa 
Omonia, Cartierul Plaka

Inima Eladei, leagănul civilizaţiei europene

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEVeliko Tarnovo - Mănăstirea Rila - Meteora- Termopile  - Atena- Cap Sounion – Canalul Corint -  Epidaurus 

– Nafplio – Micene -  Delphi -  Sofi a 

Caff é Frappé
Haideţi, o băutură rece facută din cafea 
instant. Originar din Grecia, Frappe-ul  a 
devenit popular dupa cel de-al II-lea Ra-
zboi Mondial, atunci când ideea de a ieși 
în oraș să bei o cafea a început să prindă 
contur. Cafeaua este amestecată cu zahăr 
și este agitată cu ajutorul unui shaker sau 
al unui mixer manual. Procesul durează 
un minut. Conţinutul este apoi turnat în 
pahar, iar peste el se adaugă gheaţă, apă 
rece și lapte.

La tavernă în cartierul Plaka

O cină într-o tavernă din cartierul Plaka 
din Atena trebuie savurată precum o 
avalanșă de senzaţii. Iar experienţa 
culinară este ca o călătorie prin toată 
Grecia - cu insule, mări, munţi și grădini 
verzi, roditoare. Savurează fi ecare 
înghiţitură din tradiţionalele souvlaki, 
tzatziki, sau dolmadakia (versiunea 
grecească a sarmalelor), dar și peștele și 
fructele de mare proaspete. Stropește-le 
din plin cu un pahar de vin autohton, 
ouzo sau tsipouro. Iar desertul din iaurt 
bogat, biscuiţi crocanţi, migdale și nuci 
peste care se varsă câţiva stropi de miere 
de culoarea chihlimbarului te vor face să 
vorbești grecește. 

Moment foto - Canalul Corint

Ia-ţi camera foto și inima în dinţi și 
păşeşte pe pasarela care leaga Grecia 
Continentala de Peninsula Peloponez,  
situată la circa  100 m înalţime faţă de 
nivelul mării.  De aici poţi cuprinde cu 
pivirea cele două mări și, cu ceva noroc,  
te-ai putea afl a acolo exact când, printre 
pereţii săi adânci care străbat întreaga 
distanţă dintre Golful Corint și Marea 
Egee, trece câte o navă. 

PROGRAM NOU!
În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 04.06.
Locuri limitate!

1. București – Veliko  Târnovo - Mănăstirea 

Rila - Serres

Călătoria noastră începe din cea mai 
modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București, la ora 6.30 dimineaţa. 
Tranzitam Bulgaria. Nici nu ne-am obișnuit 
cu verdele dealurilor bulgărești care domină 
peisajele când ajungem la Veliko Târnovo 
“Orașul Țarilor”, fosta capitală a Bulgariei 
Medievale. Orașul  pare desprins din cărţile 
de povești, așa că, decidem să îi explorăm 
farmecul. Fosta Capitală Bulgară ne întrece 
toate așteptările: Cetatea Tsarevo domină 
înălţimile, iar în oraș ne încântă străduţele 
și casele cu aerul lor medieval. Cafenele și 
restaurante primitoare ne fac cu ochiul la 
fiecare colţ de stradă. Noi însă avem de văzut 
Monumentul Asăneștilor, Casa Sarafkina 
– Muzeul Etnografic, Catedrala din Veliko 
Tarnovo, Biserica Fortificată a celor 40 de 
Sfinţi Martiri, Biserica Sfinţilor Petru și Pavel. 
Și evident, impozanta Cetate  Tsarevets. 
Timpul însă ne obligă să fim mai expeditiv, 
așa că facem un tur frugal, sperând să mai 
avem drum pe aici ca să revedem orașul în 
tihnă. Ne întoarcem la autocar, și continuăm 
periplul Balcanic. Următoarea noastră  
oprire va fi la Mănăstirea Rila, cea mai mare 
mănăstire ortodoxă din Bulgaria, construită 
în anul 927. Încadrată spectaculos de păduri 
seculare, zidurile mănăstirii se dezvăluie ca 
după un voal verde-străveziu cu câteva clipe 
înainte de a ne opri. Viaţa monahală are 
asupra noastră un efect hipnotic. Liniștea este 
elementul dominant. În muzeul mănăstirii 
putem vedea Crucea lui Rafail, o cruce 
sculptată în lemn cu niște detalii splendide.
Continuăm drumul spre Serres. Cazare în  
zona Serres – Sidirokastro.

2. Serres– Croaziera Athos – Salonic -  

Riviera Olimpului

Începem ziua cu un mic dejun la hotel, 
după care pornim spre destinaţia propusă 
pentru astăzi. După un drum ce străbate 
peisaje de munte spectaculoase, ajungem 
în Ouranopolis, lânga Sfântul Munte Athos, 
unde se regăsesc cele mai importante 
mănăstiri ortodoxe din Grecia. Timp 
liber pentru plajă, sau opţional croazieră 
(aprox. 2 h  45 min.)pentru a vedea 8 din 
cele 20 de mănăstiri şi schitul Sfânta Ana. 
Continuăm spre capitala Madeconiei  - 
Salonic (Thessaloniki), o metropolă vibrantă, 
situataăpe malul Marii Egee. La un capăt 

al promenadei de pe ţărm se află statuia 
impunătoare a lui Alexandru cel Mare, a 
cărui soră vitregă a dat numele orașului. 
Aceasta s-a căsătorit cu regele Kassandros, 
întemeietorul orașului.  Salonicul este așezat 
pe Via Egnatia, impresionantul drum care 
lega Roma de avanpostul său răsăritean din 
Byzantium (viitorul Constantinopol).  Strada 
prinicipală din prezent se numește tot 
Egnatia. La mică distanţă de această arteră 
vei descoperi, Arcul lui Galerius, ridicat 
de împaratul Galerius in anul 303 pentru 
a-și comemora victoria asupra perșilor. În 
apropiere se ridica semeaţa Rotondă, despre 
care se crede că a fost construită pentru 
a deveni mausoleul lui Galerius, deși nu a 
servit niciodată acestui scop. De-a lungul 
timpului a fost folosită atât ca biserică, 
cât și ca moschee, iar astăzi adăpostește 
ocazional expoziţii de artă. Ne îndreptăm 
privirea spre mare și zărim silueta zvelta a  
Turnului Alb, cel mai fotografiat monument 
din Salonic.  Pe vremuri era denumit Turnul 
Însângerat, din cauza faptului  că a servit 
drept închisoare și loc de execuţii. În prezent 
se află aici un Muzeu Bizantin care reunește 
o mulţime de obiecte bizantine, inclusiv 
mozaicuri, bijuterii și icoane. Asigură-te că 
urci până pe acoperiș, de unde poţi cuprinde 
fumoasa panoramă a ţărmului din Salonic. 
Ne oprim să ne răcorim cu un frappe. După 
ce ne-am delectat cu delicioasa bautură, ne 
îndreptăm pașii spre Biserica Sf. Dumitru – 
cea mai mare biserica din Grecia, cu hramul 
sfântului protector al orașului. Clădirea a fost 
reconstruită în 1917, în urma unui incendiu 
care a devastat orașul, fiind ridicată pe locul 
în care romanii l-au ucis pe Sfantul Dimitrios 
în anul  305, pentru refuzul de a renunţa la 
credinţa lui. Lăsăm în urmă frumosul oraș de 
la Marea Egee și ne îndreptăm spre hotelul 
nostru situat pe Riviera Olimpului. Cazare la 
hotel.

3. Sf. Paraschevi  -  Meteora – Termopile  - 

Atena

Noua zi promite tot ce e mai bun din două 
lumi atât de diferite, și totuși atât de similare: 
Meteora și Atena, un lăcaș sfânt și o capitală 
a zeilor. În drumul spre Kalambaka facem 
un scurt popas facem o pauză pentru a 
vizita Mănăstirea Sfânta Paraschevi. Oamenii 
cinstesc icoana şi moaştele Sfintei Paraschevi 
aflate în biserica săpată în stâncă, iar apoi 

Savori din: Grecia
.................................................................
Despre cretani se spune că 
sunt printre cei mai longevivi 
oameni din lume. Asta poate 
și datorită unui mic dejun din 
care nu lipsește brânza feta, 
roșiile și castraveții proaspeți 
stropiți cu ulei de măsline, 
măslinele și mierea cu lapte. 

MIC DEJUN GRECESC
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO
Experiențe inedite Croazieră
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se coboară la izvorul sfintei, care este 
considerat vindecător de boli de ochi. 
Ne îndreptăm pașii spre  Meteora, al 
doilea centru monastic ortodox al Greciei, 
după Sfântul Munte Athos, și monument 
ocrotit de UNESCO. Aici ne vom delecta 
câteva ore cu peisajul hipnotizant, cu 
zidurile mănăstirilor așezate chiar pe 
crestele stâncilor înalte ca niște fortăreţe 
redutabile. Aflat într-o pădure de stânci, 
deasupra Mării Egee, complexul Meteora 
mai găzduiește 6 mănăstiri, din 24 câte au 
fost iniţial, ruine și peșteri ale sihaștrilor. 
Dintre cele mai cunoscute din centrul 
monahal, amintim mănăstirile Marele 
Meteor, Varlaam și Sfânta Treime. Cea 
mai importantă mănăstire din complex 
este cea a Marelui Meteor, construită în 
secolul XIV. Regina Maria a României a 
fost prima femeie care a vizitat această 
mânăstire, în anul 1921. După vizitarea 
locurilor sfinte, continuăm drumul spre 
Atena cu un scurt popas la Termopile, 
locul eroicei batalii între Spartani și Perși. 
În cursul serii ajungem în Atena, leagănul 
civilizaţiei occidentale. Cazare în Atena.

4. Atena  -  Cap Sounion

Pornim motoarele, dimineaţa devreme, 
după micul dejun. La fiecare pas ne lovim 
de mitologie, facem salturi în timp, de la 
Titani până la zeii din Olimp, ajungând 
la unele dintre cele mai cunoscute 
monumente din Atena. Insoţiţi de către 
ghidul local vom vizita situl Acropolis, 
unde vom descoperi Partenonul, Teatrul 
lui Dionis, Templul lui Nike, Templul 

Erechtheion și Sanctuarul Asclepius. 
Vom explora Templul lui Zeus, Antica 
Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul 
cimitir Keramikos. Vom afla miturile 
grecilor despre zeii și eroii lor, dar 
fragmente de istorie care au născut 
legende, totodată bucurându-ne de 
priveliști minunate. Continuăm vizita 
în Atena cu un tur panoramic de oraș :  
Palatul Parlamentului, Piaţa Sintagma, 
Academia, Universitatea, Piata Omonia, 
Stadionul Olimpic. O campanie recentă 
care promovează capitala Greciei suna 
astfel: #Vorbește ateniana! Fii atenian!#. 
Un îndemn simplu căruia nu ne putem 
împotrivi. Iar cel mai bun mod de a 
învăţa limba atenienilor este prin a 
repeta specialităţile grecești, citind 
meniul la o taverna din cartierul Plaka. 
După turul istoric, avem program liber 
în  Atena sau, opţional, cei care simt că 
vor să mai descopere Grecia, locurile 
ei pitorești și zeii săi măreţi, sunt invitaţi 
să viziteze Cap Sounion, situat  în sudul 
Peninsulei Attica,  renumit atât pentru 
rolul de sanctuar de la malul mării, cât 
și pentru ruinele Templelor Atenei și ale 
lui Poseidon. Dacă doriţi să urmăriţi un 
apus de soare grecesc, deasupra mării, 
însoţiţi de zeul apelor, atunci va trebui 
să ne însoţiţi în excursia la Cap Sounion. 
Ne întoarcem în capitala Greciei și ne 
cazăm la același hotel. Cazare în Atena.

5.  Atena  - Corint – Micene -  Nafplio 

– Epidaurus 

Mic dejun. A doua zi ne rezervă și mai 

mult timp pentru a explora Capitala, în 
caz că vrem să căutăm suveniruri sau 
să vizităm complexul muzeal Benaki, cu 
o colecţie impresionantă de obiecte și 
artefacte din perioada creștin-bizantină, 
islamică, dar și porţelan sau jucării 
antice provenind din China antică. 
Cei pasionaţi de sportul rege ar putea 
face un ocol scurt pană la  stadionul 
celei mai iubite echipe de fotbal din 
Grecia, FC Panathinaicos, înconjurat de 
parcuri întinse. Pentru cei care doresc 
să descopere și alte locuri frumoase 
ale vechii Grecii vom propune excursia 
opţională în Peloponez, considerată 
pe drept #inima Eladei”, locul în care 
Hercule a învins leul din Nemeea, și 
unde a fugit Paris al Troiei cu frumoasa 
Elena. Potrivit unei alte legende, 
Peloponezul este locul de unde au 
pornit Argonauţii în căutarea lânii 
de aur.  Prima noastră oprire va fi la  
Canalul Corint, un canal artificial care 
leagă Golful Corint din Marea Ionică de 
Golful Saronic din Marea Egee. Canalul 
a fost construit între anii  1881 – 1893  
si are o  lungime de 6,3 km. Continuăm 
excursia prin Peloponez cu oprire la 
Micene, unde descoperim Mormântul 
lui Agamemnon, dar și ruinele fostei 
cetăţi, înconjurată de  “ziduri ciclopice”, 
construite conform legendei de către 
fiinţe mitologice. Situl arheologic de 
aici a fost inclus în Patrimoniul Cultural 
Mondial UNESCO încă din 1999 iar în 
cadrul  Muzeului de Arheoologie vei 
descoperi o impresionantă colecţie de 

Acropole

Insotiti de catre ghidul local vom vizita 
situl Acropolis, în care vom descoperi 

Partenonul, Teatrul lui Dionis, Templul lui 
Nike, Templul Erechtheion și Sanctuarul 
Asclepius. Vom explora Templul lui Zeus, 
Antica Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul 
cimitir Keramikos. Vom afl a miturile grecilor 
despre zeii și eroii lor și adevărurile din 
spatele lor, totodată bucurându-ne de priveliști 
minunate.

1 Excursie în Peloponez 

Potrivit legendei, Peloponezul este locul 
de unde au pornit Argonauţii în căutarea 

lânii de aur.  Prima noastra oprire va fi  la  Canalul 
Corint, un canal artifi cial care leagă Golful Corint 
din Marea Ionică de Golful Saronic din Marea 
Egee. Excursia continua cu oprire la Micene, unde 
descoperim Mormantul lui Agamemnon dar si 
ruinele fostei cetati, urmeaza Nafplio, unde privirile 
ne sunt furate de fortifi catiile Castelului Palamidi. 

2 Canalul Corint

Un canal artifi cial care leagă Golful 
Corint din Marea Ionică de Golful 

Saronic din Marea Egee. Canalul a fost construit 
între anii  1881 – 1893  si are o  lungime de 6,3 
km. Chiar dacă pare un pesaj desprins parcă din 
cărţile lui Jules Verne, locul este cât se poate de 
real, dar înacelași timp de o spectaculozitate 
fantastica.

3
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la zeul Apollo. Drumul continuă spre Riviera 
Olimpului, trecând pe lângă orașele Lamia, 
Larissa, dar și pe lângă castelul bizantin de la 
Platamonas. Fortificaţia,  datând din secolul 
X, este amplasată la poalele Muntelui Olimp, 
cu poziţie strategică asupra drumului de 
legătură dintre Macedonia şi Thessalia şi 
Grecia de Sud. Ajungem la hotelul nostru și 
avem timp liber pentru ultimele cumpărături 
pentru cei dragi de acasă. Cazare la hotel pe 
Riviera Olimpului.

7.   Riviera Olimpului  -  Sofia -  București

Mic dejun.  Antio, ta leme sindoma!...! (La 
revedere, ne revedem curând...!) Lasăm în 
urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat 
și ne îndreptăm spre ţară. Mai întâi traversăm 
Bulgaria și ne oprim pentru o scurtă vizită 
în capitala acesteia – Sofia. Aici  pășim în 
impunatoarea catedrală Alexander Nevschy, 
ridicată în stil neobizantin în perioada  1904-
1912 pentru a sărbători eliberarea de sub 
dominaţia otomană. Cupola are o înălţime de 
45 m, iar turnul clopotniţei o înălţime de 53 
m. Interiorul este decorat cu marmură italiană 
policromă iar la baza cupolei este înscris cu 
litere de aur textul rugăciunii “Tatăl nostru”. 
De acum, ne mai despart doar câteva ore 
de de drum până îi revedem pe cei dragi de 
acasă. Ajungem în București în cursul serii.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
6 nopţi de cazare la hotel de 3*
6 mic dejun;
Tur de Atena cu ghid local;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Croaziera Athos – 28 euro / pers.
Excursie Cap Sounion – 20 euro/pers.
Excursie in Peloponez -30 euro / pers
Seara traditionala greceasca – 25 euro/pers. 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 95 €
• Reducere a 3-a persoana in camera 10 €. 
• Reducere copil  6-12 ani - 20 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 98€

PROMO

Reducere 74€
STANDARD PLUS

Reducere 50€

245€
+ 95 € ( transport  autocar si ghid local in Atena)

147€
+ 95 € ( transport  autocar si ghid local in Atena)

171€
+ 95 € ( transport  autocar si ghid local in Atena)

195€
+ 95 € ( transport  autocar si ghid local in 

Atena)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT  excursiile Cap Sounion si 

Peloponez;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta  valabila pana la  31.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta valabila pana la  15.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Pictură de icoane la Meteora

După ce ne-am încărcat sufl etește ne 
oprim la Atelierul de pictat icoane 
bizantine -  Zindros, situat la poalelele 
Meteorelor.  Cu ajutorul ghidului avem 
ocazia de a descoperi  câteva dintre 
tehnicile folosite la pictarea acestor 
obiecte de cult. La  fi nalul turului puteţi 
achiziţiona și dumneavoastră una 
dintre aceste icoane lucrate manual de 
către artiștii locali.

Seară tradiţională grecească

În ultima seară petrecută în frumoasa 
Grecie, s-ar cădea să ne luăm rămas 
bun de aceste locuri la o cină festivă. 
Așa că te invităm cu insistenţă să 
petreci alături de camarazii tăi de 
drum la “Seara Tradiţională Grecească  
(opţional). Ai ocazia să descoperi 
folclorul authentic, dansurile, ritmurile 
și costumele populare tradiţionale, cu 
obiceiurile de nuntă, dar și bucătăria 
specifi că. După această cină te vei 
îndrăgosti defi nitiv de Elada, de 
aromele și gusturile sale, de cel mai 
bun ulei de măsline din lume și cele mai 
proaspete fructe de mare.

obiecte și artefacte ce atestă tradiţiile și 
istoria civilizaţiei miceniene. Cel mai faimos 
exponat este, fără dubiu, masca de aur a 
regelui Agamemnon. Urmează Nafplio, 
unde privirile ne sunt furate de  fortificaţiile 
Castelului Palamidi, strategic ridicate pe 
faleza înalta și stancoasă pentru a face faţă 
atacurilor ce ameninţau odinioara ţinuturile 
Peloponeze. Excursia se încheie cu 
Epidaurus, locul nașterii lui Asclepios, zeul 
Medicinei. Teatrul Antic de aici se remarcă 
în mod special datorită acusticii excelente, 
neegalată de niciun alt edificiu similar din 
lume. După ziua de azi suntem mai bogaţi 
în cunoștinte despre istoria antica a Greciei 
și în drumul spre hotelul nostru din Atena ne 
reamintim reperele zilei. Cazare în Atena.

6.  Atena  - Delfi  - Riviera Olimpului

Mic dejun. Părăsim cu regret capitala Greciei 
și ne îndreptăm spre situl de la  Delphi, 
considerat de catre grecii anitici centrul lumii. 
Aflat pe versantul sudic al Muntelui Parnas, 
cu deschidere asupra unei vai largi, plina de 
maslini, care se revarsa catre coasta, locul 
acesta este pe bune dreptate de neuitat.  
Cand vizitezi Delfi, iei parte la o traditie care 
durează de peste 3.000 de ani. În secolul 
al XII-lea î.H, aici au început să vină primii 
pelerini să caute sfaturile Pythiei, ca mai 
faimoasă preoteasă a oracolului. Momentul 
oportun pentru consultarea oracolului era 
cea de-a șaptea zi din lună, când oricine 
putea pune întrebări oracolului și putea cere 
îndrumare cu privire la probleme importante. 
Preoteasa era o femeie (cu vârsta de peste  
50 de ani) cu o reputație ireproșabilă, despre 
care se credea că primise darul profeţiei de 

BEST DEAL

04.06; 25.06;

20.08;

03.09; 15.09
2018

DATE DE PLECARE
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Serres

Epidaurus

Atena
Micene

Napflio

Meteora 

Heraklion

Rethymno  

Hersonissos
Agios Nikolaus 

Grecia

Kaliviani 

Matala

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

ccccccccciiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaa

TUR DINTR-O PRIVIRE

10 nopti cazare: 
    9 la hotel de 3* 
    1 pe ferryboat

14 mese incluse:
      9 mic-dejunuri
      5 cine

Transport: 
    autocar + avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Creta este recunoscută ca fi ind leagănul 
civilizatiei minoice, a cărei cultură 
fascinantă este motiv de mândrie pentru 
locuitorii insulei. Fostele porturile 
veneţiene din Creta sunt orașe cu un 
farmec aparte.

În Micene vizităm mormântul legendarului  
rege elen Agamemnon. 

FII PREGĂTIT DE...

284 €

începând de la

+ 155€ (bilet de avion, 
transfer si transport autocar 
local)

��
?� � /pers.

+$%*(��
����������
������	����
De la Olimp, prin Peloponez, inima Eladei, trecând prin 
ţinuturi marcate de legende și eroi, acostăm pe ţărmurile 
Cretei, o destinaţie unică în Mediterană.  

G
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CE VOM VIZITA...

Mănăstirea Rila 
Complexul de la Meteora
Atena : Complexul Acropole, Piaţa 
Omonia, Cartierul Plaka
Creta :  Palatul Knossos, Chania, 
Mănăstirea Kaliviani, Cetatea Gortys

Palatul Knossos, civilizaţia minoică, Rethymno, Platoul Lassithi

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEMânăstirea Rila - Meteora - Atena- Cap Sounion – Corint – Micene – Epidaurus 

Agios Nikolaos – Palatul Knossos - Rethymno - Chania

Învaţă să pictezi icoane

După ce ne-am încărcat sufl etește ne 
oprim la Atelierul de pictat icoane 
bizantine -  Zindros, situat la polelele 
Meteorelor.  Cu ajutorul ghidului avem 
ocazia de a descoperi  câteva dintre 
tehnicile folosite la pictarea acestor 
obiecte de cult. La  fi nalul turului puteţi 
achiziţiona una dintre aceste icoane 
lucrate manual de către monahi.

Eco Zoo Park

În Lasinthos, vizităm o fermă 
tradiţională de familie.  Ei au denumit-o 
Eco Zoo Park. Aici putem vedea ponei, 
magaruși, cai, oiţe dar și celebra căpriţă 
cretana Kri – Kri, specie sălbatică 
aclimatizată doar în această insula. Pe 
lângă parcul de animale există un atelier 
de tesut covoare, unul de olărit, cel de 
făcut lumânări, un hambar de uscat 
plante medicinale, dar și o bisericuţă 
care ne umple de liniste. Ne vom delecta 
cu preparate culinare cretane și, la fi nal, 
după ce degustăm dulceaţa de masline 
și gemul de roscove, putem cumpăra și 
pentru cei de acasă.

Muzeul fi gurilor de ceară

În satul Zoniana, care se afl ă la mijloc 
de drum între Rethymno și Heraklion, 
facem un popas la pictorul Potamianos 
Dionysos care a avut ideea neobișnuită 
de a deschide un Muzeu al fi gurilor de 
ceară cretan. După mai bine de 40 de 
ani de trudă, în muzeul lui “locuiesc” 
mai bine de 80 de personalităţi istorice 
cretane. Dacă vrei să-ţi faci o poză 
împreună cu celebrul pictor El Greco, 
acum este momentul oportun.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 27.05.
Locuri limitate!

1. București – Mănăstirea Rila - Serres

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală 
- București, la ora 6.30 dimineaţa. Tranzităm 
Bulgaria. Pe drum, ne vom opri la Mănăstirea 
Rila, cea mai mare mănăstire ortodoxă din 
Bulgaria, construită în anul 927. Încadrată 
spectaculos de păduri seculare, zidurile 
mănăstirii se dezvăluie ca după un voal verde-
străveziu cu câteva clipe înainte de a ne opri. 
Viaţa monahală are asupra noastră un efect 
hipnotic. Liniștea este elementul dominant. 
În muzeul mănăstirii putem vedea Crucea lui 
Rafail, o cruce sculptată în lemn cu niște detalii 
splendide. Continuăm călătoria spre Serres. 
Cazare in  zona Serres – Sidirokastro.

2. Serres– Meteora - Atena

Kalimera! (Bună dimineaţa!). Începem ziua cu un 
mic dejun la hotel. Noua zi promite tot ce e mai 
bun din două lumi atât de diferite, și totuși atât 
de similare: Meteora și Atena, un lăcaș sfânt și 
o capitală a zeilor. Prima oprire va fi la Meteora, 
al doilea centru monastic ortodox al Greciei, 
după Sfântul Munte Athos, și monument ocrotit 
de UNESCO. Aici ne vom delecta câteva ore 
cu peisajul magnific, cu zidurile mănăstirilor 
așezate chiar pe crestele stâncilor înalte ca 
niște fortăreţe redutabile. Aflat într-o pădure de 
stânci, deasupra Mării Egee, complexul Meteora 
mai găzduiește 6 mânăstiri, din 24 câte au fost 
iniţial, ruine și peșteri ale sihaștrilor. Dintre cele 
mai cunoscute din centrul monahal, amintim 
mănăstirile Marele Meteor, Varlaam și Sfânta 
Treime. Cea mai importantă mănăstire din 
complex este cea a Marelui Meteor, construită 
în secolul XIV. Regina Maria a României a fost 
prima femeie care a vizitat această mănăstire, în 
anul 1921.
După vizitarea locurilor sfinte, continuăm 
drumul spre Atena, leagănul civilizaţiei 
occidentale. Cazare în Atena.

3. Atena - Acropole - Piata Omonia - Cap 

Sounion

Pornim motoarele, dimineaţa devreme, 
după micul dejun. La fiecare pas ne lovim de 
mitologie, facem salturi în timp, de la Titani 
până la zeii din Olimp, ajungând la unele dintre 
cele mai cunoscute monumente din Atena. 
Insotiți de către ghidul local vom vizita situl 
Acropolis, în care vom descoperi Partenonul, 
Teatrul lui Dionis, Templul lui Nike, Templul 
Erechtheion și Sanctuarul Asclepius. Vom 
explora Templul lui Zeus, Antica Agora, Templul 
lui Hefaistos și vechiul cimitir Keramikos. Vom 
afla miturile grecilor despre zeii și eroii lor și 
adevărurile din spatele lor, totodată bucurându-

ne de priveliști minunate. Vom continua vizita 
în Atena cu un tur panoramic de oraș:  Palatul 
Parlamentului, Piaţa Sintagma, Academia, 
Universitatea, Piata Omonia, Stadionul Olimpic. 
O campanie recentă care promovează capitala 
Greciei suna astfel: #Vorbește ateniana! Fii 
atenian!#. Un îndemn simplu căruia nu ne 
putem împotrivi. Iar cel mai bun mod de a 
învăţa limba atenienilor este prin a repeta 
specialităţile grecești, citind meniul la o taverna 
din cartierul Plaka. După turul istoric, avem 
program liber in  Atena sau, opţional, cei care 
simt că vor să mai descopere Grecia, locurile ei 
pitorești și zeii săi măreţi, sunt invitaţi să viziteze 
Cap Sounion, situat  în sudul Peninsulei Attica,  
renumit atât pentru rolul de sanctuar de la malul 
mării, cât și pentru ruinele Templelor Atenei și 
ale lui Poseidon. Dacă vă doriţi să urmăriţi un 
apus de soare grecesc, deasupra mării, însoţiţi 
de zeul apelor, atunci haideţi în excursia la Cap 
Sounion si nu veti regreta. Ne întoarcem în 
capitala Greciei si ne cazam la acelasi hotel.

4.  Atena  - Micene -  Nafplio – Epidaurus - 

Corint  -  Piraeus  
Mic dejun. A doua zi ne rezervă și mai mult 
timp pentru a explora Capitala, în caz că vrem 
să căutăm suveniruri sau să vizităm complexul 
muzeal Benaki, cu o colecţie impresionantă 
de obiecte și artefacte din perioada creștin-
bizantină, islamică, dar și porţelan sau jucării 
antice provenind din China antică. Cei pasionaţi 
de sportul rege ar putea face un ocol scurt pană 
la  stadionul celei mai iubite echipe de fotbal 
din Grecia, FC Panathinaicos, înconjurat de 
parcuri întinse.   
Pentru cei care doresc să descopere și alte 
locuri frumoase ale vechii Grecii,  propunem 
excursia opţională în Peloponez, considerată 
pe drept “inima Eladei”, locul în care Hercule 
a învins leul din Nemeea, și unde a fugit Paris 
al Troiei cu frumoasa Elena. Potrivit legendei, 
Peloponezul este locul de unde au pornit 
Argonauţii în căutarea lânii de aur.  Prima 
noastra oprire va fi la  Canalul Corint, un canal 
artificial care leagă Golful Corint din Marea 
Ionică de Golful Saronic din Marea Egee. 
Canalul a fost construit între anii  1881 – 1893  si 
are o  lungime de 6,3 km .
Continuăm excursia prin Peloponez cu oprire 
la Micene, unde descoperim Mormântul 
lui Agamemnon dar și ruinele fostei cetăţi, 
înconjurată de  “ziduri ciclopice”, construite 
conform legendei de fiinţe mitologice. Situl 
arheologic de aici a fost inclus în Patrimoniul 
Cultural Mondial UNESCO inca din 1999 
iar in cadrul  Muzeului de Arheoologie vei 
descoperi o impresionantă colecție de obiecte 

Savori din: Grecia
.................................................................
Despre cretani se spune că 
sunt printre cei mai longevivi 
oameni din lume. Asta poate 
și datorită unui mic dejun din 
care nu lipsește brânza feta, 
roșiile și castraveții proaspeți 
stropiți cu ulei de măsline, 
măslinele și mierea cu lapte. 

MIC DEJUN CRETAN
.................................................................
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și artefacte ce atestă tradiţiile și istoria 
civilizaţiei miceniene, cel mai faimos exponat 
fiind masca de aur a regelui Agamemnon. 
Urmează Nafplio, unde privirea ne este 
atrasă de  fortificaţiile Castelului Palamidi, 
strategic ridicate pe faleza înalta și stâncoasă 
pentru a face faţă atacurilor ce ameninţau 
odinioară ţinuturile Peloponeze. Excursia 
se încheie cu Epidaurus, locul nașterii lui 
Asclepios, zeul Medicinei. Teatrul Antic de 
aici este considerat ca având cea mai bună 
acustică din lume. Întoarcere la Atena pentru 
îmbarcare pe feribotul spre insula Creta. 
Noapte la bord în cabine de  4 locuri. 

5. Heraklion - Palatul Knossos - 

Hersonissos

Sosire dimineaţa în Heraklion, capitala 
insulei. Luăm pulsul insulei și ne îndreptăm 
spre o tavernă în port unde putem savura 
micul dejun. 
Începem  aventura noastră cretană cu  
Palatul Knossos, unde vom afla mai multe 
despre civilizaţia minoică. Knossos este 
cel mai mare sit arheologic din Creta, cu 
ruine ce datează din epoca bronzului. A fost 
centru politic și religios al culturii minoice. 
Palatul a fost reconstruit cu materialele 
originale excavate, cu fresce și coloane din 
vremurile regelui Minos. De admirat în palat 
sunt Camera Tronului, cu paznicii grifoni, 
și Camera Reginei, cu baia proprie, avand 
cada din teracota si cu ceea ce se spune a fi 
prima toaleta cu rezervă de apă.
În cursul după amiezii ne îndreptăm spre 
hotelul nostru din Hersonissos pentru 
cazare. Cina la hotel

6. Agios Nikolaos - Hersonissos,

Mic dejun. Program liber sau excurise 
opțională Agios Nikolaos
Pornim la drum și pătrundem încet ... încet 
în atmofera celei mai  mari insule din Marea 

Mediterana.  Ne oprim in Agios Nikolaos, 
numita dupa „Sfantul Nicolae”, patronul 
marinarilor, una dintre cele mai cunoscute 
staţiuni din Golful Mirabello.  Orașul aflat 
pe un teren deluros are un mic port de 
yachturi și bărci, arhitectură modernă și 
zeci de magazine cu tot felul de suveniruri. 
Dupa-amiaza ajungem la plaja Vai, faimoasa 
datorita celei mai mari păduri naturale de 
palmieri din Europa. 
Ne vom relaxa și  vom petrece o zi relaxantă 
la plajă sau, dacă alegeţi să ramâneţi la 
umbră... tavernele ascunse sub frunzele de 
palmier fără îndoilaă că vă vor face șederea 
mai placută. Încheiem această primă zi pe 
insula Creta cu drumul până în Hersonissos 
pentru cazare.  Cina la hotel.

7.  Acvariul– Platoul Lassithi – Mânăstirea 

Kera – Pestera lui Zeus

După micul dejun începem ziua într-o 
manieră relaxantă, cu o vizită la Acvariul din 
Hersonissos (Aquaworld Aquarium), unde 
vom vedea o mare diversitate de specii 
de pești, reptile și moluște și unde vom fi 
încurajaţi să interacţionăm cu multe dintre 
vietăţi.
Continuăm excursia spre Platoul Lassithi, 
situat la o altitudine de 900 de metri, de 
unde se înalţă munţi cu vârfuri ce depășesc 
2.000 de metri. Ne întâmpină un peisaj de o 
frumuseţe rară, în care siluetele celor 10.000 
de mori de vânt seamănă cu o armată de 
uriași, gata să apere Hellas-ul de entuziaștii 
călători. Observăm că multe dintre mori încă 
mai funcţionează. Continuăm explorarea 
insulei căutând nimfele și Peștera lui Zeus, 
asociata cu legenda antica Dikteo Antro, 
care spune povestea Zeitei Rheea. Pentru a 
scapa de sotul ei Cronos, care își înghiţea 
rând pe rând copiii de îndată ce se nășteau, 
Rheea se adăpostește în această peșteră 

unde se naște Zeus. Aici a trăit și a crescut 
Zeus până când a venit momentul să-l poată 
răsturna pe Cronos, devenind astfel cel mai 
puternic dintre zei. 
Tot pe Platoul Lassithi vom găsi și Mănăstirea 
Kera Kardiotissa, faimoasă pentru găzduirea 
unei icoane făcătoare de minuni, pictată 
de Sfântul Lazăr. După un moment de 
reculegere, pornim înapoi spre Hersonissos 
pentru cazare la acelasi hotel.

8.  Cetatea Gortyn - Mânăstirea Kaliviani 

–Palatul Festos – Matala

După micul dejun ne pregătim să vizităm 
partea de sud a Cretei, oprindu-ne mai intai 
la situl arheologic Gortys, fostă capitală  a 
Cretei in Epoca romană. Conform unei 
vechi legende, Gortys a fost numit după 
fondatorul său Gortys, fiul lui Radamanthys, 
rege al Phaistos și fratele lui Minos. Aici se 
află ruinele bisericii Sf Titus, printre primele 
construite pe insulă, un teatru în aer liber din 
perioada imperiului roman și primele table 
de legi din Europa , sculptate de grecii antici 
în piatră și care stau la baza codului juridic 
de astăzi.  Ne odihnim puțin  și avem timp 
să facem o fotografie în care să surprindem 
măslinii vechi de 1 000 de ani, smochinii 
cu fructele date în parg dar și  Platanul lui 
Zeus. Legenda spune că sub acest platan a 
sedus-o ZEUS pe frumoasa EUROPA.
Ne indreptam apoi spre Mânăstirea Kaliviani, 
unde vom vizita capela construită în secolul 
al XIV-lea. Continuăm excursia cu vizita 
palatului minoic din Creta, Festos (Phaistos). 
Ultima oprire va fi pe plaja din staţiunea 
Matala, celebră pentru nisipul său auriu. 
Aici romanii săpau morminte chiar în pereţii 
de gresie ai malului mării. Grotele au fost 
apoi folosite drept adăpost de către primii 
creștini.
În cursul după-amiezii ne îndreptăm către 

Acropole (cu ghid local)

Insotiti de catre ghidul local vom 
vizita situl Acropolis, în care vom descoperi 
Partenonul, Teatrul lui Dionis, Templul lui 
Nike, Templul Erechtheion și Sanctuarul 
Asclepius. Vom explora Templul lui Zeus, 
Antica Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul 
cimitir Keramikos. 

1 Palatul din Knossos

Knossos este cel mai mare sit 
arheologic din Creta unde  se afl ă ruinele unei 
importante așezări și ale unui palat minoic, 
descoperite și restaurate între 1900-1931 
de către arheologul englez Sir Arthur Evans. 
Lucrările de reconstrucţie s-au bazat pe vechi 
imagini ale palatului găsite pe frescele minoice 
locale.

2 Rethymno

Facem un salt în timp, în perioada 
când negustorii veneţieni au avut 
inspirata idee de a ridica un port ce urma 
să servească bogata fl otă a Republicii 
Veneţiene în tranzitul lor spre Asia Mică.

4
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insulă, ne propunem să vă arătăm câteva 
dintre frumuseţile portului veneţian al Cretei 
– Chania, care se prezintă cu crânguri de 
măslini și portocali, vechi clădiri construite în 
stiluri veneţiene și turcești, așezate de-a lungul 
străduţelor înguste, mici mânăstiri și priveliști de 
poveste. Promenada de la malul mării este ca o 
pictură impresionistă care a prins viaţă, zidurile 
clădirilor colorate se întrepătrund, creând iluzia 
unei pânze cu acuarele. Aici ne oprim la una 
dintre zecile de taverne care ne fac poftă cu 
meniul de la intrare pe tăbliţele verzi. Priveliștea 
este încântătoare, orizontul  fiind dominat de 
Farul Genovez din capătul digului.  Mergem și 
noi s-o vizităm și să prindem cadrele perfecte 
de luat acasă.

11.  Chania -  București 

Mic dejun. Mic dejun. Antio, ta leme sindoma!...! 
(La revedere, ne revedem curând...!) Lasăm în 
urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat și 
ne îndreptăm spre aeroportul din Chania pentru 
zborul spre casă.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
9 nopţi de cazare la hotel de 3*
9 mic dejun;
5 cine la hotelurile din Creta ;
1 noapte pe feribot in cabine interioare cu 4 paturi, 
fara fereastra, cu grup sanitar propriu;
Ghid  local  în Atena
Vizita Chania;
Gratuit – excursia Heraklion si Palatul Knossos;
Gratuit - excursia Cetatea Gortys, Manastirea 
Kaliviani, Cetatea Festos, plaja Matala ;
Bilet de avion Chania– Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Cap Sounion – 20 €/pers.
Excursie in Peloponez - 30 €/pers.
Excursie Ag. Nikolaos si Vai-30 €/pers.
Excursie  Acvariul din Hersonissos, Platoul Lassithi, 
Manastirea Kera, Pestera lui Zeus -  20 €/pers.;
Excursie Rethymno 30 €/pers.
Seara cretana – 40 €/pers.
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pt minim 30 pers.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 145 €
• Reducere a 3-a persoana in camera  20 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 35 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti;
• Supliment cabina dubla pe feribot  39 € / 

pers.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 122€

PROMO

Reducere 101€
STANDARD PLUS

Reducere 81€

406€
+ 155 € (bilet de avion, transfer si transport autocar 

local)

284€
+ 155 € (bilet de avion, transfer si transport autocar 

local)

305€
+ 155 € (bilet de avion, transfer si transport 

autocar local)

325€
+ 155 € (bilet de avion, transfer si transport 

autocar local)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursie Acvariul din Hersonissos, 
Platoul Lassithi, Manastirea Kera, Pestera lui 
Zeus; 

• GRATUIT excursie Rethymno;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;ATENTIE! 

LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  31.03.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori Elene

O cină într-o tavernă din cartierul 
Plaka din Atena trebuie savurată 
precum o avalanșă de senzaţii. Iar 
experienţa culinară este ca o călătorie 
prin toată Grecia - cu insule, mări, 
munţi și grădini verzi, roditoare. 
Savurează fi ecare înghiţitură din 
tradiţionalele souvlaki, tzatziki, sau 
dolmadakia (versiunea grecească a 
sarmalelor), dar și peștele și fructele 
de mare proaspete. Stropește-le din 
plin cu un pahar de vin autohton, 
ouzo sau tsipouro. Iar desertul 
din iaurt bogat, biscuiţi crocanţi, 
migdale și nuci peste care se varsă 
câţiva stropi de miere de culoarea 
chihlimbarului te vor face să vorbești 
grecește. 

Caff é Frappé

Neapărat trebuie savurat un Caff é 
Frappé, originar din Grecia, și care a 
devenit popular după cel de-al II-lea 
război mondial, când ideea de a ieși 
în oraș la o cafea a început sa prindă 
contur. Cafeaua este amestecată 
cu zahăr și este agitată cu ajutorul 
unui shaker sau al unui mixer 
manual. Procesul durează un minut, 
conţinutul este apoi turnat în pahar 
peste care se adaugă gheaţă, apă rece 
și lapte.

hotelul nostru din zona Chania.

9.  Rethymno 

Întreaga zi este dedicată unuia dintre cele 
mai frumoase orașe veneţiene ale Cretei – 
Rethymno. Intrând în Rethymno, facem un salt 
în timp, în perioada când negustorii veneţieni 
au avut inspirata idee de a ridica un port ce 
urma să servească bogata flotă a Republicii 
Veneţiene în tranzitul lor spre Asia Mică. 
De la veneţieni, orașul a primit o moștenire 
spectaculoasă. În Palia Poli, orașul vechi, ne 
plimbăm pe străduţele înguste flancate de 
casele viu colorate, lipite una de alta. Rethymno 
face parte din patrimoniul UNESCO datorită 
faptului  că este cel mai bine conservat oraș 
medieval din Grecia. Faima Fântânii Rimondi 
ne obligă să ne îndreptăm pașii spre acest 
edificiu superb. Mai întâi trecem pe sub bolta 
Porţii Guora, facem inventarul magazinelor 
de suveniruri și cafenelelor cochete, apoi 
ajungem la fântâna construită de veneţieni. 
Urmăm sfatul ghidului nostru și ne îndreptăm 
spre Logia Veneţiana, palatul guvernatorilor 
veneţieni. Drămuim minutele ca să ajungem 
la Muzeul de Arheologie și la Muzeul Vietii 
Marine. Ne mai atrage atenţia o clădire stranie 
cu o cupolă hemisferică încadrată într-un cub, 
Moscheea Sultan Ibrahim. Ne întoarcem spre 
faleza vechiului port, ocupată aproape complet 
de șirul de taverne, unde luăm o scurtă pauză 
pentru a face poze. Încheiem pelerinajul nostru 
în Rethymno la vechea fortăreaţa veneţiană, 
Fortezza, gata să ţină piept și astăzi raidurilor de 
piraţi.

10. Chania  - port venetian

Întrucât este ultima zi în această frumoasă 

BEST DEAL

27.05

2018

DATE DE PLECARE
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopţi cazare: 
     hotel de 3*
   

9 mese incluse:
      9 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar + avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE TREBUIE SĂ VEZI...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașe fermecătoare, pitorești, cetăţi 
antice sau medievale îţi vor spune povești 
pline de istorie și savoare. Localnicii au o 
energie bună care este “contagioasă” și 
știu la fel de bine să se relaxeze, în liniștea 
ţărmurilor scăldate de valuri ale insulelor 
grecești.  

Mănăstirea Rila 
Complexul de la Meteora
Atena : Complexul Acropole, Piaţa 
Omonia, Cartierul Plaka

Regina Maria a României a fost prima 
femeie care a vizitat Mănăstirea Marele  
Meteor în 1921.

FII PREGĂTIT DE...

(*%4(�
�����������

395 €

începând de la

+ 195 € (bilet de avion, 
transfer si transport autocar 
local)

��
?� � /pers.

Nisipuri fi ne și ape azurii așteaptă să ne încânte cu peisaje 
de o frumusete răpitoare. Vom descoperi pe rând insulele 
Mykonos, Paros și Santorini, trecând mai întâi prin inima 
Eladei. 
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Cicladele sunt printre destinaţiile de top în 2018.

Serres

Atena

Paros  

Mykonos   

Santorini

Meteora 

Serres

Atena

Meteora MeteoraMMMM

Grecia
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE

Mănăstirea Rila – Meteora – Atena – Cap Sounion – Mykonos – Paros – Santorini

La tavernă

O cină într-o tavernă din cartierul 
Plaka din Atena trebuie savurată 
precum o avalanșă de senzaţii. 
Iar experienţa culinară este ca o 
călătorie prin toată Grecia - cu 
insule, mări, munţi și grădini 
verzi, roditoare. Savurează fi ecare 
înghiţitură din tradiţionalele 
souvlaki, tzatziki, sau dolmadakia 
(versiunea grecească a sarmalelor), 
dar și peștele și fructele de mare 
proaspete. Stropește-le din plin 
cu un pahar de vin autohton, ouzo 
sau tsipouro. Iar desertul din iaurt 
bogat, biscuiţi crocanţi, migdale și 
nuci peste care se varsă câţiva stropi 
de miere de culoarea chihlimbarului 
te vor face să vorbești grecește. 

Învaţă să pictezi icoane

După ce ne-am încărcat sufl etește ne 
oprim la Atelierul de pictat icoane 
bizantine - Zindros, situat la polelele 
Meteorelor.  Cu ajutorul ghidului 
avem ocazia de a descoperi  câteva 
dintre tehnicile folosite la pictarea 
acestor obiecte de cult. La  fi nalul 
turului puteţi achiziţiona una dintre 
aceste icoane lucrate manual de către 
monahi.

Savori din: Grecia
.................................................................
Insulele grecești excelează 
prin varietatea de specialităţi 
gastronomice care îi va încânta 
pe cei care calcă pragul 
tavernelor. Logica ţi-ar șopti 
să alegi fructele de mare, 
care sunt cum altfel decât 
proaspete și delicioase, cu 
aroma inconfundabilă a mării, 
asezonată cu sare și stropită cu 
zeamă de lămâie.  

FRUCTE DE MARE
.................................................................

1. București – Mănăstirea Rila – Serres 

Călătoria noastră începe din cea mai 
modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București, la ora 6.30 dimineaţa. 
Tranzităm Bulgaria. Pe drum, ne vom opri 
la Mănăstirea Rila, cea mai mare mănăstire 
ortodoxă din Bulgaria, construită în anul 927. 
Încadrată spectaculos de păduri seculare, 
zidurile mănăstirii se dezvăluie ca după un 
voal verde-străveziu cu câteva clipe înainte 
de a ne opri. Viaţa monahală are asupra 
noastră un efect hipnotic. Liniștea este 
elementul dominant. În muzeul mănăstirii 
putem vedea Crucea lui Rafail, o cruce 
sculptată în lemn cu niște detalii splendide. 
Continuăm drumul spre Serres. Cazare în 
zona Serres – Sidirokastro.

2. Serres – Meteora – Atena 

Kalimera! (Bună dimineaţa!). Începem ziua cu 
un mic dejun la hotel.
Noua zi promite tot ce e mai bun din două 
lumi atât de diferite și totuși atât de similare: 
Meteora și Atena, un lăcaș sfânt și o capitală 
a zeilor.
Prima oprire va fi la Meteora, al doilea 
centru monastic ortodox al Greciei, după 
Sfântul Munte Athos, și monument ocrotit 
de UNESCO. Aici ne vom delecta câteva ore 
cu peisajul magnific, cu zidurile mănăstirilor 
așezate chiar pe crestele stâncilor înalte ca 
niște fortăreţe redutabile.Aflat într-o pădure 
de stânci, deasupra Mării Egee, Complexul 
Meteora mai găzduiește 6 mânăstiri, din 
24 câte au fost iniţial, ruine și peșteri ale 
sihaștrilor. Dintre cele mai cunoscute din 
centrul monahal, amintim mănăstirile Marele 
Meteor, Varlaam și Sfânta Treime.Cea mai 
importantă mănăstire din complex este 
cea a Marelui Meteor, construită în secolul 
al XIV-lea. Regina Maria a României a fost 
prima femeie care a vizitat această mănăstire, 
în anul 1921.După vizitarea locurilor sfinte, 
continuăm drumul spre Atena, leagănul 
civilizaţiei occidentale. Cazare în Atena.

3. Atena – Acropole,  Piata Omonia – Cap 

Sounion

Pornim motoarele, dimineaţa devreme, 
după micul dejun. La fiecare pas ne lovim de 
mitologie, facem salturi în timp, de la titani 
până la zeii din Olimp, ajungând la unele 
dintre cele mai cunoscute monumente din 
Atena. Însoţiţi de către ghidul local vom 
vizita situl Acropolis, în care vom descoperi 
Partenonul, Teatrul lui Dionis, Templul lui 
Nike, Templul Erechtheion și Sanctuarul 

Asclepius.Vom explora Templul lui Zeus, 
Antica Agora, Templul lui Hefaistos și vechiul 
cimitir Keramikos. Vom afla miturile grecilor 
despre zeii și eroii lor și adevărurile din 
spatele acestora, totodată bucurându-ne 
de priveliști minunate.Continuam vizita 
în Atena cu un tur panoramic  de oraș:  
Palatul Parlamentului, Piaţa Sintagma, 
Academia, Universitatea, Piaţa Omonia, 
Stadionul Olimpic.O campanie recentă care 
promovează capitala Greciei suna astfel: 
“Vorbește ateniana! Fii atenian!”. Un îndemn 
simplu căruia nu ne putem împotrivi. Iar cel 
mai bun mod de a învăţa limba atenienilor 
este prin a repeta specialităţile grecești, 
citind meniul la o tavernă din cartierul Plaka.
După turul istoric, avem program liber în 
Atena sau, opţional, cei care simt că vor să 
mai descopere Grecia, locurile ei pitorești 
și zeii săi măreţi, sunt invitaţi să viziteze Cap 
Sounion, situat  în sudul Peninsulei Attica,  
renumit atât pentru rolul de sanctuar de la 
malul mării, cât și pentru ruinele Templelor 
Atenei și ale lui Poseidon. Dacă doriţi să 
urmăriţi un apus de soare grecesc, deasupra 
mării, însoţiţi de zeul apelor, atunci haideţi în 
excursia la Cap Sounion și nu veţi regreta.
Revenim în capitala Greciei și ne cazăm la 
același hotel.

4. Atena  - Mykonos  

Dimineaţa devreme pornim spre portul Pireu 
pentru a ne îmbarca pe feribotul către insula 
Mykonos, un mic paradis unde pare că Saint-
Tropez s-a întâlnit cu Ibiza.„Insula Vânturilor” 
este un loc idilic, unde străinii hedoniști 
petrec alături de fashioniste, oameni de 
afaceri, dar și tineri veniţi pentru distracţie. 
Insula ni se înfăţișează luminoasă, cu stilul 
arhitectonic cubist, cu terasele sale chic și 
cu marea care se vede din aproape orice 
loc. Avem transfer la hotel pentru cazare. 
Program liber la dispoziţie.

5. Mykonos – turul insulei

Program liber sau excursie opţională în care 
vom descoperi frumuseţea insulei Mykonos.
Oprim în cel mai mare oraș al insulei, numit 
Chora, unde vizităm Muzeul Maritim, Muzeul 
de Arheologie, cea mai cunoscută biserică de 
aici, Panagia Paraportiani, și admirăm casele 
albe cu scări paralele și uși multicolore, 
dar și morile de vânt care „păzesc„ de la 
înălţime portul. Morile din Mykonos au 
forma cilindrică și sunt vopsite în alb, având 
acoperiș de lemn. În trecut acestea erau 
utilizate în agricultură, însa, în prezent ele 

PROGRAM NOU!
În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 28.05
Locuri limitate!

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO
Experienţe inedite Croazieră
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nu mai sunt operaţionale, iar o parte din 
ele au fost renovate și transformate în 
muzee. Pe străduţele întortocheate ale 
orașului  nu este exclus să ne întâlnim cu 
Petros Pelicanu,  mascota insulei. Este de 
menţionat că, deși Mykonos și-a câștigat 
în ultimii ani renumele de capitală a 
distracţiei, zona este cunoscută și pentru 
cele nu mai puţin de 400 de biserici 
ridicate aici. Continuăm calatoria noastră 
și oprim în Ano Mera,  cel mai populat sat 
al insulei. Aici  se găseşte una dintre cele 
mai impresionante mănăstiri din Ciclade 
– Panagia Tourliani, ridicată în secolul al 
XVI-lea de către doi călugări. Se spune că 
iconostasul, amvonul şi icoanele au fost 
pictate în Florenţa. Călătoria în Mykonos 
ne duce spre nord-vest, unde se află un 
loc de un romantism greu de egalat.Cu 
o formă octagonală parcă sculptată în 
piatră albă ca laptele și cu înălţimea de 
19 metri, Farul Armenistis a fost construit 
în 1891. Pregătiţi-vă camerele foto pentru 
a surprinde fotografii desprinse parcă 
de pe cărţile poștale. De aici veţi vedea 
vapoarele care vin și pleacă din Mykonos, 
iar apusul peste azurul mării este de 
neratat și trebuie admirat măcar o dată 
în viaţă! Seara revenim la hotel pentru 
cazare. Ne pregătim de o noua aventură 
în arhipelagul Cicladelor.

6. Mykonos – Paros  

Dimineaţa dupa micul dejun avem 
transfer în port, de unde ne vom îmbarca 
pe feribotul care ne va purta către Insula 
Paros, cea de a treia ca mărime, între 
insulele arhipelagului Insulelor Ciclade, 
şi este cunoscută pentru extracţiile de 

marmură. Datorită acestora, Paros a 
prosperat întotdeauna şi nu a avut nevoie 
să atragă turiştii în aceași măsură ca 
insulele încecinate cu acesta. În perioada 
clasică marmura de aici a fost folosită 
ca materie primă de către cei mai buni 
sculptori şi arhitecţi, motiv pentru care 
Paros a devenit izvor de materie primă 
pentru intreaga Grecie. Din marmură 
de Paros a fost făcută în secolul al II-
lea î.Hr, statuia lui Venus din Milo, sau 
statuia zeiţei înaripate a victoriei, Nike, 
din insula Samothraki. Ambele lucrări se 
numără printre principalele exponate ale 
muzeului Luvru din Paris. Odată ajunși în 
port avem transfer la hotel pentru cazare. 

7. Turul Insulei Paros 

După micul dejun vă propunem o 
excursie opţională – Turul Insulei Paros.  
Insula ni se dezvăluie ca un paradis, 
cu plaje splendide și localităţi pline de 
istorie și tradiţie. Vizităm capitala insulei, 
Parikia, și descoperim casele construite 
și decorate în stilul tradiţional cicladic, 
cu acoperișuri drepte, pereţi albi, uși și 
obloane pictate în albastru. Admirăm pe 
rand Fortăreaţa Veneţiană, apoi Catedrala 
Panagia Ekatondapiliani, o clădire istorică 
bizantină, cunoscută si sub denumirea 
de Biserica Celor o Sută de Uși, ce 
încorporează și Muzeul Ecleziastic, iar în 
imediata ei vecinătate, Muzeul Arheologic 
din Paros. Ne vom plimba pe straduţele 
orașului până la ruinele Sanctuarului lui 
Apollo. Plecăm mai departe spre Castelul 
Frankish, ridicat de veneţieni în 1260. 
Plecăm apoi spre Naoussa, un port cu un 
farmec aparte, care s-a transformat dintr-

un discret sat de pescari într-o staţiune 
de bun gust, foarte vizitată. Pentru cei 
interesaţi sugerăm vizitarea Muzeului 
Bizantin sau Muzeul de etnografie.  
Admirăm multitudinea de pescadoare 
care a făcut din micul sat locul cu cea 
mai mare flotă de pescuit din Ciclade.  În 
cursul după-amiezii revenim la hotelul 
nostru pentru cazare. 

8. Paros – Santorini  

Mic dejun. Transfer în port pentru 
îmbarcarea pe feribotul spre Santorini 
cu stâncile sale multicolore care 
par suspendate deasupra mării. 
Insula vulcanică ascunde în peșterile 
sale locuinţe, iar plajele sale sunt 
spectaculoase, de culoare neagră. Ca 
o ninsoare blândă, casele tipice albe 
brăzdează coasta, iar razele soarelui dau 
o strălucire paradisiacă întregului peisaj. 
Clădirile de pe insulă sunt construite 
pe rocă vulcanică poroasă, aceasta 
constituind un avantaj pentru izolarea 
termică a locuinţelor, dar mai ales pentru 
pivniţele vinăriilor locale.Mergem la 
hotel, nerăbdători să descoperim câteva 
dintre cele mai frumoase locuri ale insulei 
preferate de miile de turiști care poposesc 
anual aici.

9. Santorini 

Mic dejun.  Program liber  sau  excursie 
opţională – Turul Insulei Santorini.
Călătoria noastră începe cu vizita la 
Manastirea Profetului Ilie ,construita 
în cel mai înalt punct al muntelui cu 
același nume la o altitudine de 565 m 
faţă de nivelul marii. Construcţia ei a 
fost finalizată în anul 1712 și este una 

Mykonos

Un mic paradis unde pare că Saint-Tro-
pez s-a întâlnit cu Ibiza.„Insula 

Vânturilor” este un loc idilic, unde străinii 
hedoniști petrec alături de fashioniste, oameni 
de afaceri, dar și tineri veniţi pentru distracţie. 
Insula ni se înfăţișează luminoasă, cu stilul 
arhitectonic cubist, cu terasele sale chic și cu 
marea care se vede din aproape orice loc. 

1 Naoussa - Paros

Este un port cu un farmec aparte, 
care s-a transformat dintr-un discret 
sat de pescari într-o staţiune de bun 

gust, foarte vizitată. Vedem Muzeul Bizantin 
și pe cel de folclor și admirăm multitudinea 
de pescadoare care a făcut din micul sat locul 
cu cea mai mare flotă de pescuit din Ciclade.

2 Capitala Santorini - Fira

Orașul este așezat într-un perete 
vulcanic, pe o faleză înaltă de 260 m. 
Casele albe, cu acoperișuri rotunjite, 

sunt despărţite de străduţe înguste și șerpuite, 
care duc spre magazinele si tavernele din oraș. 
Aici se afl ă Muzeul Preistoric Thira, care conţine 
mare parte din artefactele recuperate din situl 
vechiului oraș minoan Akrotiri.

3
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situl vechiului oraș minoan Akrotiri. La fel 
ca în Pompei, aici totul a fost păstrat și 
conservat în cenușă vulcanică: străzi, clădiri, 
trepte. Și tot în Fira există un Muzeu de 
Arheologieice expune artefacte mai recente 
din perioadele Romană și Clasică, obiecte 
de uz curent sau diverse alte elemente 
recuperate din vechiul oraș Thera. Ultima 
vizită, dar și cea mai asteptată, o vom face 
în Oia, unde avem timp liber pentru a ne 
plimba pe străduţele întortocheate dar și 
pentru a surprinde cel mai frumos apus de 
soare din Marea Mediterană, o experienţă 
pe care nu trebuie să o rataţi! Așa că 
pregătiţi aparatele foto și bucuraţi-vă de 
panorama specataculoasă oferită de natură.
În cursul serii ne întoarcem la hotelul nostru 
cu amintiri frumoase din excursie.

10.   Santorini – București  

Mic dejun. Antio, ta leme sindoma! (La 
revedere, ne revedem curând!) Lasăm în 
urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat 
și revenim la Aeroportul din Santorini pentru 
zborul spre casă. 

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
9 nopţi de cazare la hotel de 3*
9 mic dejun;
Ghid  local  în Atena
Bilet de avion Santorini– Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Cap Sounion – 20 €/pers.
Turul insulei Mykonos - 60 €/pers.
Turul insulei Paros - 60 €/pers.
Turul insulei Santorini - 50 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Traversarile cu feribotul Atena –Mykonos, Mykonos – 
Paros; Paros – Santorini, pret pentru bilete circa 195 
€/pers (se achita din agentie);
Excursiile opţionale, pentru minim
25 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 275 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Porţelanuri și ceramică 

În cartierul vechi din Parikia, 
Kastro, situat la câteva minute de 
mers pe jos faţă de port, găsim o 
zonă comercială foarte plină de 
viaţă și de culoare, unde forfota 
este ca o invitaţie greu de refuzat. 
Fel și fel de bijuterii, haine sau 
porţelanuri lucrate de artizani din 
împrejurimi ne vor face cu ochiul. 
Tot aici se afl ă mai multe galerii 
de artă locală, de unde putem să 
cumpărăm suveniruri deosebite 
pentru cei dragi. 

Desert tradiţional

În piazeta din mijlocul satului 
Ano Mera sunt câteva restaurante 
şi cafenele unde poţi mânca 
preparate tradiţionale. Încearcă 
galaktompoureko, plăcinta 
grecească cu gris și ciocolată… 
delicioasă.

dintre cele mai vechi construcţii monahale 
de pe insulă. În primele două secole de 
la fondarea sa, mănăstirea a jucat un rol 
important în viaţa economică și culturală 
a insulei. Ridicată în stilul unei fortăreţe, 
mănăstirea a deţinut în secolul al XVIII-
lea un vas comercial care avea relaţii de 
afaceri profitabile cu localităţi din Marea 
Mediterană și Egee, aducând prosperitate 
comunităţii. În prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, aici a funcţionat o școală de limba 
și literatura greacă. Mănăstirea a început 
să decadă după anul 1860 și a suferit 
distrugeri majore în urma cutremurului 
care a zguduit insula Santorini în anul 
1956. Astazi mănăstirea găzduiește o mică 
colecţie de materiale etnografice și icoane 
vechi. Din curtea mănăstirii priveliștea 
asupra mării te lasă fără răsuflare. Lasa la 
îndemână aparatul foto, pentru că nu vrei 
să ratezi asemenea peisaj. Drumul nostru 
continuă spre satul Pyrgos,situat pe un loc 
fabulos pe vârful unei coline de unde se pot 
face fotografii panoramice incredibile cu 
insula. În partea de jos sunt câteva taverne 
frumoase și magazine turistice obișnuite. 
Pyrgos a fost capitala insulei, până la 
începutul anilor 1800. Este format din case 
tradiţionale construite în jurul castelului 
veneţian și străzile mici, care urmează cursul 
natural al peisajului din jur. Castelul Veneţian 
este unul dintre cele cinci de pe insula 
Santorini și datează din secolul al XIII-lea. 
Așezarea fortficată în formă de amfiteatru 
construit pe un deal oferă vederi superbe 
ambelor părţi ale insulei. Satul are mai multe 
biserici: Biserica Theotokaki cu frescele 
sale frumoase și icoane vechi, Agia Triada, 
Biserica Agia Teodosia, Biserica Arhanghelul 
Mihail și multe altele. Următoarea oprire în 
turul nostru pe insula este chiar capitala, 
Fira. Orașul este așezat într-un perete 
vulcanic, pe o faleză înaltă de 260 m. Casele 
albe, cu acoperișuri rotunjite, sunt despărţite 
de străduţe înguste și șerpuite, care duc 
spre magazinele si tavernele din oraș. Aici 
se află Muzeul Preistoric Thira, care conţine 
mare parte din artefactele recuperate din 

28.05;

26.09*
2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS
Reducere 100€

PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 30€

495€
+ 195 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

395€
+ 195 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

425€
+ 195 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

465€
+ 195 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala, storno si de bagaj;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

•  Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
•  Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

BEST DEAL

*Pentru data de plecare  26.09* 
programul se va desfasura in 
sens invers, avand inclus biletul 
de avion Bucuresti – Santorini si 
retur cu autocarul.
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189 €

începând de la

+ 185 € (bilet avion, si ghid 
local, transfer) 

�
?� �

Kilini 

Kefalonia

Lefkada

Igoumenitsa

Preveza

Zakynthos

Grecia

Corfu

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

6 nopti cazare: 
    hotel de 3*

6 mese incluse:
      6 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Insulele Greciei sunt printre cele mai 
căutate destinații de vacanță pentru 
europeni și nu numai. Țărmurile stâncoase, 
plajele superbe, apa de un albastru ca 
steagul Greciei, sensibilizează orice călător 
care a ajuns odată pe aceste meleaguri.  

Insula Corfu : Palatul Achilleion, Biserica 
Sf Spiridon şi Fortăreaţa din Corfu Town, 
Mănăstirea Panaghia din Paleokastritsa
Preveza : Biserica Sf Haralambie
Insula Kefalonia : Podul Drapano şi 
Biserica Sf Spiridon din Argostoli
Insula Lefkada : Porto Katsiki, Nidri

Peștera Drogarati este deschisă publicului 
atât pentru vizitare, cât și pentru experienţe 
muzicale ieșite din comun. Din când în 
când, aceasta devine sală de concert. 

FII PREGĂTIT DE...

/pers.
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7 zile fascinante în care descoperim cele mai frumoase insule 
grecești , navigăm pe rutele eroilor antici și descoperim locuri 
de un fermec absolut.  

O călătorie epică pe insuelele Greciei. 
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Frappé

Într-o dimineată însorită, nimic nu 
poate  fi  mai plăcut decât o băutură 
rece facută din cafea instant. Originar 
din Grecia, Frappe-ul  a devenit 
popular dupa cel de-al II-lea Război 
Mondial, atunci când ideea de a ieși 
în oraș ca să bei o cafea a început să 
prindă imaginatia oamenilor. Cafeaua 
este amestecată cu zahăr și este agitată 
cu ajutorul unui shaker sau al unui 
mixer manual. Procesul durează un 
minut. Con ţinutul este apoi turnat în 
pahar, iar peste el se adaugă ghea ţă, 
apă rece și lapte.

Ritm și gusturi tradiţionale

Daca te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage la 
hotel, avem pentru tine un pont : cum 
suna pentru tine “Seara 
Tradi ţională Corfi otă”  (op ţional). Ai 
ocazia să descoperi folclorul authen-
tic, dansurile, ritmurile și costumele 
specifi ce, obicieiurile de nuntă, dar și 
bucătăria specifi că. După această cină 
ne îndrăgostim defi nitiv de Elada, de 
aromele și gusturile sale, de cel mai 
bun ulei de măsline din lume și cele 
mai proaspete fructe de mare.

Savori din: Grecia
.........................................................
Insulele grecești excelează 
prin varietatea de specialități 
gastronomice care îi va încânta 
pe cei care calcă pragul 
tavernelor. Logica ți-ar șopti 
să alegi fructele de mare, 
care sunt cum altfel decât 
proaspete și delicioase, cu 
aroma inconfundabilă a mării, 
asezonată cu sare și stropită cu 
zeamă de lămâie.  

FRUCTE DE MARE
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

Plecarea este pe data de 
29.05.
Locuri limitate!

1. București – Corfu

Călătoria noastră începe în Aeroportul 
Internațional Henri Coandă. După 
formalitățile vamale ne îmbarcăm și zburăm 
către aeroportul din Corfu. Călătoria prin aer 
ne face să ne relaxăm și să simțim că a venit 
vacanța. După doar câteva ore în care am 
avut timp să ne cunoaștem și să ne vedem la 
față, ne ațintim privirile pe hublouri. Sub noi, 
în toată semeția sa verde-azurie, se descrie 
ceea ce am putea asocia, lesne, cu un colț 
de Rai: Insula Corfu. Casele tipice, albe, 
se zăresc ca o ploaie de confetti. Aterizăm 
și pășim pe insula care ne bucură deja 
simțurile. Transferul de la aeroport la hotel ne 
așteaptă, așa că purcedem spre hotel și luăm 
pulsul locului.Cazare la hotel.Ne odihnim și 
ne bucurăm de somnul adânc, cu briză de 
mare și promisiunea unei zile memorabile.

2. Corfu Town -   Achilleion – Vlaherna - 

Paleokastrista

Kalimera! (Bună dimineața!). Un mic dejun 
sățios și o cafea bună sunt lucrurile ce ne dau 
energie pentru călătoria care ne așteaptă.  E 
timpul să pornim spre Gastouri, localitatea 
care găzduiește fosta reședință a împărătesei 
Austriei, Sisi  - Palatul Achilleion. Pasionată 
de legendele grecești, aceasta a construit 
palatul având în minte tema morții lui Achille. 
Vizităm, pe rând, palatul, curtea și grădina. 
O mulțime de opere de artă ne răsfață 
privirile și ne încarcă memoria telefoanelor 
mobile cu fotografii care ne amintesc de 
această vizită. La etaj, descoperim frescele 
și recunoaștem scene din Războiul troian 
iar la parter, păstrăm un moment de liniște 
în camera de rugăciuni, unde sunt expuse 
icoane, fotografii ale împărătesei, scrisori de 
familie și manuscrise. Doamnele descoperă 
eleganta sală a oglinzilor, unde împărăteasa 
Sisi era îmbrăcată, toaletată, iar colecția de 
bijuterii și obiecte personale ne încântă 
privirea. Pornim apoi spre Perama de 
unde putem admira Vlaherna – mănăstire 
din secolul al XII-lea, închinată Sfintei 
Fecioare Maria – și  Insula Pontikonisi (Insula 
Șoarecelui). Capitala insulei, Corfu Town, 
ne dezvăluie cât de curtat a fost acest loc 
de diferite civilizații, influențele europene 
se simt în arhitectura răsfățată de soare. 
Admirăm tributul adus stăpânirii venețiene 
de peste patru secole, reflectat în clădirile 
cu tipic italienesc, cu obloane romantice și 
coloane în stil francez. Popasul britanicilor 
în Corfu a lăsat moștenire clădiri publice o 
idee mai sobre, dar și terenuri de cricket 
care te duc cu gândul la bucuria britanicior 

când au descoperit că soarele există din 
abundență în alte locuri ale Lumii. Orașul 
universitar freamătă de viață, iar pe localnici 
îi recunoaștem lesne după mândria cu care 
calcă și, nu în ultimul rând, după numele cel 
mai popular pe Insulă: Spyros, nume ales 
în onoarea Sfântului Spiridon, protectorul 
insulei Corfu. Legenda spune că acesta 
a salvat de patru ori orașul Corfu. Așa că 
vizităm Biserica Sfântului Spiridon, care 
adăpostește rămășițile Sfântului. Până în 
ziua de astăzi, sfintele moaște ale Sfântului 
Spiridon continuă să facă minuni. El este 
cunoscut ca „sfântul călător“, deoarece 
papucii de mătase se uzează în fiecare 
an și sunt înlocuiți la praznicul său. Când 
papucii sunt înlocuiți, bucățele sunt 
introduse în pliculețe și vândute, pentru a 
proteja purtătorii. Vizităm, apoi, Catedrala 
Ortodoxă a insulei Corfu. Datează din 
1841 și este dedicată Sfintei Theodora, ale 
cărei rămășițe sunt găzduite aici, alături de 
icoane impresionante din aur. Mai avem 
de făcut o plimbare la Fortăreața din Corfu, 
unde ne delectăm cu priveliștea incredibilă 
asupra Mării Ionice. Ne răcorim, mai apoi, 
pe promenada Liston. Numele ei vine de 
la cuvântul “Listă”. În trecut, aveai acces aici 
doar dacă te numărai printre cei mai bogați 
sau printre nobilii orașului. Mai exact, numele 
tău era trecut pe o listă care îți garanta 
accesul la această arteră unde se întrunesc 
și azi terase, cafenele și mici magazinașe cu 
suveniruri. Mergem apoi la o distilerie, unde 
vom degusta din produsele fructului local 
Kumquat, în esență o portocală în miniatură 
în ceea ce privește aspectul și, într-o anumită 
măsură, gustul. Diferența fundamentală între 
cele două nu este însă dimensiunea ci faptul 
că fructele kumquat sunt singurele citrice 
din lume care se consumă cu tot cu coajă. 
Ne vom îndrepta apoi spre satul Lakones și 
vom opri la Bellavista unde vom admira cea 
mai fascinantă panoramă a întregii zone. 
Masa de prânz o veți putea servi opțional 
la taverna Golden Fox din Bellavista sau la 
oricare tavernă din zonă. Continuăm drumul 
spre Paleokastrita, unde vom vizita vechea 
Mănăstire a Maicii Domnului (Panaghia). 
Ne întoarcem la hotel cu amintiri frumoase 
despre Grecia pe care le luăm cu noi acasă. 
Cazare la același hotel.

3. Corfu – Igoumenitsa - Lefkada

Pornim motoarele dimineața devreme, 
după micul dejun. Ne îndreptăm spre port 
de unde vom lua feribotul spre continent. 
Debarcăm în Igoumenitsa și continuăm 

Croazieră
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traseul spre Lefkada. Înainte de a traversa 
în Lefkada ne oprim în Preveza pentru 
a parcurge împreună un tur al orașului :  
vom vizita biserica Sfantului Haralambie, 
ocrotitorul orașului și apoi mergem la 
situl arheologic de la Nikopolis-Preveza, 
unde a avut loc Bătalia de la Actium în 
anul 31 î.Hr., pe vremea Cleopatrei și a lui 
Marc Antonius. Pornim apoi cu autocarul 
spre Lefkada, una dintre puținele insule 
din Grecia unde se poate ajunge pe 
uscat. O senzație de uimire ne încearcă 
pe măsură ce descoperim un tărâm ce 
pare alcătuit din imagini decupate din 
vederi. Chiar dacă ai apăsa din greșeală 
butonul aparatului de fotografiat, ai 
captura o imagine demnă de pus în 
albumul cu poze de vacanță. Nu degeaba 
este Lefkada supranumită Caraibele 
Greciei. Suntem, totuși, în Insulele Ionice. 
Surprinzător, dacă privești spre mare ai 
senzația că te afli pe malul unui ocean. 
Dacă îi întorci spatele pentru o clipă, îți 
scalzi privirea în verdele pădurilor de 
conifere care abundă în Lefkada și te 
poți juca alternând cele două priveliști. 
Plajele din Lefkada au un aer exotic, cu 
nisipuri fine și ape azurii. Trebuie neapărat 
să vedem Porto Katsiki și să lăsăm să se 
strecoare printre degete nisipul ireal de 
fin. Dacă ar fi să ne imaginăm o clepsidră 
uriașă, aici ar fi momentul să oprim timpul 
în loc. Coasta estică a Lefkadei găzduiește 
cea de-a doua stațiune ca mărime de pe 
insulă. Nidri este un fost sat pescăresc 
devenit acum o stațiune căutată de turiștii 

din toată lumea.Aici ne vom îndrepta 
spre hotel și apoi vom avea timp să 
descoperim peisajul minunat al insulei. 
Apropo, nu uitați să vă luați aparatul de 
fotografiat! Lefkada ascunde nenumărate 
comori: livezi de măslini mângâiați de 
vânt, apusuri de soare superbe, sate uitate 
de vreme, vegetație luxuriantă, aproape 
tropicală, dar și munți semeți, care privesc 
spre marea cea limpede și adâncă. Cazare 
în Lefkada. 

4. Nidri - Kefalonia

După micul dejun ne pregătim să 
descoperim următoarea insulă din 
arhipelagul Ionicelor. Kefalonia, căci 
despre ea este vorba.  Liniștea drumului 
relaxant ne pregătește pentru întâlnirea 
cu una dintre cele mai căutate destinații 
din Grecia. Capitala Argostoli este 
împrejmuită de plaje ireal de frumoase. 
Vedem împreună Makris Gialos, unde 
găsești un nisip atât de strălucitor încât ai 
senzația că pășești pe un covor din pietre 
prețioase. Apa transparentă și azurie ne 
răcorește, iar umbra vegetației dense ne 
face să ne întrebăm dacă mai vrem să ne 
întoarcem vreodată acasă. Vrem, pentru 
că acolo ne așteaptă cei dragi care se 
vor bucura de fotografiile noastre. De 
aceea ajungem și pe plaja Myrtos, unde 
ștacheta se ridică și mai mult. Este una 
dintre plajele cele mai premiate din lume 
pentru curățenie și frumusețe naturale. Ne 
odihnim și ne ostoim pentru ca a doua zi 
să descoperim alte minuni incredibile pe 

care Kefalonia le are în palmares pentru 
noi. Cazare la hotel. 

5. Kefalonia 

Ieșim din hotel și simțim vibrația liniștită, 
veselă și naturală a  Kefaloniei. Ne 
plimbăm pe plaje pe care trebuie să le 
atingi ca să-ți crezi ochilor că sunt reale. 
Cu atât de multă apă sărată și curată în 
jur, tavernele își fac de cap și ne îmbie cu 
aroma de caracatiță la grătar, souvlaki, 
stiffado și placintă kefaloniană cu carne. 
Cele mai multe locuri asenozează masa 
îmbelșugată cu muzică grecească, așa 
că starea de bine merită șlefuită cu un 
pahar de vin rece local. Ne propunem 
să nu trecem indiferenți nici pe lâgă 
frumusețea demnă și sobră a mănăstirii 
Kipouria. Vizităm și Castelul Agios 
Giorgos. Construit în secolul al XII-lea, își 
păstrează zidurile exterioare și captează 
în piatră istoria timpurilor apuse. Pe lista 
noastră mai sunt: Farul Gerogombos, 
Portul Patras, dar și o piatră albă, simplă, 
cu însemnătate majoră pentru iubitorii 
de literatură. Poetul englez Lord Byron 
și-a petrecut o parte din viață chiar aici, 
în Kefalonia. Mai exact, în satul Lakithra și 
se spune că a scris multe dintre poeziile 
sale stând pe această piatră, azi botezată 
Piatra lui Byron. Pe ea putem citi gravate 
cuvintele următoare: “Am devenit poetul 
care sunt datorită aerului Greciei”. 
Rămânem în zona artei și a inspirației pe 
care ți-o dă natura în starea sa perfectă 
și când ajungem în preajma unei peșteri 

Biserica Sfântului Spiridon 

din Corfu 

Adăpostește sfi ntele moaște întregi 
ale Sfântului Spiridon. El este cunoscut ca 
„sfântul călător“, deoarece papucii de mătase 
de pe tălpile sale se uzează în fi ecare an și sunt 
înlocuiţi la praznicul său. Când papucii sunt 
înlocuiţi, bucăţele sunt introduse în pliculeţe și 
vândute, pentru a proteja purtătorii.

1 Promenada Liston

Numele promenadei Liston vine de la 
cuvântul “Listă”. În trecut, aveai acces 

aici doar dacă te numărai printre cei mai bogaţi sau 
printre nobilii orașului. Mai exact, numele tău era 
trecut pe o listă care îţi garanta accesul la această 
arteră unde oamenii socializau fără să fi e deranjaţi 
de cei de rang inferior.

2 Kefalonia 

Plaja Myrtos este una dintre plajele cele 
mai premiate din lume pentru curăţenie 

și frumuseţe naturală. De asemenea, fascinează  
faptul că plaja arată cu totul diferit în funcţie de 
ora zilei. Dimineaţa, o găsești scăldată în soare. 
La prânz, pietricelele albe, fi ne, devin orbitor de 
strălucitoare. Plaja Myrtos a fost folosită ca locaţie 
principală pentru fi lmul “Idila căpitanului Corelli”, 
cu Penelope Cruz și Nicolas Cage.

3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
6 nopţi de cazare la hotel de 3*
6 mic dejun;
Tur de Atena cu ghid local;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.
Transportul cu ferryboat (50€ - se achită în agenție)

DE REŢINUT!

• Supliment de single 115 €
• Reducere a 3-a persoana in camera 15 €. 
• Reducere copil  6-12 ani - 25 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Croazieră a la grec

Ia cu tine aparatul foto, costumul 
de baie și ochelarii de soare… și, nu 
în ultimul rând, buna dispoziţie. La 
bordul vasului vei avea parte de multă 
distracţie într-o atmosferă animată… 
Căpitanul și echipajul său te așteaptă 
să vă înveţi primii pași ai celebrului 
dans grecesc  “zorba”. De sus de pe 
stâncile din jurul plajei Navagio ne 
privesc turiștii care nu au ajuns unde 
suntem noi, pentru că unicul mod 
de a ajunge pe plaja pe care ne afl ăm 
noi este pe apa. Desigur, pentru 
toată lumea peisajul se înfăţișează 
cu aceași generozitate, însă noi avem 
privilegiul să fi m chiar aici, pe mare. 
Ce bucurie!

Delicii grecești

Rareori au tavernele din Kefalonia 
meniuri tipărite. Prilej perfect să 
fi m invitaţi să vedem cu ochii noștri 
bunătăţile din bucătărie. Să vedem 
ce se gătește și să alegem. Experienţa 
este una de neuitat, căci fi e că ești 
o persoană hotărâtă sau nu, în fa ţa 
acestor tenta ţii va fi  greu să spui ce 
vrei. Gustăm câte un pic din toate, în 
consecin ţă. Carnea de miel marinată 
în ulei de măsline și zeamă de lămâie 
sfârâie pe grătar, cot la cot cu peștele 
și fructele de mare. Brânzeturile din 
lapte de capră sunt ireal de bune 
înfășurate în foi de viţă și puse, la fel, 
pe grătar. Vinetele umplute îngână 
și ele răsfăţul culinar și plusul expe-
rienţei este că, indiferent ce vei alege, 
va fi  bun. Bun de tot! 

deosebite. Grecii au transformat peștera 
Drogarati într-o sală de concerte. Acustica 
senzațională a acestui monument natural 
aduce turiști din toate colțurile lumii, care 
aud și simt muzica într-un mod inedit. Cazare 
la hotel. Plini de energie ne îndreptăm spre 
Poros pentru a ne îmbarca pe feribotul care 
ne duce pe continent direct în portul Killini. 
De aici mai departe ne îmbarcăm pe feribotul 
spre Zakinthos.  Autocarul ne conduce la 
hotelul nostru, servim cina și ne pregătim 
pentru următoarea noastră aventură pe 
meleaguri ionice. 

6. Navagio – plaja epavei

După micul dejun vă propunem un program 
opțional:  croazieră spre plaja Navagio, 
aflată în vestul insulei Zakynthos. Stâncile 
uriașe, nisipul fin și albastrul transparent al 
mării transformă acest loc într-o adevărată 
minune a naturii. Este una dintre cele mai 
apreciate și totodată exclusiviste plaje din 
Grecia. Pare, mai degraba, o frantura de rai, 
izolată de restul civilizației, de care doar cei 
privilegiati au șansa să se bucure. Plaja nu 
este accesibilă decât cu vaporul, dar asta 
nu împiedică mii de turiști să se aventureze 
în acest colț ascuns de lume pentru a se 
delecta macar pentru câteva minute cu 
imaginea incredibilă a stâncilor uriașe, a 
plajei cu nisip fin și apei albastre a mării. O 
altă atracție a plajei, pe lângă imaginea de vis 
oferită de natură, este epava vasului scoțian 
Panagiotis, eșuat pe țărm în anul 1980. 
Nimeni nu știe exact cum a ajuns această 
navă pe plajă, deși legendele nu au întarziat 
să apară. Construită în Scoția în anul 1937, 
nava și-a schimbat numele de mai multe ori 
de-a lungul timpului, sfârșind prin a deveni 
Panagiotis, nava celebră a contrabandiștilor 

de tigări și a mafioților italieni. Unele voci 
sustin ca nava a eșuat în timpul unei urmăriri 
cu navele pazei de coasta grecești, ulterior 
echipajul dispărând fără urmă. O altă variantă 
a poveștii susține că nava a fost scufundată 
în apropierea țărmului de aceeași pază de 
coastă, valurile aruncând-o apoi pe țărm. 
Ultima, și poate cea mai puțin romanțioasă 
poveste, spune că ministrul turismului grec 
din anii ‘80 a dat ordin ca epava să fie dusa 
special pe această plajă pentru a atrage cât 
mai mulți turiști. Indiferent însa de legendele 
țesute în jurul ei, plaja pe care se odihnește 
epava este considerată și astăzi o veritabilă 
minune a naturii, poate cea mai frumoasă 
plajă din Grecia, pe insula pe care, odinioară, 
a cucerit-o și stapânit-o însuși eroul mitologic 
Ulise. Poate că aici, pe un loc atât de frumos, 
și-a purtat pașii chiar cel mai înțelept dintre 
eroii care au luptat în Războiul Troian. 
Seara ne vom întoarce la același hotel din 
Zakynthos.

7.  Zakynthos -  București

Mic dejun. Antio, ta leme sindoma!...! (La 
revedere, ne revedem în curând...!) Lasăm în 
urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat și 
ne îndreprtăm spre aeroportul din Zakynthos 
pentru zborul spre casă. 

29.05

2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 90 €

PROMO
Reducere 60 €

STANDARD +
Reducere 30 €

279 €
+ 185 € (bilet avion, transfer si  transport 

autocar)

189 € 
+ 185 € (bilet avion, transfer si  transport  

autocar)

189 € 
+ 185 € (bilet avion, transfer si  transport  

autocar)

249 €
+ 185 € (bilet avion, transfer si  transport  

autocar)

•Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de 
data plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , avand 
incluse asigurarea medicala, storno si de bagaje.

• Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;
•Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta este valabila pana la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta este valabila pana la  30.04.2018.

BEST DEAL
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Kilini 
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„

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3*

7 mese incluse:
      7 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Pregătiţi-vă să vă îndrăgostiţi iremediabil de 
natura idilică, de urmele lăsate în timp de 
civilizaţia elenă, de istorie și legendele zeilor 
Olimpului.  Toţi cei care au fost aici povestesc 
cu încântare de vegetaţia aproape tropicală, 
de varietatea de plaje, pentru toate gusturile și 
de grija pe care o au locuitorii pentru natură. 

Insula Ios :  Catedrala Ios, Biserica Agia 
Ekaterini şi Biserica Panaghia Gremiotissa 
din Chora

Croazieră spre plaja  Navagio, afl ată în vestul 
insulei Zakynthos și inaccesibilă pe uscat. 

FII PREGĂTIT DE...

595 €

începând de la

+ 215 € (bilet de avion,
și transferuri)

�
?� � /pers.

+3+'(E%'%�
�����������

Ţărmurile însorite, marea azurie, peisajele ancestrale, livezile 
de măslini, invocă legendele zeilor antici.  Vino cu noi într-o 
superbă odisee pe Marea Ionică.

G
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Grecia insulară este echivalentul paradisului 
pentru orice călător umblat prin lume.
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1. București – Santorini

Sosire în Santorini.  Transfer la hotel. Cazare.

2. Santorini - Ios 

Dimineața ne îmbarcă pe feribotul spre Insula Ios.  
Capitala insulei, Chora este un oraș tipic cicladic, 
caracterizat de căsuțe albe, străzi înguste, pietruite 
și mori de vânt. Vizităm Catedrala din Ios, o clădire 
în care predomină culoarea albă iar cupola este 
albastră, și Biserica Agia Ekaterini. Aceasta a fost 
construită ruinele templului dedicat lui Apollo. 
Pe o colină a orașului se găsesc și 12 mori de 
vânt, restaurate parțial. În punctul cel mai înalt al 
orașului se află ruinele fortăreței venețiene. Se 
spune că Ios este locul în care odihnește Homer. 
Mormântul lui se află în Plakotos, un orășel din 
nordul deluros al insulei. Cazare în Ios.

3. Experienta Ios

După micul dejun îți recomandăm să mergi la 
Mylopotamos, una dintre cele mai frumoase plaje 
de pe insulă. Program liber. În apropierea plajei 
se sunt numeroase taverne și cluburi. Cazare la 
același hotel. 

4 . Ios  - Mykonos

Dimineața , plecăm cu feribotul către insula 
Mykonos, un mic paradis unde pare că Saint-
Tropez s-a întâlnit cu Ibiza. „Insula Vânturilor” este 
un loc idilic, case în stilul cubist, terasele chic și 
marea care se vede din aproape orice loc. Avem 
transfer la hotel pentru cazare. Program liber la 
dispozitie.

5.  Mykonos  - turul insulei

Program liber sau excursie opțională în Mykonos. 
În Choravizităm Muzeul Maritim, Muzeul de 
Arheologie, biserica Panagia Paraportiani. și 
admirăm casele albe cu scări paralele și uși 
multicolore, dar și morile de vânt,  o parte din 
ele au fost renovate și transformate în muzee. 
Pe straduțele întortocheate ale orașului  nu este 
exclus sa ne întâlnim cu Petros Pelicanul, mascota 
insulei. Deși Mykonos și-a câștigat renumele de 
capitală a distracției, pe insulă sunt nu mai puțin 
de 400 de biserici. Plecăm spre Ano Mera, un 
sat pitoresc, ca să intrăm la mănăstirea  Panagia 
Tourliani (sec. XVI). Se spune că iconostasul, 
amvonul şi icoanele au fost pictate în Florența. 
Oprim la Farul Armenistis, construit în1891. 
Pregătiți-vă camerele foto! De aici apusul este 
absolut mirific. Cazare în Myconos. 

6. Mykonos  - Santorini

Ne așteaptă Santorini cu stâncile sale multicolore 
care par suspendate deasupra mării. Casele tipice 
albe brăzdează coasta, iar razele soarelui dau o 
strălucire paradisiacă întregului peisaj. Casele de 
pe inslulă sunt clădite pe rocă vulcanică poroasă, 
aceasta constituind un avantaj pentru izolarea 
termică a locuințelor, dar mai ales pentru pivnițele 
cramelor locale. Mergem la hotel, nerăbdători să 
descoperim câteva dintre cele mai frumoase locuri 
ale insulei.

7 .  Santorini

Excursie opțională – Turul Insulei Santorini. 
Mergem la Mănăstirea Profetului Ilie, una dintre 
cele mai vechi constructii monahale de pe insulă. 
În primele 2 secole de la fondarea sa, mănăstirea 
a jucat un rol important în viața economică și 
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culturală a insulei. Ridicată în stilul unei 
fortărețe, mănăstirea a deținut în secolul 
al XVIII-lea un vas comercial care avea 
relații de afaceri profitabile cu localități 
din Marea Mediterană și Egee, aducând 
prosperitate comunității. Astăzi mănăstirea 
găzduiește o mică colecție de materiale 
etnografice și icoane vechi. Din curtea 
mănăstirii, priveliștea asupra mării te lasă 
fără răsuflare. Plecăm spre satul Pyrgos, 
situat pe un loc fabulos pe vârful unei 
coline. De aici, panorama asupra insulei 
este mirifică. Pyrgos a fost capitala insulei, 
până la începutul anilor 1800, casele 
sale tradiționale fiind construite în jurul 
castelului venețian. Castelul Venețian este 
unul dintre cele cinci de pe insula Santorini 
și datează din secolul al XIII-lea. În bisericile 
din sat: Theotokaki, Agia Triada, Agia 
Teodosia și Arhanghelul Mihail sunt fresce 
și icoane de neprețuit. De aici mergem 
să ne destindem în capitala insulei, Fira. 
Orașul este încadrat de un perete vulcanic, 
fiind construit pe o faleză înaltă de 260 m. 
Casele albe, cu acoperisuri rotunjite, sunt 
despărțite de străduțe înguste și șerpuite, 
care duc spre magazinele și tavernele din 

oraș. Aici se află Muzeul Preistoric Thira, 
care conține mare parte din artefactele 
recuperate din situl vechiului oraș minoan 
Akrotiri. La fel ca în Pompei, și aici totul 
a fost păstrat și conservat în cenușă 
vulcanică: străzi, clădiri, trepte și uneori 
chiar și etajele secundare ale acestor 
clădiri antice sunt încă vizibile. Și tot în Fira 
există un Muzeul al Arheologiei ce conține 
artefacte mai recente din perioadele 
Romană și Clasică, obiecte de uz curent 
sau diverse alte elemente recuperate 
din vechiul oraș Thera. Ultima vizită, dar 
și cea mai asteptată, o vom face în Oia, 
unde avem timp liber pentru a ne plimba 
pe straduțele întortocheate și pentru a 
surprinde cel mai frumos apus de soare din 
Marea Mediterană, o experiență pe care 
nu trebuie să o ratezi! Așa că pregătește 
aparatul foto și bucură-te de panorama 
specataculoasă oferită de natură. În cursul 
serii, opțional, avem program tradițional 
grecescec.

8 . Santorini -  Bucuresti

După mic dejun, plecăm spre aeroportul 
din Santorini pentru zborul spre casă. 

Santorini- Ios – Mykonos 

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 80€

STANDARD PLUS

Reducere 50€

695€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

595€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

615€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

645€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

•  Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 

21 de zile inainte de data 
plecarii;

•  GRATUIT - PELLERIN 
CLUB CARD , avand 
incluse asigurarea 
medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT – tur insula 
Santorini

• Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURIL 
IMITATE!

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE!

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 

31.01.2018;

• Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila 
panala 31.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 

31.03.2018;

• Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la 31.03.2018.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Santorini si retur;
7 nopti de cazare la hotel de  3*
7 mic dejun;
Transfer aeroport- hotel - aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu
Transfer hotel - port - hotel + Vizita Insula Ios

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane;
Traversarile  cu ferry (195€/ pers. - se achită în agenție)

DE REŢINUT!

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 05.06

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 100€

05.06;

11.09

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment de single 335 €
• Reducere a 3-a persoana in 

camera 15€
• Copil 6-12 ani reducere 25  
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Istanbul
Turcia

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

4 nopti cazare: 
    hotel de 3*

4 mese incluse:
    4 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Localnicii sunt mai mereu binevoitori si 
gata să îţi de-a un sfat, să te invite la un 
joc de rummy si un pahar de ceai aromat. 
Fii perseverant când ai de negociat cu 
vânzătorii locali. Dacă reușești, vei fi  dublu 
câștigat pentru că le vei câștiga respectul 
și pleci cu suvenirul mult dorit la un preţ 
de invidiat.

Palatul Topkapî
Moscheea Albastră
Catedrala Sf.  Sofi a
Palatul Dolmabahce

La Palatul Topkapî, într-o companie selectă, 
se afl ă expusă sabia lui Ștefan Cel Mare, 
alături de toiagul lui Moise și turbanul lui 
Avraam (Abraham) 

FII PREGĂTIT DE...
Capitala savorilor și experienţelor orientale CaCapipitatalala ssavavororililoror șșii exexpeperirienenţeţelolorr ororieie

38*(4#B'
Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur Bucuresti - 
Istanbul

95€

începând de la

+ 65 € (transport cu autocarul, 
ghid local, tur by night)

�
?� �

155€

începând de la

+ 125 € (taxe de aeroport, transfer  
aeroport – hotel  - aeroport,  ghid 
local )

�
?� �

/pers.

/pers.
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Descoperă împreună cu noi un oraș fascinant, modelat în 
timp de civilizaţii atât de bogate, complet diferite. 
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1. București – Istanbul 

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Pentru că drumul 
nostru trece prin Edirne, vechiul Adrianopole, hai 
să profităm de popasul prelungit și să admirăm 
Moscheea Selimiye, cu ale sale minarete demne 
de Cartea Recordurilor (înalte de 80 m). Ridicată 
la comanda lui Selim II și inaugurată în 1575, 
moscheea este considerat unul dintre cele mai 
impunătoare edificii religioase din întreaga Turcie. 
Istanbul te întâmpină seara ca un joc de lumini și 
umbre, lăsându-ţi imaginaţia să anticipeze încă 
de acum comorile de vizitat a doua zi. Zărim în 
treacăt forfota de oameni de la Podul Galata iar, 
în depărtare, se ridică din perdeaua de lumini 
ambientale impunătorul Turn Galata (clădit 
de Genovezi în 1348 ca turn de veghe asupra 
Bosforului) . Ne retragem la hotel. Cazare în 
Istanbul.

2. Istanbul - tur de muzee

Chemarea muezinului trezește orașul, până și cel 
mai obosit călător uită de confortul cald și pufos al 
așternutului și începe să-și împartă în gând orele pe 
obiective, muzee și bazaruri de vizitat. După micul 
dejun, mergem la pas spre Sultanahmet, vechiul 
oraș Constantinopole, explorând străzile înguste cu 
ale lor case îmbrăcate în lemn de stejar. Priveliștea 
te fură oriunde te-ai întoarce. Vechea reședinţă a 
sultanilor otomani, Palatul Topkapî, (astăzi muzeu) 
este primul obiectiv unde intrăm. Complexul 
cuprinde mai multe clădiri care aveau fiecare un rol 
bine definit în viaţa opulentă la curtea sultanului și 
grădini luxuriante prin care odinioară se plimbau 
concubinele regale însoţite de eunuci. În muzeu, 
într-o companie selectă, se află expusă și sabia 
lui Ștefan Cel Mare, alături de Toiagul lui Moise, 
turbanul lui Avraam (Abraham) și cel al lui Iosif. La 
doar câteva minute de mers, ajungem la Catedrala 
Sf. Sofia (Aya Sofya) reper istoric, religios și cultural, 
capodoperă arhitecturală ce atrage milioane de 
vizitatori în fiecare an. În complexul muzeal se află 
și mormintele sultanilor Mehmet III, Selim II, Murat 
III, Ibrahim I și Mustafa I. Nu poţi spune că ai fost 
în Istanbul dacă nu ai vizitat Moscheea Albastră, 
probabil și cel mai fotogenic edificiu din Turcia. 
Respectând obiceiul local, ne descălţăm și ne luam 
pantofii cu noi în plasele special puse la dispoziţia 
vizitatorilor. Monument și loc de rugăciune 
deopotrivă, Moscheea și-a câștigat renumele 
după mozaicul superb, predominant albastru, 
fiind considerat un simbol al Turciei. Domurile sale 
în cascadă și cele 6 minarete zvelte îl fac unic în 
toată lumea Islamică. La câteva minute de mers 
descoperim Hipodromul, construit de împăraţii 
bizantini pentru a se distra și a distra poporul. De 
văzut Obeliscul Egiptean, Fântâna lui Wilhelm 
II, Coloana Șerpuită și Coloana lui Constantin 
Porfirogenetul. Loc de poze. Seara ne prinde pe 
mare, în Strâmtoarea Bosfor, fiind pasageri pe un 
vas de croazieră. Ai ocazia să admiri impunătoarele 
palate și moschei din Sultanahmet, frumoasele 
clădiri de pe cele două maluri și raidul de bărci de 
pescari care ies în larg spre Marea Marmara.  Ne 
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întoarcem la hotel. Cazare în Istanbul. 

3. Istanbul - Insula Buyukada (Insula Prinţului)

Turul insulei începe după micul dejun. Faceţi o 
croazieră pe Marea Marmara până la Insulele 
Prinţului, acum un loc popular, cu plaje nisipoase 
și frumoase, case vechi de lemn otomane. Faceţi 
un tur de relaxare pe străzile liniștite, înguste ale 
insulei, cu trăsuri trase de cai. Veţi avea timp să 
vă relaxaţi sau să exploraţi în timpul liber. Prânzul 
este, de asemenea, inclus la un restaurant local.

4. Istanbul – Palatul Dolmabahce  – Marele 

Bazar 
Mic dejun. De departe cel mai frumos oraș din 
lume, Istanbul ocupă cu aroganţă câte o palmă 
de pământ pe două continente - Europa și Asia. 
Pe malul european nu departe de podul peste 
Bosfor se află Palatul Dolmabahce. Simbol al 
autorităţii și grandorii imperiului otoman timp de 
secole, palatul este astăzi un obiectiv pe care nu 
îl ratează niciun vizitator, în drum spre cartierul 
Ortakoy, faimos pentru localurile, terasele și 
cluburile de noapte exclusiviste. După vizita la 
Dolmabahce ne îndreptăm spre Marele Bazar, 
cel mai important obiectiv din această zi. Practic, 
acesta reprezintă inima orașului, și indiferent cât 
de pregătit ai fi, vei simţi instant cum pulsul tău 
accelerează. Cel mai mare complex comercial 
acoperit din lume se întinde razant pe zeci de 
alei și te copleșește cu abundenţa și diversitatea 
de mărfuri, de la fructe confiate și fire de mătase, 
la cele mai luxuriante obiecte de podoabă și 
bijuterii dar și cafenele și tarabe cu diverse 
delicii, mai puţin dulci. Mai bine de cinci secole, 
în acest oraș, în special seara, se dansează și se 
trage din narghilea. Aceasta e surpriza zilei - o 
seară tradiţională turcească unde vom urmări 
spectaculosul dans al dervisilor rotitori, la un 
restaurant cu bucate tradiţionale turcești și 
inevitabilul ceai aromat. (opţional 40 euro/pers.) 
Este, poate, punctul terminus al traseului turistic 
din Istanbul, dar experienţa rămăne una plină de 
savoare și de emoţii mixte.

5.  Istanbul - București 

Lasăm în urmă orașul care se întinde pe două 
continente și ne îndreptăm spre casă. Se 
tranzitează teritoriul Bulgariei. Sosire în Bucureşti. 

Moscheea Albastră – Sfânta Sofia – Palatul Topkapi – Marea Marmara - Insula Prinţului – Strâmtoarea 
Bosfor – Palatul Dolmabahce

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Savori din: Turcia 
.................................................................
Încearcă fi sh kebab în micul port 
de lângă Podul Galata. Ți se vor 
servi macrou proaspăt, prăjit 
direct în barcă și pâine caldă, iar 
restul de ingrediente ți le adaugi 
chiar tu din vasele înșirate pe 
tarabele de pe faleză. Alături, nu 
este exclus să fi i atras de midii 
umplute cu orez, stropite cu 
zeamă de lămâie. Un deliciu!

KEBAB CU PEȘTE PROASPĂT
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, în zilele 1 şi 5; / Bilet de avion 
Bucuresti- Istanbul – Bucuresti cu compania Pegasus (orarul se 
poate schimba);
4 nopţi de cazare la hotel de 3*/4*
4 mic dejun;
Ghid local în ziua 2;
Tur de Istanbul by night cu trecere peste Bosfor în Asia;
Croazieră pe Bosfor;
Gustare tradiţională (kebab, ayran și baclavale) în ziua 2
Gustare tradiţională (covrig cu susan, ceai sau cafea) în ziua 4;
Îngheţată turcească (dondurma);
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Insula Prinţului – 35 euro/pers.
Seara turcească  – 40 euro/pers. 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale;
Transportul în Istanbul și la obiectivele turistice.

DE REŢINUT!

07.03, 06.04*

Paște; 29.04* – 1Mai; 

16.05; 30.05*; 20.06*; 

18.07*; 01.08*; 22.08*;

 29.08*; 12.09; 03.10; 

28.11; 19.12; 29.12**

Revelion

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 07.03

Locuri limitate!

• Supliment de single 35 €

• *Pentru plecările din 06,04, 

29.04 și pentru plecarile din 

perioada 30.05-29.08 este un 

supliment de 20 euro/pers.

• Pentru avion 18.07-29.08 

Supliment 20€

• **Pentru plecarea din 29.12 este 

un supliment de 40 euro/pers.

• Pentru plecarea din 06,04 avem 

participare la slujba de Înviere la 

Biserica Românească

• Pentru plecarea din 29.12 

masa festivă de Revelion este 

opţională (60 euro/pers.)
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Lacul Abant

Safranbolu

Ankara

Goreme
Nevsehir

Konya

SideAspendos

Istanbul Turcia

Antalya

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopti cazare: 
    4 nopti lahotel de 3*
    5 nopti lahotel de 4*

9 mese incluse:
      9 mic-dejunuri
     

Transport: 
    autocar + avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Cu o varietate de atracţii unice, Turcia își 
datorează misterul nebănuit istoriei sale 
unice, marcată de civilizații fascinante, 
imperii puternice. De la fenicieni, la romani și 
Bizanț, până mai târziu la puternicul imperiu 
otoman, toți au lăsat o amprentă puternică 
pe aceste meleaguri cu adevărat  epice.  

 De neratat croaziera de seară în 
Strămtoarea Bosfor. Ai ocazia să admiri 
impunătoarele palate și moschei din 
Sultanahmet și frumoasele clădiri de pe 
cele două maluri într-o atmosferă de 
poveste.

FII PREGĂTIT DE...

*B$+3( 
��	���	������
��
������������

155 €

începând de la

+ 220€ (bilet de avion, transfer si 
transport autocar local)

��
?� � /pers.
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O ţară unde s-au întâlnit splendoarea Bizanţului 
opulent, rigoarea și frumuseţea Romei antice, 
complexitatea epopeică a Greciei clasice și grandoarea 
combativă a Imperiului Otoman.

O țară epică precum poveștile Șeherezadei...

ISTANBUL : Palatul Topkapî, Moscheea 
Albastră, Catedrala Sf.  Sofi a
ANKARA : Mausoleul Ataturk
CAPADOCIA : Goreme, Kaymakli, 
Derikuyu, Uchisar
ANTALYA: Teatrul Roman din Side, 
Cascada Manavgat, Teatrul Antic din 
Aspendos
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEIstanbul – Safranbolu – Ankara – Göreme - Nevsehir - Konya – Side - Antalya

Obiecte artizanale

Dezvăluim un mic secret pentru 
pasionaţii de shopping: pe aleile din 
jurul moscheii se înșiră boutiquri ticsite 
de genţi și încălţăminte din piele, 
eșarfe, baticuri cu imprimeuri superbe, 
suveniruri și alte obiecte artizanale 
lucrate cu mare atenţie de meșterii locali. 

Zbor cu balonul

Ia-ţi camera foto (și inima în dinţi) și 
urcă într-un balon cu aer cald. Este 
realemente o experienţă pe care n-o vei 
uita o viaţă. De la înălţime poţi cuprinde 
văile colorate în nuanţe de roz și galben 
ale dealurilor unduitoare, satele dăltuite 
în munte, Valea Dragostei cu ale sale 
formaţiuni în formă de ciuperci uriașe, 
văile Devrent Pasabag și Goreme. Merită 
toţi banii, parole! (Pe cheltuiala proprie).

Ritm și gusturi tradiţionale

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage la 
hotel, avem pentru tine un pont: cum 
sună pentru tine “Seară Tradiţional 
Turcească“? Ai ocazia să descoperi 
folclorul autentic din diverse regiuni 
etnografi ce ale Turciei, dansurile și 
ritmurile și costumele specifi ce, cu 
obiceiurile de nuntă, dar și cu bucătăria 
specifi că. Iar cireașa de pe tort… O 
superbă dansatoare orientală va capta 
toată atenţia spectatorilor cu dansul ei 
exotic și senzual, cu unduiri, vibraţii și 
rotiri, prin care reușește să ne transmită 
toată magia și exotismul oriental al 
Turciei. (Opţional)

Savori din: Turcia
.................................................................
Încearcă fi sh kebab în micul port 
de lângă Podul Galata. Ți se vor 
servi macrou proaspăt, prăjit 
direct în barcă și pâine caldă, iar 
restul de ingrediente ți le adaugi 
chiar tu din vasele înșirate pe 
tarabele de pe faleză. Alături, 
nu este exclus să fi i atras de 
midii umplute cu orez, stropite 
cu zeamă de lămâie. Un deliciu 
căruia puțini i se pot opune. 

FISH KEBAB
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 17.04.
Locuri limitate!

1. București – Istanbul

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală 
- București, la ora 6.30 dimineaţa. Tranzităm 
Bulgaria. Istanbul ne întâmpină seara ca un 
joc de lumini și umbre, lăsându-ţi imaginaţia 
să anticipeze încă de acum comorile de vizitat 
a doua zi. Zărim în treacăt forfota de oameni 
de la Podul Galata iar, în depărtare, se ridică 
impunătorul Turn Galata (clădit de Genovezi 
în 1348 ca turn de veghe asupra Bosforului) 
stând indiferent în perdeaua de lumini 
ambientale. Ne retragem la hotel. Cazare în 
Istanbul.

2. Istanbul – Palatul Topkapi, Sf. Sofia, 

Moscheea Albastră

Günaydın! (Bună dimineaţa!) După micul 
dejun, mergem la pas spre Sultanahmet, 
vechiul oraș Constantinopole. Priveliștea 
te fură oriunde te-ai întoarce, palate 
monumentale, minarete silfide ce brăzdează 
norii incită privirea. Vechea reședinţă a 
sultanilor otomani, Palatul Topkapî, (astăzi 
muzeu) este primul obiectiv unde intrăm. 
Complexul cuprinde mai multe clădiri care 
aveau fiecare un rol bine definit în viaţa 
opulentă la curtea sultanului și grădini 
luxuriante prin care odinioară se plimbau 
concubinele regale însoţite de eunuci. În 
muzeu, într-o companie selectă, se află 
expusă și sabia lui Ștefan Cel Mare, alături 
de Toiagul lui Moise, turbanul lui Avraam 
(Abraham) și cel al lui Iosif (Jusuf). La doar 
câteva minute de mers, ajungem la Catedrala 
Sf. Sofia (Aya Sofya) reper istoric, religios 
și cultural, capodoperă arhitecturală ce 
atrage milioane de vizitatori în fiecare an. 
Apoi, pașii ne îndrumă spre Moscheea 
Albastră, cel mai fotogenic edificiu al Turciei. 
Monument și loc de rugăciune deopotrivă, 
moscheea și-a câștigat renumele după 
mozaicul superb, predominant albastru, fiind 
considerat un simbol al Turciei. Domurile 
sale în cascadă și cele 6 minarete zvelte îl 
fac unic în toată lumea islamică. La cateva 
minute de mers descoperim Hipodromul, 
construit de împaratii bizantini, astăzi parc, 
unde admirăm Obeliscul Egiptean, Fântâna 
lui Wilhelm II, Coloana Șerpuită și Coloana 
lui Constantin Porfirogenetul. Seara ne 
prinde pe mare, în Strâmtoarea Bosfor, fiind 
pasageri pe un vas de croazieră. Ai ocazia să 
admiri impunătoarele palate și moschei din 
Sultanahmet, frumoasele clădiri de pe cele 
două maluri și raidul de bărci de pescari care 
ies în larg spre Marea Marmara pentru alte 
capturi îmbelșugate.  Ne întoarcem la hotel. 
Cazare în Istanbul. 

3. Istanbul - Lacul Abant – Safranbolu

Dimineaţa suntem întâmpinaţi cu un delicios 
mic dejun, apoi plecăm spre regiunea nord-
estică a Turciei, ne-explorată suficient și care 
are un farmec rural ce merită descoperit.  
Drumul nostru urmează relieful capricios al 
nordului Turciei și se îndreaptă spre Lacul 
Abant. Oprim la malul întinderii de apă și 
poposim la un restaurant ca să ne reîncărcăm 
bateriile. Apoi, de acolo,  ne așternem la 
drum spre pitorescul oraș Safranbolu, al cărui 
centru istoric a fost înregistrat în patrimoniul 
UNESCO. Orașul a înflorit începând din 
secolul XVII, în perioada otomană devenind 
un important centru pentru negoţ. Străduţele 
pavate șerpuiesc printre superbele case și 
conace care mai păstrează patina timpurilor 
îmbelșugate de odinioară. În prezent multe 
dintre ele au fost transformate în cafenele, 
restaurante și hoteluri cochete. Este o 
încântare plimbarea până la bazarul din 
Safranbolu, ticsit de tarabe ale artizanilor 
locali, ateliere tradiţionale de marochinărie 
și pâslă, tarabe cu ţesături și dantele 
tradiţionale. Nu lipsesc nici bine-cunoscutele 
delicii dulci. Merită câte o oprire și la vechiul 
han, Cinci Hodja Caravanserai, la baia comună 
Cinci Hodj și Casa Kaymakamlar. Fermecaţi de 
geometria și culoarea  arhitecturii tradiţionale, 
rătăcim în continuare pe străzile pietruite 
până zărim minaretul Moscheii Köprülü 
Mehmet Paşa. Poate ar fi momentul să facem 
un mic popas și la Caravanserai-ul Cinci Hani 
(vechiul han, astazi hotel, era locul de oprire 
a caravanelor comerciale care porneau de la 
malul Mării Negre spre Orientul Mijlociu). În 
cafeneaua de la parterul hotelului savurăm 
o ceașcă de ceai sau cafea, după bunul 
plac, apoi ne tragem sufletul. Înainte de cină 
respirăm aerul curat și facem planuri pentru 
următoarea zi. Cazare în Safranbolu.

4. Safranbolu – Ankara

Mic dejun. Pornim motoarele, dimineaţa 
devreme, după micul dejun. Traversăm 
peisajul  auster al podisului anatolian 
urmărind formaţiunile stîncoase sterpe din 
depărtare. Ajungem în Ankara. Capitala 
Turciei de astăzi contrastează puternic cu 
grandoarea și opulenţa Istanbulului, unde 
au lăsat urme ostentative două dintre cele 
mai mari imperii ale istoriei. Ankara, vechiul 
Ancyra, ne încântă cu monumente din epoca 
romană precum Coloana lui Iulian, ruinele 
Termelor Romane și Templul lui Augustus. 
Apoi vizităm Moscheea Haci Bayram Camii 
și spectaculoasele ziduri ale Cetăţii Kale din 
perioada otomană.  La începutul secolului 
XX, părintele fondator al Turciei moderne, 
Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), a 

Croazieră
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dispus mutarea centrului guvernamental 
și administrativ al ţării în Ankara. Atracţia 
principală din Ankara este o reprezentare 
fidelă a caracterului lui Ataturk, Complexul 
muzeal și Mausoleul Mustafa Kemal 
Ataturk. Pe lângă mausoleu, complexul 
mai cuprinde un muzeu dedicat vieţii lui 
Ataturk, Calea Onoarei flancată de leii 
hitiţi, și un platou imens întitulat Curtea 
Onoarei. Cazare în Ankara. 

5. Ankara- Göreme - Nevsehir 

Mic dejun. Suntem nerbadatori sa pornim 
la drum si ajungem in  Satul Göreme 
a fost votat drept unul dintre cele mai 
frumoase așezări rurale din lume de către 
câteva reviste de călătorie. Cu faţadele lor 
de piatră, casele pe jumătate îngropate 
în rocile vulcanice ascund adevărate 
labirinturi subterane. Priveliștea selenară 
ne fură imaginaţia, mai ales că cerul e 
pătat de baloane cu aer cald. Majoritatea 
vizitatorilor aleg să facă un tur cu balonul 
cald, principala activitate din această 
regiune care a devenit și un fel de 
emblemă turistică locală pentru această 
regiune. Ne plimbăm pe aleile din sat cu 
opriri la două biserici:  El Nazar și Sakli 
Kilise (Biserica Tăinuită), apoi plecăm pe 
drumul către Muzeul în aer liber Göreme. 
Chiar la marginea satului Göreme se află 
un sit din patrimoniul UNESCO, Muzeul în 
aer liber din Göreme. Aici se ascunde în 
roca vulcanică un întreg complex monahal 
cu biserici rupestre și chilii ale călugărilor 
proto-creștini. Pereţii așezămintelor 
adăpostesc fresce fabuloase în stil 
bizantin. Complexul datează din 
secolele X-XII, când Cappadocia era un 
important centru religios bizantin. Aici 
vom admira pe rând: Capela Mărului 
cu fresca Înălţării Domnului deasupra 

intrării; Capela Sf. Barbara cu pereţii 
interiori de un roșu-ocru, Biserica 
Șarpelui cu frescele reprezentându-i pe 
Sf. Gheorghe și Sf.Onufrei, uimitoarele 
și superb restauratele fresce ale Bisericii 
Întunecate și întortocheata Biserică Tokali, 
cu a sa boltă acoperită complet de scene 
biblice. Plecăm apoi spre Avanos, o mică 
localitate, faimoasă datorită meșterilor 
olari, unde vizităm un atelier de ceramică 
pentru a vedea la lucru unul dintre artizanii 
locului. Meșterul ne dă ocazia să ne 
murdărim pe mâini, modelând lutul după 
pofta inimii. După această experienţă 
telurică, pornim din nou, drumul spre 
hotel trecând pe lângă rîul Kizilirmak. 
Oprim scurt pentru a surprinde cadre 
perfecte cu #Râul Roșu#. Ne întoarcem 
la hotel unde savurăm cina alături de 
companionii de călătorie.  Cazare în 
Nevsehir.

6. Orasele subterane

Ziua precedentă a fost un fel de aperitiv 
pentru a explora orașele subterane din 
regiune. Primii oameni care au început să 
sape adăposturile subterane din regiune 
au fost hitiţii, în epoca bronzului. Orașele 
subterane din Cappadocia și-au atins 
apogeul în epoca bizantină, secolele 
VI - VII, când creștinii din regiune au 
fost nevoiţi să se ascundă în subteran 
perioade lungi de timp pentru a scăpa 
de arabi și invadatorii persani. Orașul 
subteran Kaymaklı este cel mai mare 
exemplu de acest fel din Cappadocia, 
cu un labirint de camere conectate prin 
tuneluri, care se întind pe opt niveluri. 
La fel de spectaculos, orașul subteran 
Derinkuyu este cel mai adânc adăpost 
subteran din Cappadocia, și, de reţinut, 
este mai puţin asaltat de turiști. E timpul 

să ne reîncărcîm bateriile, luăm masa 
la un restaurant local și ne răcorim cu 
ceai aromat de fructe sau Salep. Ultima 
redută pentru această zi este Uçhisar, cu 
fortăreaţa sa dăltuită în stânca masivă 
ce domină dealurile dimprejur și Valea 
Porumbeilor. Fortăreaţa era folosită drept 
refugiu de către protocreștini în perioada 
romană și bizantină. Ne întoarcem la hotel. 
După cină, ne binedispunem asistăm la 
o Ceremonie Sema cu dansul Dervișilor 
Rotitori.(Opţional)

7. Nesvsehir  -  Konya

După micul dejun plecăm spre Konya, 
important centru de pelerinaj religios 
pentru musulmani, cunoscut în special 
datorită poetului și filozofului Mevlana 
Celaleddin Rumi care a fondat aici secta 
Sufi a Dervișilor Rotitori  în secolul  al 
XIII-lea. Vizităm muzeul care îi este 
dedicat, trecând superba Poartă  a 
Dervișilor (Dervisan Kapsi), intrăm în 
grădina de trandafiri și găsim la capătul 
aleii mausoleul poetului. Aflăm de la 
ghidul nostru detalli din viaţa de zi cu zi a 
dervișilor sufi. În Konya sunt o sumedenie 
de medrese, scoli teologice ale căror 
superbe clădiri merită atenţia noastră. 
Muzeul Faianţei (Karatay Medresisi), 
odinioară colegiu teologic, este astăzi 
una dintre principalele atracţii turistice 
din Konya. Pereții sunt placați cu frumoasa 
ceramică în stil Seljuk. Mai desoperim 
Muzeul Sculpturii (Ince Minareli Medrese), 
parcul Alaeddin Tepe amenajat pe situl 
vechii citadele, apoi ruinele Palatului 
Alaedin Kaykobad și impunătoarea 
moschee Aleadin Camii, una dintre cele 
mai vechi din lume, ridicată în secolul 
XIII după tradiţia arabă cu o boltă de 
lemn susținută de 42 de coloane antice. 

Catedrala Sf. Sofi a 

Cel mai cunoscut monument din 
Istanbul este muzeul Sfânta Sofi a. 

Pe rând biserică, moschee și din 1935 
muzeu, Hagia Sofi a (”Sfânta Înţelepciune”, 
”Înţepelciunea Divină”) este clădirea ce 
simbolizează: trecerea de la cultura europeană 
la cea orientală, gloria Imperiului Bizantin și 
apogeul celei mai fertile prioade din istoria 
romanităţii orientale - domnia lui Iustinian.

1 Muzeul în aer liber din Göreme 

Muzeul este unul dintre cele mai 
importante atracţii din Turcia și 

este cea mai faimoasă din Cappadocia Aici se 
ascunde în roca vulcanică un întreg complex 
monahal cu biserici rupestre și chilii ale 
călugărilor proto-creștini. Complexul datează 
din secolele X-XII, când Cappadocia era un 
important centru religios bizantin.

2 Amfi teatrul din Aspendos

Teatrul Antic din Aspendos culege 
laurii celei mai bine conservate 

edifi cii de acest gen din lume. Înconjurat de 
livezi și ferme, clădirea amfi teatrului pare 
încremenit în timp.

3
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acest gen din lume. Înconjurat de livezi și 
ferme, clădirea amfiteatrului pare încremenit 
în timp. Noi însă, ne urnim din loc și ne 
retragem spre hotelul nostru din Antalya. 

9.  Antalya 

După micul dejun, ai toată ziua la dispoziţia 
ta.  Profită de plajele superbe ale staţiunii, 
de soare și de valurile azurii ale marii, te poţi 
odihni sau să baţi la pas străzile pitorescului 
cartier Kaleici. Merită să ajungi până la cel 
mai notabil vestigiu roman din oraș - Poarta 
lui Hadrian. Și, neapărat, explorează Portul 
Vechi, cu magazine atractive, aromă de cafea 
și condimente plutind în aer, cu terase și 
cafenele cochete, cu o atmosfera vibrantă. 
Ai putea vizita galeriile de artă sau dacă te 
fascinează ambarcaţiunile, poţi admira zeci de 
veliere și yachturi moderne. Cazare în Antalya.

10.  Antalya  -  București 

Mic dejun. Hoşçakal, görüşürüz...! (La 
revedere, pe curând...!) Lasăm în urmă 
frumoasele locuri pe care le-am vizitat și ne 
îndreptăm spre aeroportul din Antalya pentru 
zborul spre casă. 

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
4 nopţi de cazare la hotel de 3*
5 nopti de cazare la hotel de  4*
9 mic dejun;
5 cine la hotel ;
Ghizi  locali  în Istanbul, Goreme, Konya;
Tur de Istanbul by night cu trecere peste Bosfor în Asia;
Croazieră pe Bosfor;
Gustare tradiţională (kebab, ayran și baclavale) în ziua 2;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Ceremonie Sema  – 35 €/pers.
Seara turceasca  – 35 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opționale pentru minim 30 de platitori;
Transportul în Istanbul și la obiectivele turistice.

*Notă: Pentru datele 22.09 si 04.10 
programul se va desfasura in sens invers, 
avand inclus biletul de avion Bucuresti-
Antalya si retur cu autocarul

DE REŢINUT!

• Supliment de single 110 €
• Reducere a 3-a persoana in camera 15 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 79€
PROMO

Reducere 47€
STANDARD PLUS

Reducere 35€

234€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

155€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

187€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

199€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT ceremonia Sema;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 31.01.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta valabila pana la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Atelier de bijuterii 

Regiunea este faimoasă pentru 
artizanii locali, ţesători, meșteri 
ceramiști, bijutieri. Ne oprim la un 
magazin de covoare de unde poţi 
cumpăra un covor autentic anatolian 
lucrat manual, apoi vizităm o 
fabricuţă de onyx, locul ideal pentru 
achiziţia de suveniruri. Cu siguranţă, 
piesele autentice își vor găsi un loc 
special în casa ta ca obiect de decor.

Autentic cu de toate

Istanbul și-a câștigat renumele de 
capitală a savorilor orientale, a 
gusturilor si deliciilor ce-ţi lasă gura 
apă. Așa că, ne lăsăm ghidaţi spre un 
restaurant local cu meniu tradiţional 
turcesc din care nu vor lipsi kebabul, 
ayran-ul și baclavalele, după care ne 
retragem la hotel.

Moment de tihnă în Konya 

Artera principală din orașul vechi e 
ticsit de restaurante și cafenele care 
de abia așteaptă ca oaspeţii însetaţi 
să le calce pragul. Savurează-ţi ceaiul 
sau cafeaua la o terasă și admiră în 
tihnă peisajul citadin ce amintește de 
viaţa provincială din vechiul imperiu 
otoman.

Moscheea Aziziye, cu ornamentele sale în stil 
Baroc și două minarete în stil Rococo, face 
notă discordantă în lumea musulmană, fiind o 
atracţie de neratat pentru pasionaţii de rarităţi 
și ciudăţenii.  (Cazare in Konya). După o scurtă 
pauză de prânz, pornim din nou. În drumul 
nostru poposim la un vechi Kervansaray 
(caravanserai ) între Konya și Aksaray. 
Provocarea următoare este un adevărat 
labirint, vechiul oraș subteran Saratli (Kirkgoz). 
Explorăm încăperile legate prin tuneluri 
înguste printre care identificăm încăperile 
folosite ca magazine, locuinţe, un hambar 
de grâne, chiar și o cramă. Ne retragem la 
hotel în Konya și seara se încheie cu cina și 
socializare. 

8. Konya  - Side  -  Antalya

După micul dejun ne pregătim să vizităm 
superba staţiunea Side, unde se află ruinele 
unor monumente antice de o frumuseţe 
atemporală. Drumul de coastă trece prin 
peisaje în care munţii și marea nu au loc să 
se despartă. În cocheta staţiune Side avem o 
agendă încărcată. Mai întâi vizităm grandiosul 
Teatrul Roman, o mărturie remarcabilă a 
arhitecturii romane, dar și a faptului că în 
timpul imperiului se organizau spectacole 
colosale la care asistau peste 15.000 de 
spectatori frenetici. Apoi admirăm frumuseţea 
clasică a Templelor lui Apollo și a Dianei, ale 
căror coloane intacte lasă loc imaginaţiei în 
a le restaura mental în toată splendoarea lor 
de odinioară. Apoi, la câţiva km depărtare, 
în drumul nostru spre Aspendos, oprim să 
ne răcorim lângă cascada Manavgat, o altă 
ocazie excelentă de a scoate aparatele foto 
și de a captura imagini cu peisaje de vis. 
Dacă amfiteatrul din Side impresiona prin 
masivitate, Teatrul Antic din Aspendos culege 
laurii celei mai bine conservate edificii de 

17.04; 17.05;

 22.09*; 04.10*

2018

DATE DE PLECARE

BEST DEAL
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Marmais

Rodos

MM

Rod

Ankara

Goreme

Nevsehir

Konya

Side

Aspendos

Antalya

Pamukkale
Efes

Bergama

Troia

Bodrum

Kusadasi

Didyma
Milet

Istanbul Turcia

Canakkale

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

12 nopti cazare: 
    4 nopti la hotel de 3*
    8 nopti la hotel de 4*

20 mese incluse:
      12 mic-dejunuri
      8 cine

Transport: 
    cu autocar

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Localnicii sunt mai mereu binevoitori si 
gata să îţi dea un sfat, să te invite la un 
joc de rummy și un pahar de ceai aromat. 
Fii perseverent când ai de negociat cu 
vânzătorii locali. Dacă reușești, vei fi  dublu 
câștigat pentru că le vei câștiga respectul 
și pleci cu suvenirul mult dorit la un preţ 
de invidiat.

ISTANBUL : Palatul Topkapî, Moscheea 
Albastră, Catedrala Sf.  Sofi a, Palatul 
Dolmabahce
CAPADOCIA : Goreme, Kaymakli, 
Derikuyu
ANTALYA: Teatrul Roman din Side, 
Cascada Manavgat, Teatrul Antic din 
Aspendos
BODRUM : Mausoelul din Halikarnas, 
Amfi teatrul
KUSADASI : Efes, Casa Fecioarei Maria, 
Templul Zeiţei Artemis

 Vizităm Muzeul în aer liber din Goreme, 
un întreg complex monahal cu biserici 
rupestre și chilii ale călugărilor proto-
creștini.

FII PREGĂTIT DE...

*B$+3(�
������������
O ţară unde s-au întâlnit splendoarea Bizanţului opulent, 
rigoarea și frumuseţea Romei antice, complexitatea 
epopeică a Greciei clasice și grandoarea combativă a 
Imperiului Otoman...

225 €

începând de la

+ 145 € (transport autocar, 
ghid local, tur by night)

��
?� � /pers.

T
U

R
C

I
A

Peisaje selenare și savori cu gust mediteranean

ATMOSFERĂ LOCALĂ
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CULTURALEIstanbul –  Ankara – Göreme – Uchisar - Konya – Antalya – Pamukkale – Marmaris – Kusadasi –  Efes  –  Troia

Zbor cu balonul cald

Ia-ţi camera foto (și inima în dinţi) și 
urcă într-un balon cu aer cald. Este 
realemente o experienţă pe care n-o 
vei uita o viaţă. De la înălţime poţi 
cuprinde văile colorate în nuanţe de 
roz și galben ale dealurilor unduitoare, 
satele dăltuite în munte, Valea 
Dragostei cu ale sale formaţiuni în 
formă de ciuperci uriașe, văile Devrent 
Pasabag și Goreme. Merită toţi banii, 
parole! (Pe cheltuiala proprie).

Autentic anatolian

Capadoccia este faimoasă pentru 
artizanii locali, ţesători, meșteri 
ceramiști, bijutieri. Ne oprim la un 
magazin de covoare de unde poţi 
cumpăra un covor autentic anatolian 
lucrat manual, apoi vizităm o fabricuţă 
de onyx, locul ideal pentru achiziţia 
de suveniruri. Cu siguranţă, piesele 
autentice își vor găsi un loc special în 
casa ta ca obiect de decor.

Baie în piscina Cleopatrei

Termele Romane din vechiul 
Hierapolis invită doamnele tentate 
să se scalde în Piscina Cleopatrei, 
un locșor cu apă limpede, în care se 
presupune că s-ar fi  îmbăiat însăși 
frumoasa regină egipteană. Apa are 
temperatura constantă de 36 ° C, 
indiferent de anotimp, și se crede că 
ar avea proprietăţi de reîntinerire a 
tenului. 

Savori din: Turcia
.................................................................
Ai ocazia să te înfrupți cu una 
dintre cele mai simple preparate 
din Turcia, lahmacun, o lipie 
subțire pe care se întinde un 
amestec de carne tocată de vită 
sau miel, cu ceapă și ardei roșu, 
scoasă fi erbinte din cuptorul 
încins după doar 3-5 minute 
de copt. Se savurează fi erbinte, 
însoțit de o cană rece de ayran.

LAHMACUN
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 19.03.
Locuri limitate!

1. București – Istanbul 

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală 
- București, la ora 6.30 dimineaţa. Tranzitam 
Bulgaria. Istanbul ne întampină seara ca un joc 
de lumini și umbre, lăsându-ţi imaginaţia să 
anticipeze încă de acum comorile de vizitat a 
doua zi.Ne retragem la hotel. (Cazare în Istanbul).

2. Istanbul – Palatul Topkapi, Sf. Sofia, 

Moscheea Albastră

Günaydın! (Bună dimineaţa!) După micul dejun, 
mergem la pas spre Sultanahmet, vechiul oraș 
Constantinopole. Priveliștea te fură oriunde 
te-ai întoarce, palate monumentale, minarete 
silfide ce brăzdează norii incită privirea. Vechea 
reședinţă a sultanilor otomani, Palatul Topkapî, 
(astăzi muzeu) este primul obiectiv unde intrăm. 
Complexul cuprinde mai multe clădiri care aveau 
fiecare un rol bine definit în viaţa opulentă la 
curtea sultanului și grădini luxuriante prin care 
odinioară se plimbau concubinele regale însoţite 
de eunuci. În muzeu, într-o companie selectă, se 
află expusă și sabia lui Ștefan Cel Mare, alături de 
Toiagul lui Moise, turbanul lui Avraam (Abraham) 
și cel al lui Iosif (Jusuf). La doar câteva minute de 
mers, ajungem la Catedrala Sf. Sofia (Aya Sofya) 
reper istoric, religios și cultural, capodoperă 
arhitecturală ce atrage milioane de vizitatori în 
fiecare an. 
Apoi, pașii ne îndrumă spre Moscheea Albastră, 
cel mai fotogenic edificiu al Turciei. Monument 
și loc de rugăciune deopotrivă, moscheea 
și-a câștigat renumele după mozaicul superb, 
predominant albastru, fiind considerat un 
simbol al Turciei. Domurile sale în cascadă și 
cele 6 minarete zvelte îl fac unic în toată lumea 
islamică. La cateva minute de mers descoperim 
Hipodromul, construit de împaratii bizantini, astăzi 
parc, unde admirăm Obeliscul Egiptean, Fântâna 
lui Wilhelm II, Coloana Șerpuită și Coloana lui 
Constantin Porfirogenetul.

3. Istanbul  - Palatul Dolmabahce –  Ankara 

De departe cel mai frumos oraș din lume, Istanbul 
ocupă cu aroganţă câte o palmă de pământ 
pe două continente - Europa și Asia. Pe malul 
european nu departe de podul peste Bosfor se 
află Palatul Dolmabahce. Simbol al autorităţii 
și grandorii imperiului otoman timp de secole, 
palatul este astăzi un obiectiv pe care nu îl ratează 
niciun vizitator, în drum spre cartierul Ortakoy, 
faimos pentru localurile, terasele și cluburile de 
noapte exclusiviste. După pauza delicioasă de 
îngheţată ne îndreptam spre Ankara, traversand 
peisajul auster al podisului anatolian urmărind 
formaţiunile stîncoase sterpe din depărtare. 
Ajungem în Ankara. Capitala Turciei de astăzi 
contrastează puternic cu grandoarea și opulenţa 
Istanbulului, unde au lăsat urme ostentative două 
dintre cele mai mari imperii ale istoriei. Ankara, 
vechiul Ancyra, ne încântă cu monumente din 
epoca romană precum Coloana lui Iulian, ruinele 
Termelor Romane și Templul lui Augustus. 

Apoi vizităm Moscheea Haci Bayram Camii 
și spectaculoasele ziduri ale Cetăţii Kale din 
perioada otomană.  La începutul secolului XX, 
părintele fondator al Turciei moderne, Mustafa 
Kemal Ataturk (1881-1938), a dispus mutarea 
centrului guvernamental și administrativ al ţării 
în Ankara. Atracţia principală din Ankara este 
o reprezentare fidelă a caracterului lui Ataturk, 
Complexul muzeal și Mausoleul Mustafa Kemal 
Ataturk. Pe lângă mausoleu, complexul mai 
cuprinde un muzeu dedicat vieţii lui Ataturk, Calea 
Onoarei flancată de leii hitiţi, și un platou imens 
întitulat Curtea Onoarei. (Cazare in Ankara). 

4. Ankara- Göreme - Nevsehir 

Mic dejun. Suntem nerabadatori sa pornim la 
drum si ajungem in  Satul Göreme a fost votat 
drept unul dintre cele mai frumoase așezări rurale 
din lume de către câteva reviste de călătorie. 
Cu faţadele lor de piatră, casele pe jumătate 
îngropate în rocile vulcanice ascund adevărate 
labirinturi subterane. Priveliștea selenară ne fură 
imaginaţia, mai ales că cerul e pătat de baloane 
cu aer cald. Majoritatea vizitatorilor aleg să 
facă un tur cu balonul cald, principala activitate 
din această regiune care a devenit și un fel de 
emblemă turistică locală pentru această regiune. 
Ne plimbăm pe aleile din sat cu opriri la două 
biserici:  El Nazar și Sakli Kilise (Biserica Tăinuită), 
apoi plecăm pe drumul către Muzeul în aer liber 
Göreme. Chiar la marginea satului Göreme se 
află un sit din patrimoniul UNESCO, Muzeul în 
aer liber din Göreme. Aici se ascunde în roca 
vulcanică un întreg complex monahal cu biserici 
rupestre și chilii ale călugărilor proto-creștini. 
Pereţii așezămintelor adăpostesc fresce fabuloase 
în stil bizantin. Complexul datează din secolele 
X-XII, când Cappadocia era un important centru 
religios bizantin. Aici vom admira pe rând: Capela 
Mărului cu fresca Înălţării Domnului deasupra 
intrării; Capela Sf. Barbara cu pereţii interiori 
de un roșu-ocru, Biserica Șarpelui cu frescele 
reprezentându-i pe Sf. Gheorghe și Sf. Onufrei, 
uimitoarele și superb restauratele fresce ale 
Bisericii Întunecate și întortocheata Biserică Tokali, 
cu a sa boltă acoperită complet de scene biblice.  
Plecăm apoi spre Avanos, o mică localitate, 
faimoasă datorită meșterilor olari, unde vizităm un 
atelier de ceramică pentru a vedea la lucru unul 
dintre artizanii locului. Meșterul ne dă ocazia să ne 
murdărim pe mâini, modelând lutul după pofta 
inimii. După această experienţă telurică, pornim 
din nou, drumul spre hotel trecând pe lângă rîul 
Kizilirmak. Oprim scurt pentru a surprinde cadre 
perfecte cu Râul Roșu. Ne întoarcem la hotel unde 
savurăm cina alături de companionii de călătorie.  
(Cazare in Nevsehir).

5. Orașele subterane

Ziua precedentă a fost un fel de aperitiv pentru 
a explora orașele subterane din regiune. Primii 
oameni care au început să sape adăposturile 
subterane din regiune au fost hitiţii, în epoca 
bronzului. Orașele subterane din Cappadocia 
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și-au atins apogeul în epoca bizantină, 
secolele VI - VII, când creștinii din regiune 
au fost nevoiţi să se ascundă în subteran 
perioade lungi de timp pentru a scăpa de 
arabi și invadatorii persani. Orașul subteran 
Kaymaklı este cel mai elocvent exemplu 
de acest fel din Cappadocia, cu un labirint 
de camere conectate prin tuneluri, care se 
întind pe opt niveluri. La fel de spectaculos, 
orașul subteran Derinkuyu este cel mai adânc 
adăpost subteran din Cappadocia. E timpul 
să ne reîncărcăm bateriile, luăm masa la un 
restaurant local și ne răcorim cu ceai aromat 
de fructe.  Ne întoarcem la hotel. După cină 
asistăm la o Ceremonie Sema cu dansul 
Dervișilor Rotitori.(Opţional)

6.  Nesvsehir  - Konya 

Dupa micul dejun plecam spre Konya, 
important centru de pelerinaj religios pentru 
musulmani, cunoscut în special datorită 
poetului și filozofului Mevlana Celaleddin 
Rumi care a fondat aici secta Sufi a Dervisilor 
Rotitori  în secolul  al XIII-lea. Vizităm muzeul 
care îi este dedicat, trecând superba Poartă  a 
Dervisilor (Dervisan Kapsi), intrăm în grădina 
de trandafiri și găsim la capătul aleii mausoleul 
poetului.
Aflăm de la ghidul nostru detalli din viaţa 
de zi cu zi a dervișilor sufi. În Konya sunt o 
sumedenie de medrese, scoli teologice 
ale căror superbe clădiri merită atenţia 
noastră. Muzeul Faianţei (Karatay Medresisi), 
odinioară colegiu teologic, este astăzi una 
dintre principalele atracţii turistice din Konya. 
Peretii sunt placati cu frumoasa ceramica în 
stil Suljuk. Mai desoperim Muzeul Sculpturii 
(Ince Minareli Medrese), parcul Alaeddin Tepe 
amenajat pe situl vechii citadele, apoi ruinele 
Palatului Alaedin Kaykobad și impunătoarea 
moschee Aleadin Camii, una dintre cele mai 
vechi din lume, ridicată în secolul XIII după 
tradiţia arabă cu o bolta de lemn sustinută de 
42 de coloane antice. Moscheea Aziziye, cu 
ornamentele sale în stil Baroc și două minarete 
în stil Rococo, face notă discordantă în lumea 
musulmană, fiind o atracţie de neratat pentru 

pasionaţii de rarităţi și ciudăţenii.  (Cazare in 
Konya).
După o scurtă pauză de prânz, pornim din 
nou. În drumul nostru poposim la un vechi 
Kervansaray (caravanserai ) între Konya și 
Aksaray. Provocarea următoare este un 
adevărat labirint, vechiul oraș subteran Saratli 
(Kirkgoz). Explorăm încăperile legate prin 
tuneluri înguste printre care identificăm 
încăperile folosite ca magazine, locuinţe, 
un hambar de grâne, chiar și o cramă. Ne 
retragem la hotel în Konya și seara se încheie 
cu cina și socializare.  

7.  Konya  - Side  -  Antalya 

După micul dejun vizităm superba staţiunea 
Side, unde se află ruinele unor monumente 
antice de o frumuseţe atemporală. Mai întâi 
vedem grandiosul Teatrul Roman, o mărturie 
remarcabilă a arhitecturii romane, dar și a 
faptului că în timpul imperiului se organizau 
spectacole colosale la care asistau peste 
15.000 de spectatori frenetici. Apoi admirăm 
frumuseţea clasică a Templelor lui Apollo și 
a Dianei, ale căror coloane intacte lasă loc 
imaginaţiei în a le restaura mental în toată 
splendoarea de odinioară. Apoi, la câţiva km 
depărtare, în drumul nostru spre Aspendos, 
oprim să ne răcorim lângă cascada Manavgat, 
o altă ocazie excelentă de a scoate aparatele 
foto și de a captura imagini cu peisaje de vis. 
Dacă amfiteatrul din Side impresiona prin 
masivitate, Teatrul Antic din Aspendos culege 
laurii celui mai bine conservat edificiu de acest 
gen din lume. Înconjurată de livezi și ferme, 
clădirea amfiteatrului pare încremenită în timp. 
Noi, însă, ne mobilizăm și plecăm spre hotelul 
nostru din Antalya. 

8.  Antalya  - Pamukkale – Marmaris 

După micul dejun ne indreptam spre 
Pamukkale cu ale sale terase de travertin albe, 
semicirculare. Dacă orașele “mușuroi” ale 
Turciei ne-au redus la tăcere de uimire, o altă 
atracţie suprarealistă reușește să rivalizeze 
cu acestea. Inspirați de muntele de un alb 
sclipitor, cu formaţiunile sale calcaroase, 

semicirculare, turcii au dat locului numele 
Pamukkale care înseamnă “Castelul de 
bumbac”. Odată ajunși la poalele muntelui, 
urcăm la pas, desculţi, bucurându-ne de 
priveliștea uimitoare și de blândeţea netedă 
a teraselor de travertin. În apropiere se află 
ruinele orașului balnear Hierapolis, un loc 
adorat de romani pentru izvoarele sale cu 
apă termală ce conţin minereuri de calcit alb. 
Acestea sunt și sursa teraselor de travertin, azi 
deschise publicului larg pentru a testa din plin 
binefacerile apelor termale. Revigoraţi după 
baia fierbinte, coborâm spre ruinele orașului 
Hierapolis, printre cele mai bine păstrate orașe 
antice. Aici descoperim  Poarta Frontinus , 
Strada Coloanelor, principala arteră a vechiului 
poli., Biserica Bizantină, ruinele Tempului lui 
Apollo, apoi urcăm spre spectaculosul Teatru 
Antic, construit din porunca împăratului 
Severus în anul 206 D.C. Seara ajungem in 
Marmaris 

9. Insula Rodos  

Mic dejun. Timp liber în stațiune. Opțional 
croazieră în Insula Rodos -  Insula Soarelui. 
Capitala, denumită tot Rodos, este situată 
în nordul insulei și este compusă practic 
din trei orașe: modern, antic și medieval. 
Orașul modern are un caracter cosmopolit, 
cu majoritatea clădirilor ridicate în secolul al 
XX-lea. Orașul antic, fondat în anul 408 î.H., se 
mândrește cu ruinele templelor lui Zeus, Atena 
și Apollo, cu Stadionul, Gymnasiumul și Teatrul. 
Orașul medieval este înconjurat de zidurile 
ridicate de Cruciaţi. Se recomandă folosirea 
trenulețului turistic. În port se află Colosul 
din Rodos, una dintre cele şapte minuni ale 
lumii antice, statuia îl înfăţișa pe zeul grec al 
Soarelui, Helios. Seara ne întoarcem în Turcia. 
Cazare în Marmaris.

10. Marmaris – Bodrum – Dydyma –Milet– 

Kusadasi  

Mic dejun. Pornim la drum spre Bodrum ca să 
explorăm vechiul oraș grecesc Halikarnas, azi 
o staţiune fermecătoare, îmbrăcând relieful 
înalt al ţărmului Mării Egee cu casele sale 

Catedrala Sf. Sofi a 

Cel mai cunoscut monument din 
Istanbul este muzeul Sfânta Sofi a. Pe 
rând biserică, moschee și din 1935 

muzeu, Hagia Sofi a (”Sfânta Înţelepciune”, 
”Înţepelciunea Divină”) este clădirea ce 
simbolizează trecerea de la cultura europeană 
la cea orientală, gloria Imperiului Bizantin și 
apogeul celei mai fertile prioade din istoria 
romanităţii orientale - domnia lui Iustinian.

1 Muzeul în aer liber din 

Göreme 

Muzeul este unul dintre cele mai 
importante atracţii din Turcia și 

este cea mai faimoasă din Cappadocia Aici se 
ascunde în roca vulcanică un întreg complex 
monahal cu biserici rupestre și chilii ale 
călugărilor proto-creștini. Complexul datează 
din secolele X-XII, când Cappadocia era un 
important centru religios bizantin.

2 Pamukkale - suprarealist 

Dacă orașele “mușuroi” ale Turciei 
ne-au redus la tăcere de uimire, o altă 
atracţie supra-realistă reușește să 

rivalizeze cu acestea. Inspiraţi de muntele de 
un alb sclipitor, cu formaţiunile sale calcaroase, 
semicirculare, turcii au dat locului numele 
Pamukkale care înseamnă         #Castelul de 
bumbac#. Odată ajunși la poalele muntelui, 
urcăm la pas, desculţi, bucurându-ne de 
priveliștea uimitoare și de blândeţea netedă a 
teraselor de travertin. 

3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
4 nopţi de cazare la hotel de 3*
8 nopti de cazare la hotel de  4*
12 mic dejun;
8 cine la hotel ;
Ghizi  locali  în Istanbul, Goreme, Konya;
Tur de Istanbul by night cu trecere peste Bosfor în ASIA;
Croazieră pe Bosfor;
Gustare tradiţională (kebab, ayran și baclavale) în ziua 2
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Ceremonie Sema cu dansul Dervișilor Rotitori – 35 € /pers.
Croaziera insula Rodos 44 €/ pers.  (nu sunt incluse taxele de 
port 15 € /pers.)
Seara traditionala turceasca 35 €/ pers. 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane;
Transportul în Istanbul și la obiectivele turistice.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 165 €
• Reducere a 3-a persoana in camera 35 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 45 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 122€

PROMO

Reducere 69€
STANDARD PLUS

Reducere 52€

347€
+ 145 € (transport  autocar, ghid local, tur by night)

225€
+ 145 € (transport  autocar, ghid local, tur by night)

278€
+ 145 € (transport  autocar, ghid local, tur by 

night)

295€
+ 145 € (transport  autocar, ghid local, tur by 

night)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• 20%  REDUCERE pentru achitarea excursiilor 

optionale la inscriere;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  31.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  31.03.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Dondurma

Savurează o îngheţată turcească 
veritabilă, pe care o poţi lua din mai 
multe tentative de la vânzătorul 
ambulant, pus pe șotii, jonglând cu 
cornetul plin de delicioasa cremă ca 
un adevărat prestidigitator. Îngheţata 
turceasca are o textura elastica si 
gumoasa si o aroma speciala data de 
salep, un ingredient pudra obtinut 
din bulbii unui anumit soi de orhidee, 
dar și de mastic, o rășina obţinută 
din arborele de mastic. Este atât de 
densă și de lipicioasă, încat uneori 
se consumă cu furculiţa și cuţitul. 
Îngheţata turcească se topește mult mai 
greu decăt cea obișnuită, iar adevăraţii 
iubitori de îngheţată spun că trebuie 
să mănânci dondurma cel puţin o dată 
în viaţă

Ritm și gusturi tradiţionale

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage la 
hotel, avem pentru tine un pont: cum 
sună “Seară Tradiţional Turcească“? Ai 
ocazia să descoperi folclorul autentic 
din diverse regiuni etnografi ce ale 
Turciei, dansurile și ritmurile și 
costumele specifi ce, cu obiceiurile de 
nuntă, dar și cu bucătăria specifi că. 
Iar cireașa de pe tort… O superbă 
dansatoare orientală va capta toată 
atenţia spectatorilor cu dansul ei exotic 
și senzual, cu unduiri, vibraţii și rotiri, 
prin care reușește să ne transmită toată 
magia și exotismul oriental al Turciei. 
(Opţional)

albe în stil mediteranean și terasele mirosind a 
orhidee și petale de smochini. Atracţia principală 
în Bodrum este impresionantul Castel Sf. Petru, 
ridicat de cavalerii cruciaţi din Rhodos. Astăzi 
acesta găzduiește Muzeul de Arheologie Marină.
Drumul continuă spre Kușadasi cu o scurtă oprire 
la Dydma, la ruinele templului închinat zeului 
Apollo. Acesta a fost întrecut ca mărime în fosta 
Ionia numai de templul Heraion, de pe insula 
Samos și de templul lui Artemis (Artemision) din 
Efes (Ephesos). Se numără printre cele mai bine 
conservate construcţii ale antichităţii. Următoarea 
oprire va fi la Milet, oraș  întemeiat de ahei pe 
coasta de apus a Asiei Mici și unul dintre cele mai 
înfloritoare orașe grecești, mare centru comercial 
și cultural. Milet  a fost un important centru al 
filosofiei ioniene – Școala din Milet, școală cu care 
începe filosofia greacă și al carei reprezentant 
de seamă a fost Thales. În cursul serii ajungem 
în Kusadasi, stațiunea care și-a luat numele de la 
mica insulă aflată la intrarea în portul vechi, “Insula 
Păsărilor”.  Cazare în Kusadasi.

11. Kusadasi – Efes – Capela Meryemana 

După micul dejun ne ocupăm locurile în scaunele 
confortabile ale autocarului și admirăm pitorescul 
regiunii rurale în drum spre Efes. UNESCO a 
declarat Efes-ul cel mai bine conservat oraș antic 
de pe toată coasta mediteraneană. Superbele 
vestigii arhitecturale din perioada de glorie a 
Efes-ului sunt dovada clară că bunăstarea era la 
ea acasă. Intrăm în orașul de odinioară, mergând 
la pas printre coloanele ionice si ajungem la 
faimoasele ruine ale Bibliotecii lui Celsus, apoi 
Templul lui Hadrian și Termele Romane. Efes 
găzduia în mod regulat jocuri și lupte cu gladiatori 
așa că, la distanţă cât să arunci o piatră, găsim 
un amfiteatru uriaș, Teatrul Mare unde, se pare, 
a predicat Sf. Pavel în faţa a peste 25 000 de 
oameni. E timpul să ne retragem la un restaurant 
local, să savurăm un kebab sau lahmacun fierbinte 
și aromat cu ayran răcoritor. Cu energie nouă, 
ne îndreptăm spre Casa Fecioarei Maria. Capela 

Meryemana a fost clădită pe fundaţia unei 
case care, susţin unii, ar fi fost ultimul refugiu al 
Fecioarei Maria. Pentru a vizita interiorul și a vedea 
altarul se plătește o taxă suplimentară. Lăsăm 
Efesul în urmă cu experienţe de neuitat, nu înainte 
de a mai face un popas la coloanele Templului 
Zeiţei Artemis, una dintre Cele Șapte Minuni ale 
lumii antice. Cazare în Kusadasi.

12. Kusadasi –Bergama – Troia – Canakkale  

După micul dejun continuăm pelerinajul prin 
Turcia spre Marea Marmara. Oprim pentru a vizita 
pe rând Cetățile Pergamon și Troia. Pergam este 
citat în cartea Apocalipsei fiind una dintre cele 
șapte biserici menționate din Asia. În prezent, 
siturile arheologice principale ale anticului Pergam 
se găsesc în nordul și vestul orașului modern 
Bergama. Troia este un oraș legendar, descris în 
ciclul războaielor troiene, în special în Iliada, unul 
dintre cele două poeme epice atribuite lui Homer.   
Cazare în Canakkale.

13. Canakkale – Bucuresti   

Hoşçakal, görüşürüz...! (La revedere, pe curând...!) 
Lasăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am 
vizitat, traversăm strâmtoarea Dardanele pentru 
a ajunge din nou in Europa. Seara sosire în 
București.

BEST DEAL

19.03, 26.04;

12.05; 01.06 

20.09; 20.10
2018

DATE DE PLECARE
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Goreme

Nevsehir

Konya

Side
Aspendos

Pamukkale

Marmais

Antalya

Turcia

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 4*

14 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
   7 cine

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

În Capadoccia vei fi  fascinat de peisajul 
fabulos. Savurează din plin tot ce 
oferă această regiune unică în lume, 
tradiționalistă și turistică în același timp. Vei 
fi  asaltat de artizani locali dornici să-ți vândă 
produsele. Negociază cu îndrăzneală! 
Dacă reușești, vei fi  dublu câștigat pentru că 
le vei câștiga respectul și pleci cu suvenirul 
mult dorit la un preţ de invidiat.

 Va fi  o încântare să admirăm frumuseţea 
clasică a Templelor lui Apollo și a Dianei 
din Side.

FII PREGĂTIT DE...

Vei descoperi una dintre cele mai fascinante regiuni din 
lume, cu orașe subterane, vestigii proto-creștine, peisaje 
ireale, dar și ruine antice, romane, frumuseţi și capodopere 
arhitecturale de pe vremea Bizanţului. 
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195€

începând de la

+ 220 € (bilet avion, transfer si 
transport autocar local)

�
?� � /pers.

Votat de călători printre destinațiile de top din lume!

CAPADOCIA : Goreme, Kaymakli, 
Derikuyu, Uchisar
ANTALYA: Teatrul Roman din Side, 
Cascada Manavgat, Teatrul Antic din 
Aspendos
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priveliștea uimitoare. În apropiere se 
află ruinele orașului balnear Hierapolis, 
adorat de romani pentru izvoarele sale 
cu apă termală ce conţin minereuri de 
calcit alb. Apoi coborâm spre ruinele 
orașului Hierapolis.  Aici descoperim Poarta 
Frontinus, Strada Coloanelor, principala 
arteră a vechiului polis, Biserica Bizantină, 
ruinele Tempului lui Apollo, apoi urcăm 
spre Teatrul Antic, construit în anul 206 d.H.  
Cazare în Antalya.

7.  Antalya  - Seara cu ritm și gusturi 

tradiționale

Program liber. Profită de plajele superbe, de 
soare și de valurile Mării Mediterane. Seara 
vă invităm la cină și spectacol tradiţional 
turcesc. (Opțional). 

8.  Antalya  -  Bucuresti

Mic dejun, transfer la aeroport și zbor spre 
casă.

1. București – Antalya

Sosire în Antalya. Cazare și apoi program de voie! 
Cazare în Antalya.

2. Antalya - Göreme - Nevsehir

Mic dejun. Nerăbdători, pornim spre  Göreme, votat 
drept unul dintre cele mai frumoase așezări rurale din 
lume de revistele de călătorie. Oprire la două biserici:  
El Nazar și Sakli Kilise (Biserica Tăinuită), apoi plecăm 
către Muzeul în aer liber Göreme. În munte găsim un 
întreg complex monahal (sec. X-XII) cu biserici rupestre 
și chilii ale călugărilor proto-creștini. Admirăm pe rând: 
Capela Mărului cu fresca Înălţării Domnului deasupra 
intrării; Capela Sf. Barbara, Biserica Șarpelui, frescele 
Bisericii Întunecate și întortocheata Biserică Tokali, cu 
bolta acoperită de scene biblice. Plecăm apoi spre 
Avanos, satul meșterilor olari, pentru a vedea la lucru 
unul dintre artizanii locului. Meșterul ne dă ocazia să 
ne murdărim pe mâini, modelând lutul după pofta 
inimii. După această experienţă telurică, plecăm spre 
râul Kizilirmak, dar oprim din nou pentru a surprinde 
cadre perfecte cu “Râul Roșu”. Ne întoarcem la hotel, 
unde savurăm cina alături de companionii de călătorie.  
(Cazare în Nevsehir).

3. Orașele subterane

Primii oameni care au săpat adăposturi subterane 
în regiune au fost hitiţii, în epoca bronzului. În epoca 
bizantină (sec. VI - VII), creștinii din regiune au fost 
nevoiţi să se ascundă în subteran pentru a se feri de 
arabi și invadatorii persani. Orașul subteran Kaymaklı 
este cel mai bun exemplu de acest fel din Cappadocia, 
cu un labirint de camere conectate prin tuneluri, care 
se întind pe opt niveluri. Iar orașul subteran Derinkuyu 
este cel mai adânc adăpost subteran din Cappadocia. 
Ultima redută pentru această zi este Uçhisar, fortăreaţa 
dăltuită în stânca masivă ce domină dealurile din prejur 
și Valea Porumbeilor. Ne întoarcem la hotel. După cină, 
asistăm la o Ceremonie Sema cu dansul Dervișilor 
Rotitori. (Opţional)

4. Nesvsehir  -  Konya

Konya este un important centru religios pentru 
musulmani, cunoscut în special datorită poetului și 
filozofului Mevlana Celaleddin Rumi care a fondat în 
secolul  al XIII.secta Sufi a Dervisilor Rotitori. Vizităm 
muzeul, superba Poartă a Dervisilor (Dervisan Kapsi), 
grădina de trandafiri și mausoleul poetului. În Konya 
sunt o sumedenie de medrese, scoli teologice, 
frumuseţea orientală a clădirilor merită atenţia noastră: 
Muzeul Faianţei (Karatay Medresisi), una dintre 
principalele atracţii turistice din Konya, cu frumoasa 
ceramica în stil Suljuk. Continuăm cu Muzeul Sculpturii 
(Ince Minareli Medrese), parcul Alaeddin Tepe, ruinele 
Palatului Alaedin Kaykobad și impunătoarea moschee 
Aleadin Camii, ridicată în sec. XIII după tradiţia arabă 
cu o boltă de lemn sustinută de 42 de coloane antice. 
Moscheea Aziziye se prezintă într-o fuziune de stiluri 
- baroc și rococo -  făcând notă discordantă în lumea 
musulmană. Poposim la un vechi Kervansaray între 
Konya și Aksaray, apoi vedem vechiul oraș subteran 
Saratli (Kirkgoz). Cazare în Konya și seara se încheie cu 
cină și socializare.  

ITINERARIU

5. Konya  - Side  -  Antalya

Cocheta stațiune Side se mândrește cu ruinele 
unor monumente antice de o frumuseţe 
atemporală: vizităm grandiosul Teatru Roman, 
Templele lui Apollo și a Dianei, ale căror coloane 
intacte lasă loc imaginaţiei.  De aici, în drumul 
nostru spre Aspendos, oprim să ne răcorim lângă 
cascada Manavgat, ocazie excelentă de a face 
fotografii. Teatrul Antic din Aspendos culege 
laurii celui mai bine conservat edificiu de acest 
gen din lume. Înconjurată de livezi și ferme, 
clădirea amfiteatrului pare încremenită în timp. 
Ne retragem la hotel. Cazare în Antalya. 

6.  Antalya – Pamukkale – Hierapolis - 

Marmaris - Antalya

Astăzi vă propunem excursia opțională la 
Pamukkale. Inspirați de muntele de un alb 
sclipitor, turcii au dat locului numele Pamukkale, 
“Castelul de bumbac”. De la poalele muntelui, 
urcăm la pas, desculţi, bucurându-ne de 

Göreme  - Konya – Side - Manavgat - Pamukkale - Hyerapolis 

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 59€

STANDARD PLUS

Reducere 44€

298€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  

transport  autocar local)

195€
+ 220 € (bilet avion, transferuri 

si  transport  autocar local)

239€
+ 220 € (bilet avion, transferuri 

si  transport  autocar local)

254€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  

transport  autocar local)

• Oferta valabila pentru 
primele locuri din autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana 

la  21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  PELLERIN CLUB 
CARD, inclusa  si   asigurarea 
medicala , storno si de 
bagaj;

• GRATUIT ceremonia Sema; 

 Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

/ anulari;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Oferta  valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat
7 nopti de cazare la hotel de  4*
7 mic dejun;
7 cine la hotel ;
Ghizi  locali  în Goreme, Konya;
Bilet de avion Bucuresti -Antalya si retur Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL

Ceremonie Sema – 35 € /pers.
Seara turceasca  –  35 €/pers. 
Pamukkale - 50€ / pers
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim de  30 pers
Transportul în Turcia și la obiectivele turistice.

DE REŢINUT!

26.04; 03.05; 10.05; 

10.06*; 19.06**; 

10.07**; 12.09***; 

27.092018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 26.04

Locuri limitate!

BEST DEAL
Reducere 103€

• Supliment de single 105 €;
• Reducere a 3-a persoana in 

camera 35 €;
• Reducere copil  6-12 ani  - 45 €,  

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti;

• Supliment  30 €  pentru zbor 
din, Cluj, Arad, Oradea, Iasi;

• Supliment 15 € /pers./zi  pentru 
hotel de 5* in Antalya  (4 nopti).

*/**Plecari din țară. Vezi program detaliat!
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Lacul Abant

Safranbolu

Ankara

Goreme
Nevsehir

Konya

SideAspendos

Istanbul Turcia

Antalya

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

10 nopţi cazare: 
    3 nopţi la hotel de 3*
    7 nopţi la hotel de 4*

17 mese incluse:
      10 mic-dejunuri
      7 cine

Transport: 
    cu avion + autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Cu o varietate de atracţii unice, Turcia își 
datorează misterul nebănuit istoriei sale 
unice, marcată de civilizaţii fascinante, 
imperii puternice. De la fenicieni, la romani și 
Bizanţ, până mai târziu la puternicul imperiu 
otoman, toţi au lăsat o amprentă puternică 
pe aceste meleaguri cu adevărat  epice.  

ISTANBUL : Palatul Topkapî, Moscheea 
Albastră, Catedrala Sf.  Sofi a
ANKARA : Mausoleul Ataturk
CAPADOCIA : Goreme, Kaymakli, 
Derikuyu, Uchisar
ANTALYA: Teatrul Roman din Side, 
Cascada Manavgat, Teatrul Antic din 
Aspendos
KUSADASI : Efes, Casa Fecioarei Maria, 
Templul Zeiţei Artemis
BODRUM : Mausoelul din Halikarnas, 
Amfi teatrul

 La Palatul Topkapî, într-o companie selectă, 
se afl ă expusă sabia lui Ștefan Cel Mare, 
alături de toiagul lui Moise și turbanul lui 
Avraam (Abraham) 

FII PREGĂTIT DE...
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175 €

începând de la

+ 220€ (bilet de avion, transfer 
si transport autocar local)
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Într-o călătorie de vis, vei traversa întreaga Turcie 
pe drumuri ce ne poartă prin peisajele sublime ale 
Cappadociei, Anatolia cea conservatoare până  pe 
coasta Mării Egee cu staţiunile sale fenomenale.

De la Poarta Sultanilor până în ţara dervișilor.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE Istanbul – Ankara – Göreme - Konya – Antalya – Pamukkale - Kusadasi – Bodrum

Artizanii Anatoliei 

Regiunea este faimoasă pentru artizanii 
locali, ţesători, meșteri ceramiști, 
bijutieri. Ne oprim la un magazin de 
covoare de unde poţi cumpăra un covor 
autentic anatolian lucrat manual, apoi 
vizităm o fabricuţă de onyx, locul ideal 
pentru achiziţia de suveniruri. Cu 
siguranţă, piesele autentice își vor găsi 
un loc special în casa ta ca obiect de 
decor.

În baia Cleopatrei

Termele Romane din vechiul Hierapolis 
invită doamnele tentate să se scalde 
în Baia Cleopatrei, un locșor cu apă 
limpede, în care se presupune că s-ar 
fi  îmbăiat însăși frumoasa regină 
egipteană. Apa are temperatura 
constantă de 36 ° C, indiferent 
de anotimp, și se crede că ar avea 
proprietăţi de reîntinerire a tenului. 
Experienţa este unică, piscina cu 
apa limpede lasă să se vadă părţi din 
coloanele de marmură vechi de peste 
2000 de ani.

Pune-ţi o dorinţă

Dacă tot aţi ajuns în Efes trebuie să  
mergeţi si  la mormântul Apostolului 
Ioan, să vă puneţi o dorinţă. Atingerea 
marmurei reci îţi dă o senzaţie unică 
și vei fi  încredinţat că dorinţa ţi se va 
îndeplini. Biserica Sfântului Ioan a fost 
realizata din piatra si cărămidă, fi ind 
construită sub formă de cruce înscrisă, 
având sase cupole mari și cinci mai 
mici, cea mai mare afl ându-se deasupra 
mormântului Apostolului.

Savori din: TURCIA
.................................................................
Ai ocazia să te înfrupţi cu una 
dintre cele mai simple preparate 
din Turcia, lahmacun, o lipie 
subţire pe care se întinde un 
amestec de carne tocată de vită 
sau miel, cu ceapă și ardei roșu, 
scoasă fi erbinte din cuptorul 
încins după doar 3-5 minute 
de copt. Se savurează fi erbinte, 
însoţit de o cană rece de ayran.

LAHMACUN
................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 24.05.
Locuri limitate!

1. București – Istanbul

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală 
- București, la ora 6.30 dimineaţa. Tranzitam 
Bulgaria. Istanbul ne întampină seara ca un joc 
de lumini și umbre, lăsându-ţi imaginaţia să 
anticipeze încă de acum comorile de vizitat a doua 
zi. Zărim în treacăt forfota de oameni de la Podul 
Galata iar, în depărtare, se ridică impunătorul 
Turn Galata (clădit de Genovezi în 1348 ca turn 
de veghe asupra Bosforului) stând indiferent în 
perdeaua de lumini ambientale. Ne retragem la 
hotel. (Cazare în Istanbul).

2. Istanbul – Palatul Topkapî, Sf. Sofia, 

Moscheea Albastră

Günaydın! (Bună dimineaţa!). După micul dejun, 
mergem la pas spre Sultanahmet, vechiul oraș 
Constantinopole. Priveliștea te fură oriunde te-ai 
întoarce, palate monumentale, minarete silfide ce 
brăzdează norii incită privirea. Vechea reședinţă a 
sultanilor otomani, Palatul Topkapî, (astăzi muzeu) 
este primul obiectiv unde intrăm. Complexul 
cuprinde mai multe clădiri care aveau fiecare 
un rol bine definit în viaţa opulentă la curtea 
sultanului și grădini luxuriante prin care odinioară 
se plimbau concubinele regale însoţite de eunuci. 
În muzeu, într-o companie selectă, se află expusă 
și sabia lui Ștefan Cel Mare, alături de Toiagul lui 
Moise, turbanul lui Avraam (Abraham) și cel al lui 
Iosif (Jusuf).
La doar câteva minute de mers, ajungem la 
Catedrala Sf. Sofia (Aya Sofya) reper istoric, 
religios și cultural, capodoperă arhitecturală ce 
atrage milioane de vizitatori în fiecare an. 
Apoi, pașii ne îndrumă spre Moscheea Albastră, 
cel mai fotogenic edificiu al Turciei. Monument 
și loc de rugăciune deopotrivă, moscheea 
șWi-a câștigat renumele după mozaicul superb, 
predominant albastru, fiind considerat un 
simbol al Turciei. Domurile sale în cascadă și 
cele 6 minarete zvelte îl fac unic în toată lumea 
islamică. După ce ne tragem sufletul, descoperim 
Hipodromul, construit de împaratii bizantini, astăzi 
parc, unde admirăm Obeliscul Egiptean, Fântâna 
lui Wilhelm II, Coloana Șerpuită și Coloana 
lui Constantin Porfirogenetul. Seara cazare în 
Istanbul.

3. Istanbul - Ankara

Pornim motoarele, dimineaţa devreme, după 
micul dejun. Traversăm peisajul  auster al podișului 
anatolian urmărind formaţiunile stîncoase sterpe 
din depărtare. Ajungem în Ankara. Capitala Turciei 
de astăzi contrastează puternic cu grandoarea 
și opulenţa Istanbulului, unde au lăsat urme 
ostentative două dintre cele mai mari imperii 
ale istoriei. Ankara, vechiul Ancyra, ne încântă cu 
monumente din epoca romană precum Coloana 
lui Iulian, ruinele Termelor Romane și Templul lui 
Augustus. Apoi vizităm Moscheea Haci Bayram 
Camii și spectaculoasele ziduri ale Cetăţii Kale 

din perioada otomană.  La începutul secolului XX, 
părintele fondator al Turciei moderne, Mustafa 
Kemal Ataturk (1881-1938), a dispus mutarea 
centrului guvernamental și administrativ al ţării 
în Ankara. Atracţia principală din Ankara este 
o reprezentare fidelă a caracterului lui Ataturk, 
Complexul muzeal și Mausoleul Mustafa Kemal 
Ataturk. Pe lângă mausoleu, complexul mai 
cuprinde un muzeu dedicat vieţii lui Ataturk, Calea 
Onoarei flancată de leii hitiţi, și un platou imens 
întitulat Curtea Onoarei.

4. Ankara- Göreme - Nevsehir

Mic dejun. Suntem nerbadatori sa pornim la drum 
si ajungem in  Satul Göreme a fost votat drept unul 
dintre cele mai frumoase așezări rurale din lume 
de către câteva reviste de călătorie. Cu faţadele lor 
de piatră, casele pe jumătate îngropate în rocile 
vulcanice ascund adevărate labirinturi subterane. 
Priveliștea selenară ne fură imaginaţia, mai ales că 
cerul e pătat de baloane cu aer cald. Majoritatea 
vizitatorilor aleg să facă un tur cu balonul cald, 
principala activitate din această regiune care 
a devenit și un fel de emblemă turistică locală 
pentru această regiune.  Ne plimbăm pe aleile din 
sat cu opriri la două biserici:  El Nazar și Sakli Kilise 
(Biserica Tăinuită), apoi plecăm pe drumul către 
Muzeul în aer liber Göreme. Chiar la marginea 
satului Göreme se află un sit din patrimoniul 
UNESCO, Muzeul în aer liber din Göreme. Aici 
se ascunde în roca vulcanică un întreg complex 
monahal cu biserici rupestre și chilii ale călugărilor 
proto-creștini. Pereţii așezămintelor adăpostesc 
fresce fabuloase în stil bizantin. Complexul 
datează din secolele X-XII, când Cappadocia era 
un important centru religios bizantin. Aici vom 
admira pe rând: Capela Mărului cu fresca Înălţării 
Domnului deasupra intrării; Capela Sf. Barbara cu 
pereţii interiori de un roșu-ocru, Biserica Șarpelui 
cu frescele reprezentându-i pe Sf. Gheorghe și 
Sf.Onufrei, uimitoarele și superb restauratele 
fresce ale Bisericii Întunecate și întortocheata 
Biserică Tokali, cu a sa boltă acoperită complet 
de scene biblice. Muzeul este unul dintre cele 
mai importante atracţii din Turcia și este cea mai 
faimoasă din Cappadocia. 
Plecăm apoi spre Avanos, o mică localitate, 
faimoasă datorită meșterilor olari, unde vizităm un 
atelier de ceramică pentru a vedea la lucru unul 
dintre artizanii locului. Meșterul ne dă ocazia să 
ne murdărim pe mâini, modelând lutul după pofta 
inimii. După această experienţă telurică, pornim 
din nou, drumul spre hotel trecând pe lângă rîul 
Kizilirmak. Oprim scurt pentru a surprinde cadre 
perfecte cu #Râul Roșu#. Ne întoarcem la hotel 
unde savurăm cina alături de companionii de 
călătorie.  (Cazare in Nevsehir).

5. Göreme – Orașele subterane – Konya 

Ziua precedentă a fost un fel de aperitiv pentru 
a explora orașele subterane din regiune. Primii 
oameni care au început să sape adăposturile 
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subterane din regiune au fost hitiţii, în epoca 
bronzului. Orașele subterane din Cappadocia 
și-au atins apogeul în epoca bizantină, 
secolele VI - VII, când creștinii din regiune 
au fost nevoiţi să se ascundă în subteran 
perioade lungi de timp pentru a scăpa de 
arabi și invadatorii persani. Orașul subteran 
Kaymaklı este cel mai mare exemplu de acest 
fel din Cappadocia, cu un labirint de camere 
conectate prin tuneluri, care se întind pe opt 
niveluri. La fel de spectaculos, orașul subteran 
Derinkuyu este cel mai adânc adăpost 
subteran din Cappadocia, și, de reţinut, 
este mai puţin asaltat de turiști. E timpul 
să ne reîncărcîm bateriile, luăm masa la un 
restaurant local și ne răcorim cu ceai aromat 
de fructe și salep.
O ultima redută pentru această zi este 
Uçhisar, cu fortăreaţa sa dăltuită în stânca 
masivă ce domină dealurile dimprejur și Valea 
Porumbeilor. Fortăreaţa era folosită drept 
refugiu de către protocreștini în perioada 
romană și bizantină.
După o scurtă pauză de prânz, pornim din 
nou. În drumul nostru poposim la un vechi 
Kervansaray (caravanserai ) între Konya și 
Aksaray. Provocarea următoare este un 
adevărat labirint, vechiul oraș subteran Saratli 
(Kirkgoz). Explorăm încăperile legate prin 
tuneluri înguste printre care identificăm 
încăperile folosite ca magazine, locuinţe, 
un hambar de grâne, chiar și o cramă. Ne 
retragem la hotel in Konya . (Cazare in  Konya).
După cină, asistăm la o Ceremonie Sema cu 
dansul Dervișilor Rotitori.(Opţional)

6.  Konya -  Antalya

După micul dejun începem turul în Konya, 
important centru de pelerinaj religios pentru 
musulmani, cunoscut în special datorită 
poetului și filozofului Mevlana Celaleddin 
Rumi care a fondat aici secta Sufi a Dervisilor 
Rotitori  în secolul  al XIII-lea. Vizităm muzeul 
care îi este dedicat, trecând superba Poartă  a 

Dervișilor (Dervisan Kapsi), intrăm în grădina 
de trandafiri și găsim la capătul aleii mausoleul 
poetului.
Aflăm de la ghidul nostru detalli din viaţa 
de zi cu zi a dervișilor sufi. În Konya sunt 
o sumedenie de medrese, scoli teologice 
ale căror superbe clădiri merită atenţia 
noastră. Muzeul Faianţei (Karatay Medresisi), 
odinioară colegiu teologic, este astăzi una 
dintre principalele atracţii turistice din Konya. 
Peretii sunt placati cu frumoasa ceramica în 
stil Suljuk. Mai desoperim Muzeul Sculpturii 
(Ince Minareli Medrese), parcul Alaeddin Tepe 
amenajat pe situl vechii citadele, apoi ruinele 
Palatului Alaedin Kaykobad și impunătoarea 
moschee Aleadin Camii, una dintre cele mai 
vechi din lume, ridicată în secolul XIII după 
tradiţia arabă cu o bolta de lemn sustinută de 
42 de coloane antice. 
Moscheea Aziziye, cu ornamentele sale în stil 
Baroc și două minarete în stil Rococo, face 
notă discordantă în lumea musulmană, fiind o 
atracţie de neratat pentru pasionaţii de rarităţi 
și ciudăţenii.  Dupa amiaza ne îndreptăm spre 
frumoasa stațiune de litoral a Turciei de pe 
malul Marii Mediterane. Sosire și cazare în 
Antalya. După cină te invităm la o plimbare 
prin stațiune. Merită să ajungi până la cel 
mai notabil vestigiu roman din oraș - Poarta 
lui Hadrian. Și, neapărat, explorează Portul 
Vechi, cu magazine atractive, aromă de cafea 
și condimente plutind în aer, cu terase și 
cafenele cochete, cu o atmosfera vibrantă.

7. Antalya  - Side - Cascada Manavgat - 

Antalya 

După micul dejun ne pregătim să vizităm 
superba staţiunea Side, unde se află ruinele 
unor monumente antice de o frumuseţe 
atemporală. Drumul de coastă trece prin 
peisaje în care munţii și marea nu au loc să 
se despartă. În cocheta staţiune Side avem o 
agendă încărcată. Mai întâi vizităm grandiosul 
Teatrul Roman, o mărturie remarcabilă a 

arhitecturii romane, dar și a faptului că în 
timpul imperiului se organizau spectacole 
colosale la care asistau peste 15.000 de 
spectatori frenetici. Apoi admirăm frumuseţea 
clasică a Templelor lui Apollo și a Dianei, ale 
căror coloane intacte lasă loc imaginaţiei în 
a le restaura mental în toată splendoarea lor 
de odinioară. Apoi, la câţiva km depărtare, 
în drumul nostru spre Aspendos, oprim să 
ne răcorim lângă cascada Manavgat, o altă 
ocazie excelentă de a scoate aparatele foto și 
de a captura imagini cu peisaje de vis. Dacă 
amfiteatrul din Side impresiona prin masivitate, 
Teatrul Antic din Aspendos culege laurii celei 
mai bine conservate edificii de acest gen din 
lume. Înconjurat de livezi și ferme, clădirea 
amfiteatrului pare încremenit în timp. Noi însă, 
ne desprindem din loc și plecăm spre hotelul 
nostru din Antalya. 

8.  Antalya – Pamukkale - Piscina Cleopatrei 

- Kusadasi

După micul dejun pornim spre Pamukkale cu 
ale sale terase de travertin albe, semicirculare. 
Dacă orașele “mușuroi” ale Turciei ne-au redus 
la tăcere de uimire, o altă atracţie supra-realistă 
reușește să rivalizeze cu acestea. Inspiraţi de 
muntele de un alb sclipitor, cu formaţiunile 
sale calcaroase, semicirculare, turcii au dat 
locului numele Pamukkale care înseamnă 
#Castelul de bumbac#. Odată ajunși la poalele 
muntelui, urcăm la pas, desculţi, bucurându-
ne de priveliștea uimitoare și de blândeţea 
netedă a teraselor de travertin. În apropiere 
se află ruinele orașului balnear, Hierapolis, un 
loc adorat de romani pentru izvoarele sale cu 
apă termală ce conţin minereuri de calcit alb. 
Acestea sunt și sursa teraselor de travertin, azi 
deschise publicului larg pentru a testa din plin 
binefacerile apelor termale. Revigoraţi după 
baia fierbinte, coborâm spre ruinele orașului 
Hierapolis, printre cele mai bine păstrate orașe 
antice. Aici descoperim  Poarta Frontinus , 
Strada Coloanelor, principala arteră a vechiului 

Catedrala Sf. Sofi a 

Cel mai cunoscut monument din 
Istanbul este muzeul Sfânta Sofi a. 

Pe rând biserică, moschee și din 1935 
muzeu, Hagia Sofi a (”Sfânta Înţelepciune”, 
”Înţepelciunea Divină”) este clădirea ce 
simbolizează: trecerea de la cultura europeană 
la cea orientală, gloria Imperiului Bizantin și 
apogeul celei mai fertile prioade din istoria 
romanităţii orientale - domnia lui Iustinian.

1 Muzeul în aer liber din 

Göreme 

Muzeul este unul dintre cele mai 
importante atracţii din Turcia și este cea mai 
faimoasă din Cappadocia Aici se ascunde în roca 
vulcanică un întreg complex monahal cu biserici 
rupestre și chilii ale călugărilor proto-creștini. 
Complexul datează din secolele X-XII, când 
Cappadocia era un important centru religios 
bizantin.

2 Pamukkale - suprarealist 

Dacă orașele “mușuroi” ale Turciei 
ne-au redus la tăcere de uimire, o altă 

atracţie supra-realistă reușește să rivalizeze cu 
acestea. Inspiraţi de muntele de un alb sclipitor, 
cu formaţiunile sale calcaroase, semicirculare, 
turcii au dat locului numele Pamukkale care 
înseamnă  “Castelul de bumbac”. Odată ajunși 
la poalele muntelui, urcăm la pas, desculţi, 
bucurându-ne de priveliștea uimitoare și de 
blândeţea netedă a teraselor de travertin. 

3
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10. Bodrum 

După micul dejun la hotel, pornim să explorăm 
vechiul oraș grecesc Halikarnas, azi o staţiune 
fermecătoare, îmbrăcând relieful înalt al ţărmului 
Mării Egee cu casele sale albe în stil mediteranean 
și terasele mirosind a orhidee și petale de 
smochini. Atracţia principală în Bodrum este 
impresionantul Castel Sf. Petru, ridicat de cavalerii 
cruciaţi din Rhodos. Astăzi acesta găzduiește 
Muzeul de Arheologie Marină în care poţi urca la 
bordul unei galere antice grecești. 
Mausoleul  din Halikarnas, distrus de un cutremur 
devastator în 494, era considerat una din cele 
șapte minuni ale lumii antice. Monumentul 
ar fi avut înălţimea de 49 m, rivalizând timid 
cu piramidele. Ruinele templului mormânt al 
guvernatorului local Mausol și Amfiteatrul din 
Bodrum, o structură antică terminată în perioada 
romană, ar putea fi obiective demne de bifat.

11. Bodrum  -  București 

Mic dejun. Hoşçakal, görüşürüz...! (La revedere, 
pe curând...!) Lasăm în urmă frumoasele locuri pe 
care le-am vizitat și ne îndreptăm spre aeroportul 
din Bodrum pentru zborul spre casă.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
3 nopţi de cazare la hotel de 3*
7 nopti de cazare la hotel de  4*
10 mic dejun;
7 cine la hotel ;
Ghizi  locali  în Istanbul, Goreme, Konya, Effes;
Tur de Istanbul by night cu trecere peste Bosfor în Asia;
Gustare tradiţională (kebab, ayran și baclavale) în ziua 2; 
Croaziera Bosfor
Bilet de avion Bodrum– Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Ceremonie Sema  – 35 €/pers.
Seara turceasca  –   35 € /pers. 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane;
Transportul în Istanbul și la obiectivele turistice.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 145 €;
• Reducere a 3-a persoana in camera 35 €; 
• Reducere copil  6-12 ani  - 45 €, pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 94€
PROMO

Reducere 54€
STANDARD PLUS

Reducere 40€

269€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

175€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

215€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

229€
+ 220 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• 20% REDUCERE la achitarea excursiilor 

optionale;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 31.01.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta valabila pana la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Delicii la tot pasul

Istanbul și-a câștigat renumele de 
capitală a savorilor orientale, a 
gusturilor si deliciilor ce-ţi lasă gura 
apă. Așa că, ne lăsăm ghidaţi spre un 
restaurant local cu meniu tradiţional 
turcesc din care nu vor lipsi kebabul, 
ayran-ul și baclavalele, după care ne 
retragem la hotel.

Clipă de tihnă în Konya

Artera principală din orașul vechi e 
ticsit de restaurante și cafenele care 
de abia așteaptă ca oaspeţii însetaţi 
să le calce pragul. Savurează-ţi ceaiul 
sau cafeaua la o terasă și admiră în 
tihnă peisajul citadin ce amintește de 
viaţa provincială din vechiul imperiu 
otoman. 

Dondurma

Savurează o îngheţată turcească 
veritabilă. Aceasta are o textură 
elastică și gumoasă, și o aromă 
specială dată de salep, un ingredient 
pudră obţinut din bulbii unui anumit 
soi de orhidee, dar și de mastic, 
o rășina obţinută din arborele de 
mastic. Este atât de densă și de 
lipicioasă, încât uneori se consumă 
cu furculiţa și cuţitul. Îngheţata 
turcească se topește mult mai greu 
decăt cea obișnuită, iar adevăraţii 
iubitori de îngheţată spun că trebuie 
să mănânci dondurma cel puţin o 
dată în viaţă.

poli., Biserica Bizantină, ruinele Tempului lui 
Apollo, apoi urcăm spre spectaculosul Teatru 
Antic, construit din porunca împăratului Severus în 
anul 206 D.C.  Plecăm spre cea mai cosmopolită 
staţiune turcească, Kusadasi care și-a luat numele 
de la mica insulă aflată la intrarea în portul 
vechi. Kusadasi înseamnă în limba turcă #Insula 
Păsărilor#.  Cazare în Kusadasi.

9.  Kusadasi – Efes – Capela Meryemana – 

Bodrum

După micul dejun ne ocupăm locurile în scaunele 
confortabile ale autocarului și admirăm pitorescul 
regiunii rurale în drum spre Efes. UNESCO a 
declarat Efes-ul cel mai bine conservat oraș antic 
de pe toată coasta mediteraneană. Superbele 
vestigii arhitecturale din perioada de glorie a 
Efes-ului sunt dovada clară că bunăstarea era la 
ea acasă. Intrăm în orașul de odinioară, mergând 
la pas printre coloanele ionice si ajungem la 
faimoasele ruine ale Bibliotecii lui Celsus, apoi 
Templul lui Hadrian și Termele Romane. Efes 
găzduia în mod regulat jocuri și lupte cu gladiatori 
așa că, la distanţă cât să arunci o piatră, găsim 
un amfiteatru uriaș, Teatrul Mare unde, se pare, 
a predicat Sf. Pavel în faţa a peste 25 000 de 
oameni. E timpul să ne retragem la un restaurant 
local, să savurăm un kebab sau lahmacun firebinte 
și aromat cu ayran răcoritor. Cu energie nouă, ne 
îndreptăm spre Casa Fecioarei Maria. De fapt, 
ajungem la Capela Meryemana clădită pe fundaţia 
unei clădiri care, susţin unii, ar fi fost ultimul 
refugiu al Fecioarei Maria. Pentru a vizita interiorul 
și a vedea altarul se plătește o taxă suplimentară. 
Lăsăm Efesul în urmă cu experienţe de neuitat, 
nu înainte de a mai face un popas la coloanele 
Templului Zeiţei Artemis, una dintre Cele Șapte 
Minuni ale lumii antice. 
Continuăm programul zilei și ne îndreptăm spre 
autocar pentru a parcurge repede distanţa până la  
Bodrum, staţiune etalon a litoralului turc.
Cazare în Bodrum.

BEST DEAL

24.05

2018

DATE DE PLECARE
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SEJUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 4-5*

Mese incluse:
      In functie de hotelul
     ales     

Transport: 
    cu avionul

277 €

începând de la

+ 215 € (bilet de avion si 
transfer aeroport-hotel-
aeroport) 

�
?� � /pers.
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE TREBUIE SA VEZI...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Cu o varietate de atracţii unice, Turcia își 
datorează misterul nebănuit istoriei sale 
unice, marcată de civilizaţii fascinante, 
imperii puternice. De la fenicieni, la romani și 
Bizanţ, până mai târziu la puternicul imperiu 
otoman, toţi au lăsat o amprentă puternică 
pe aceste meleaguri cu adevărat  epice.

PAMUKKALE  : oraşul antic Hieropolis, 
Terasele de Calcar, Piscina Cleopatrei
Kusadasi : Efes, Casa Fecioarei Maria, 
Templul Zeitei Artemis
Bodrum :  Mausoelul din Halikarnas, 
Amfi teatrul

Pamukkale este o atracţie pe care niciun 
călător în Turcia nu se cade să o rateze. 

FII PREGĂTIT DE...

Turcia rămâne fără îndoială una dintre destinaţiile cele mai 
îndrăgite de români. Pe bună dreptate... Staţiunile sale de pe 
coasta Mării Egee te îmbie cu plaje superbe, o bucătărie de 
vis și multă distracţie pentru toată familia.  

O vacanţă de vis în staţiunile vedetă ale Turciei.

:(+(4&6�
74�*B$+3(��
���������
��������
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EXPERIENŢE
CULTURALE

SEJUR

Bodrum - Kusadasi 

Baia Cleopatrei

Termele Romane din vechiul 
Hierapolis invită doamnele tentate 
să se scalde în Baia Cleopatrei, un 
locșor cu apă limpede, în care se 
presupune că s-ar fi  îmbăiat însăși 
frumoasa regină egipteană. Apa are 
temperatura constantă de 36 ° C, 
indiferent de anotimp, și se crede că 
ar avea proprietăţi de reîntinerire 
a tenului. Experienţa este unică, 
piscina cu apa limpede lasă să se 
vadă părţi din coloanele de marmură 
vechi de peste 2000 de ani. (accesul 
la piscină se plăteşte separat).

Pune-ţi o dorinţă 

Dacă tot ai ajuns în Efes trebuie să 
mergi la mormântul Apostolului 
Ioan, unde să îţi pui o dorinţă. 
Atingerea marmurei reci îti dă o 
senzatie unică și vei fi  încredinţat ca 
dorinţa ţi se va îndeplini. Biserica 
Sfântului Ioan a fost realizată din 
piatră și caramidă, fi ind construita 
sub forma de cruce înscrisa, având 
sase cupole mari si cinci mai mici, 
cea mai mare cupola afl ându-se 
deasupra mormântului Apostolului.

1. București – Bodrum

Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni 
de unde ne imbarcam pentru zborul spre Bodrum. 
Transfer la hotelul din Kusadasi sau Bodrum. 
Cazare la hotelul ales. 

2.  Bodrum/Kusadasi- zi de plajă

În cursul zilei avem întâlnire cu reprezentantul 
local care ne prezintă programul pentru zilele 
următoare. Program liber la dispoziţie pentru plajă, 
soare şi valuri! Cazare la acelaşi hotel. 

3. Efes -  Casa Fecioarei Maria

Program liber în Kusadasi/Bodrum sau opţional 
excursie la Efes. UNESCO a declarat Efes-ul cel 
mai bine conservat oraş antic de pe toată coasta 
mediteraneană. Intrăm în orașul de odinioară şi 
ajungem la faimoasele ruine ale Bibliotecii lui 
Celsus. Vizităm Templul lui Hadrian şi Termele 
Romane. Efes găzduia în mod regulat jocuri şi 
lupte cu gladiatori într-un amfiteatrul impresionant, 
Teatrul Mare. După amiaza, cu energie nouă, ne 
îndreptăm spre Capela Meryemana clădită pe 
fundaţia unei locuinţe care, susţin unii, ar fi fost 
ultimul refugiu al Fecioarei Maria. Mai facem un 
popas la coloanele Templului Zeiţei Artemis, una 
dintre Cele Șapte Minuni ale lumii antice. Seara ne 
întoarcem la hotelul unde avem cazarea.

Notă : În preţul excursiei sunt incluse: 

transportul, taxele de intrare la cele două 
obiective, serviciile ghidului, prânzul (băuturile 
extra). 

4. Hamam – relaxare în stil turcesc!

Program liber la dispoziţie pentru plajă şi activităţi 
de relaxare. Şi pentru că tot sunteţi în vacanţă, cel 
puţin o dată în timpul sejurului în Turcia trebuie 
să mergeţi la baia turceasca Hamam. Un minunat 
masaj vă va relaxa corpul şi vă va inviora. 

Notă : În preţul excursiei sunt incluse:  

transportul dus-întors. Cazare la acelaşi hotel din 
Bodrum.

5.  Pamukkale 

Program liber sau excursie opţională la Pamukkale. 
Inspiraţi de muntele de un alb sclipitor, cu 
formaţiunile sale calcaroase, semicirculare, 
turcii au dat locului numele Pamukkale care 
înseamnă “Castelul de bumbac”. De la poalele 
muntelui, urcăm la pas, desculţi,  bucurându-
ne de priveliștea uimitoare. În apropiere se află 
ruinele orașului balnear, Hierapolis, un loc adorat 
de romani pentru izvoarele sale cu apă termală 
ce conţin minereuri de calcit alb. Acestea sunt și 
sursa teraselor de travertin, azi deschise publicului 
larg pentru a testa din plin binefacerile apelor 
termale. Revigoraţi după baia fierbinte, coborâm 
spre ruinele orașului Hierapolis, printre cele mai 
bine păstrate orașe antice. Aici descoperim  Poarta 
Frontinus , Strada Coloanelor, principala arteră a 
vechiului polis, Biserica Bizantină, ruinele Tempului 
lui Apollo, apoi urcăm spre spectaculosul Teatru 
Antic, construit din porunca împăratului Severus în 
anul 206 D.H. 

Notă: În preţul excursiei sunt incluse: 

transportul, noapte de cazare în Pamukkale, taxele 
de intrare, servicii ghid, prânzul (băuturile extra). 

6.  Bodrum  - tur de oraş & shopping*

Program liber sau vă propunem o excursie 
opţională  în care să descoperiţi oraşul Bodrum. 
Pornim să explorăm vechiul oraș grecesc 
Halikarnas, azi o staţiune fermecătoare, îmbrăcând 
relieful înalt al ţărmului Mării Egee cu casele sale 
albe în stil mediteranean și terasele mirosind a 
orhidee și petale de smochini. Atracţia principală 
în Bodrum este impresionantul Castel Sf. Petru, 
ridicat de cavalerii cruciaţi din Rhodos. Astăzi 
acesta găzduiește Muzeul de Arheologie Marină. 
Mausoleul  din Halikarnas, distrus de un cutremur 
devastator în 494, era considerat una din cele 
șapte minuni ale lumii antice. Monumentul 
ar fi avut înălţimea de 49 m, rivalizând timid 
cu piramidele. Ruinele templului mormânt al 
guvernatorului local Mausol și Amfiteatrul din 
Bodrum, o structură antică terminată în perioada 
romană, ar putea fi obiective demne de bifat. 
După amiază aveţi timp liber pentru shopping. 
Seara, ne întoarcem la hotel unde avem cazarea. 

Notă : În preţul excursiei sunt incluse: 

transportul, serviciile ghidului.
* Excursie valabilă pentru sejurul din Bodrum.

6.  Samos – insula lui Pitagora*

Program liber în Kusadasi sau excursie opţională 
pe Insula Samos din Grecia, locul unde s-a născut  
Pitagora. Samos este o insulă superbă, fertilă şi 
înverzită, cu dealuri blânde şi văi pline de podgorii 
şi crânguri de maslini, iar la toate acestea se mai 
adaugă şi plajele sale fantastice. Podgoriile sale 
produc vinuri pentru desert, dulci ca mierea, 
exportate în întreaga lume. Cauta Samos Grand 
Cru sau Samos Anthemis… le poţi oferi celor 
dragi drept suvenir. Oraşul Samos, cunoscut şi sub 
numele de Vathi, este capitala insulei. În partea de 
sus a oraşului, cu labirintul de străduţe pietruite, 
înguste şi umbroase este în contrast total cu portul 
agitat. Samos are o istorie lungă şi fascinantă, fiind 
locuită încă din 3.000 î. Hr. Marea parte a acestei 
istorii este povestită în Muzeul de Arheologie. Aici 
există o colecţie interesantă de ofrande votive, 
datorită faptului că aici se afla Sanctuarul Heraion 
unde era venerată zeiţa Hera. Cealaltă vedetă a 
muzeului este un kouros din sec. VI î.H. (o statuie 
arhaică de marmură de 5 m înfăţişând un bărbat 
tânăr).  Seara, ne întoarcem în Kusadasi pentru 
cazare la acelaşi hotel.

Notă: În preţul excursiei sunt incluse:

transferul hotel –port şi retur, biletele de feribot.     
* Excursie valabilă pentru sejurul din Kusadasi.

7.  Bodrum /Kusadasi – zi de plajă

După micul dejun, avem ocazia să ne bucurăm de 
soare, plajă, baie în mare...  Este una dinte cele mai 
frumoase coaste din lume și frumuseţea ei nu te va 
lăsa indiferent. Cazare la același hotel din Bodrum 
sau Kusadasi.

8. Bodrum - București

După micul dejun plecăm spre aeroportul din 
Bodrum. Urmează zborul spre casă. 

Notă: Vezi prețurile și perioadele pentru 
rezervare în paginile următoare!

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

SEJURURI NOI!

Experienţe inedite

Poți rezerva vacanța ta de vis, 
la prețuri de excepție!
 Locuri limitate!

Savori din: Turcia
.................................................................
Încearcă fi sh kebab în micul port 
de lângă Podul Galata. Ți se vor 
servi macrou proaspăt, prăjit 
direct în barcă și pâine caldă, iar 
restul de ingrediente ţi le adaugi 
chiar tu din vasele înșirate pe 
tarabele de pe faleză. Alături, 
nu este exclus să fi i atras de 
midii umplute cu orez, stropite 
cu zeamă de lămâie. Un deliciu 
căruia puţini i se pot opune. 

FISH KEBAB
.................................................................

Croazieră
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PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Bodrum – Bucuresti
Transfer aeroport- hotel  - aeroport
7 nopti de cazare; 
Masa in functie de hotelul ales;
Asistenţă turistică locala*.
*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include 
preluarea, insotirea si conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de 
cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la destinatie, pe 
durata sejurului, fi ind in legatura directa cu organizatorul

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Bodrum – Bucuresti
Transfer aeroport- hotel  - aeroport
7 nopti de cazare; 
Masa in functie de hotelul ales;
Asistenţă turistică locala*.
*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include 
preluarea, insotirea si conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de 
cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la destinatie, pe 
durata sejurului, fi ind in legatura directa cu organizatorul

DE REŢINUT - BODRUM DE REŢINUT - KUSADASI

Localizare
Hotelul Woxxie  este situat la la mai puţin de 300 de metri de 
mare, în satul Aykarlar din Turgutreis, iar aeroportul  orașului 
Bodrum se afl ă la 50 km. 

Facilităţi hotel
Restaurant, beach bar, pool bar, discoteca, zonă de plajă pri-
vată cu șezlonguri și umbrele de soare gratuite, piscină în aer 
liber cu tobogane cu apă, sala de fi tness, sauna. Acces gratuit 
la internet WiFi în zonele sale publice și parcare gratuită. .

Facilităţile camere
Toate camerele sunt dotate cu baie cu duş sau cadă, uscător 
de păr, telefon, TV,  aer condiţionat, seif și au vedere cu 
vedere la mare sau la piscină. 

HOTEL WOXXIE 4*
(ALL INCLUSIVE)

Localizare
Hotel Green Beach Resort Bodrum este situat la 45 km de 
aeroportul orasului Bodrum, la 21 km de centrul orasului 
Bodrum, pe malul marii.

Facilităţi 
Restaurant A ‘ la Carte, restaurant Italian, restaurant Otoman, 
lobby bar, pool bar, beach bar, disco bar, room service, 3 
piscine exterioare, 1 piscina interioară, 1 piscină cu tobogane 
de apa, sala de conferinţă, schimb valutar, parcare, coafor, 
magazine, rent a car, internet cafe, doctor. 

Facilităţile camere
Acestea dispun de baie proprie, cu duș sau cadă, uscător 
de păr, TV, telefon, aer condiţionat individual, mini bar, room 
service (contra cost).

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 64€
PROMO

Reducere 50€
STANDARD PLUS

Reducere 35€
DATE DE PLECARE: 03.06

389€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
325€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

339€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

354€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 10.06; 16.09; 23.09

423€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
359€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

373€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

388€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 165 €
• Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana  25 €. 
• Copil   0-1.99   GRATUIT
• Copil  2 – 10.99  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla dubla cu 2 adult

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 79€
PROMO

Reducere 65€
STANDARD PLUS

Reducere 35€
DATE DE PLECARE: 03.06

356€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
277€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

291€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

320€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 10.06

416€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
337€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

351€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

381€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.09

408€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
329€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

343€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

373€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 23.09

350€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
271€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

285€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

315€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 145 €
• Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana 20 €. 
• Copil 0-1.99   GRATUIT;
• Copil  2- 11.99 ani  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti;

GREEN BEACH 
RESORT BODRUM  5* 
(ALL INCLUSIVE)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv 
în excursiile opţionale, altele decât 
cele menţionate), serviciile de ghizi 
locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv 
în excursiile opţionale, altele decât 
cele menţionate), serviciile de ghizi 
locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale 

OPŢIONAL
Efes şi Casa Fecioarei Maria - 50 €/pers.
Baie turceasca (Hammam ) - 35 €/pers.
Pamukkale - 50 €/pers. (cu 1 noapte de 
cazare inclusă)
Bodrum –tur de oraş - 10 €/pers.
Seara turceasca - 45 €/pers.

OPŢIONAL
Efes şi Casa Fecioarei Maria - 50 €/pers.
Baie turceasca (Hammam ) - 35 €/pers.
Pamukkale - 50 €/pers. (cu 1 noapte de 
cazare inclusă)
Insula Samos 45 €/pers.
Seara turceasca - 45 €/pers.

SEJUR

Bodrum - Kusadasi 
B O D R U M
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PIGALE 
FAMILY CLUB 3*
(ALL INCLUSIVE)

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 100€
PROMO

Reducere 85€
STANDARD PLUS

Reducere 60€
DATE DE PLECARE: 03.06

420€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

320€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

335€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

360€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 10.06

437€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

337€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

352€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

377€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.09

381€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

281€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

296€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

321€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment de single 125 € ; Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana  15 €.  ; Copil   0-1.99   GRATUIT ; 
• Copil  2 – 11.99  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla dubla cu 2 adulti;

HOTEL ARORA 4*
(ALL INCLUSIVE)

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 135€
PROMO

Reducere 90€
STANDARD PLUS

Reducere 60€
DATE DE PLECARE: 03.06

449€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

314€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

359€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

389€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 10.06

532€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

397€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

442€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

472€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.09

462€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

327€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

372€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

402€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 195 € ; Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana 25 €.  ; Copil 0-1.99   GRATUIT;
• Copil  2- 11.99 ani  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti;

FANTASIA DE LUXE 5*
(ALL INCLUSIVE)

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 100€
PROMO

Reducere 85€
STANDARD PLUS

Reducere 60€
DATE DE PLECARE: 03.06; 10.06

579€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

479€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

494€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

519€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.09

576€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

486€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

492€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

516€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 23.09

573€
+ 215 € (bilet avion si transferuri

473€
+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

488€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

513€
+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment de single 265 € ; Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana  40 €.  ; Copil   0-1.99   GRATUIT
• Copil  2 – 11.99  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla dubla cu 2 adulti;

Localizare
Hotelul Pigale Family Club este situat la 100 m de plaja cu 
nisip Pygale, la 2,5 km de centrul orașului Kusadasi.

Localizare
Hotelul Arora este situat la 40 m faţă de coasta mării Egee. 
Centrul oraşului Kusadasi este la 4 km de hote

Localizare
Hotelul Fantasia este situate în zona Long Beach, pe malul mă-
rii, la 5 km de centrul oraşului Kusadasi şi la 14 km de oraşul 
Efes. Hotelul de 8 etaje este înconjurat de o grădină fabuloasă 
cu fl ori de toate culorile şi palmieri înalţi.

Facilităţi hotel
Restaurant principal, o piscină exterioară cu tobogan, bar, 
lobby bar, seif (contra cost), spălătorie (contra cost). La piscină 
umbrelele, șezlongurile și saltelele sunt gratuite.

Facilităţi hotel
2 restaurante interioare, 1 restaurant exterior, restaurant a 
la carte, snack bar, cafenea, pool bar, lobby bar, vitamin bar, 
doctor, coafor, magazin, masaj, saună, centru fi tness, baie 
turcească, piscină exterioară, piscină interioară.

Facilităţi hotel
Restaurante a la carte, cu specifi c turcesc şi internaţional,1 
restaurant principal, snack bar, lobby bar, pool bar, beach 
bar, terrace bar, disco bar, 2 piscine exterioare şi o piscină 
acoperită cu sectiune pentru copii, coafor.

Facilităţile camere
Baie proprie, cu duș sau cadă, uscător de păr, TV, telefon, bal-
con, aer condiţionat individual, mini bar (cu băuturi alcoolice 
și nealcoolice – contra cost), room service (contra cost).

Facilităţile camere
Toate camerele sunt dotate cu baie cu duş sau cadă, uscător 
de păr, telefon, TV, mini bar, aer condiţionat, seif și au vedere 
cu vedere la mare sau la piscină. 

Facilităţile camere
Vedere la mare sau la gradină, baie cu cadă sau duş, telefon 
direct, uscător de păr, mini bar (contra cost), seif, room service 
(24 ore), TV prin satelit, aer condiţionat.AC , WiFi gratuit, baie 
cu duș, TV, minibar, balcon, telefon

K U S A DA S I



74 Experienţe 2018 - Circuite Turistice

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

SEJUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    hotel de 4-5*

Mese incluse:
      în funcție de hotelul
      ales

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

MERITĂ SĂ VEZI...

Născut dintr-un modest sat de pescari, 
Antalya este astăzi o destinație modernă 
care atrage anual milioane de oameni din 
toată lumea. Hotelurile cochete, plajele 
îngrijite și atenția permamantă a celor 
care lucrează în serviciul hotelier i-au adus 
Antalyei faima binemeritată de stațiune de 
top a Turciei. 

Excursie la Pamukkale
Inspirați de muntele de un alb sclipitor, cu 
formaţiunile sale calcaroase, semicirculare, 
turcii au dat locului numele Pamukkale 
care înseamnă “Castelul de bumbac”. 
Odată ajunși la poalele muntelui, urcăm la 
pas, desculţi, bucurându-ne de priveliștea 
uimitoare și de blândeţea netedă a 
teraselor de travertin. În apropiere se afl ă 
ruinele orașului balnear Hierapolis, un loc 
adorat de romani pentru izvoarele sale cu 
apă termală. 

FII PREGĂTIT DE...

(4*('G(�
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164 €

începând de la

+ 215 € (bilet de avion  si 
transfer  aeroport-hotel-
aeroport)

�
?� � /pers.

O staţiune emblematică a Turciei la malul Mediteranei, 
care atrage prin plajele sale cosmopolite, cunoscută pentru 
petrecerile din cluburile sale exclusiviste. 

T
U

R
C

I
A

Rezervă-ţi sejurul la care ai visat!



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 75

ATRACȚII

Pamukkale - Hierapolis - Baia Cleopatrei- Teatrul Antic - Muzeul de Arheologie Marină.

Moment de răgaz :

Termele Romane din vechiul 
Hierapolis invită doamnele tentate 
să se scalde în Baia Cleopatrei, un 
locșor cu apă limpede, în care se 
presupune că s-ar fi  îmbăiat însăși 
frumoasa regină egipteană. Apa are 
temperatura constantă de 36 ° C, 
indiferent de anotimp, și se crede că 
ar avea proprietăţi de reîntinerire 
a tenului. Experienţa este unică, 
piscina cu apa limpede lasă să se 
vadă părţi din coloanele de marmură 
vechi de peste 2000 de ani. (accesul 
la piscină se plăteşte separat).

Ritm și gusturi tradiţionale

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage 
la hotel, avem pentru tine un 
pont: cum sună pentru tine “Seară 
Tradiţional Turcească“? Ai ocazia 
să descoperi folclorul autentic din 
diverse regiuni etnografi ce ale 
Turciei, dansurile și ritmurile și 
costumele specifi ce, cu obiceiurile 
de nuntă, dar și cu bucătăria 
specifi că. Iar cireașa de pe tort… 
O superbă dansatoare orientală va 
capta toată atenţia spectatorilor 
cu dansul ei exotic și senzual, cu 
unduiri, vibraţii și rotiri, prin care 
reușește să ne transmită toată magia 
și exotismul oriental al Turciei. 
(Opţional)

1. București – Antalya

Călătoria noastră începe din Aeroportul 
Otopeni de unde ne îmbarcăm pentru zborul 
spre Antalya. După aterizare, transfer la hotelul 
nostru din zona Alanya şi cazare.

2.  Relaxare pe malul Marii Mediterane

În cursul zilei avem întâlnire cu reprezentantul 
local. “Şedinţă tehnică” … discutăm programul 
pentru zilele următoare. Program liber la 
dispoziţie pentru plajă, soare şi valuri!  Cazare la 
acelaşi hotel. 

  

3. Pamukkale

Program liber sau excursie opţională la 
Pamukkale, cu ale sale terase de travertin albe, 
semicirculare, desprinse parcă de pe o planetă 
îndepărtată, din apele cărora aburul se ridică 
spre încântarea turiștilor ce caută momente 
de relaxare, precum și a celor ce apreciază 
proprietățile incredibile ale apelor termale. 
Inspiraţi de muntele de un alb sclipitor, cu 
formațiunile sale calcaroase, semicirculare, turcii 
au dat locului numele Pamukkale care înseamnă 
“Castelul de bumbac”. Odată ajunși la poalele 
muntelui, urcăm la pas, desculți,  bucurându-
ne de priveliștea uimitoare și de blândețea 
netedă a teraselor de travertin. În apropiere 
se află ruinele orașului balnear, Hierapolis, un 
loc adorat de romani pentru izvoarele sale cu 
apă termală ce conțin minereuri de calcit alb. 
Acestea sunt și sursa teraselor de travertin, azi 
deschise publicului larg pentru a testa din plin 
binefacerile apelor termale. Revigorați după 
baia fierbinte, coborâm spre ruinele orașului 
Hierapolis, printre cele mai bine păstrate orașe 
antice. Aici descoperim  Poarta Frontinus , 
Strada Coloanelor, principala arteră a vechiului 
polis, Biserica Bizantină, ruinele Tempului lui 
Apollo, apoi urcăm spre spectaculosul Teatru 
Antic, construit din porunca împăratului Severus 
în anul 206 d. Hr.  

Notă : În preţul excursiei sunt incluse: 

transportul, taxele de intrare, serviciile ghidului, 
prânzul şi cina (bauturile extra).
Seara cazare la acelaşi hotel.

 

4.  Fire of Anatolia

Program liber sau vă propunem un program 
opţional inedit. Vă invităm să participaţi la 
spectacolul fascinant de sunete si culoare 
susţinut de cunoscuta trupă de dansatori “ Fire 
of Anatolia”. De la costumele fantezie lucrate cu 
atenție și decorul fantastic, până la coregrafie, 
această trupă de dans vă va inspira cu siguranță 
și vă va trezi curiozitatea, pentru a înțelege mai 

bine particularitățile culturii turcești. Dansatorii 
execută mişcari frumos armonizate cu ritmurile 
orientale ale muzicii tradiţionale. Trupa deţine 
doua recorduri Guiness, unul pentru cea mai 
rapidă performare (241 de paşi pe minut) şi 
celălalt pentru spectacolul susţinut în faţa celui 
mai numeros public (400.000 de spectatori în 
Ereğli).
Seara cazare la acelaşi hotel.

5. Hamam – relaxare in stil turcesc!

Program liber la dispoziţie pentru plajă şi 
activităţi de relaxare. Şi pentru că tot sunteţi 
în vacanţă, cel puţin o dată în timpul sejurului 
în Turcia trebuie să mergeţi la baia turceasca 
Hamam. O experiență inedită ce nu poate fi 
descrisă în cuvinte. Mai mult decât un moment 
de relaxare, această baie tradițională turcească 
vă va traspune în trecut, asemeni unei mașini a 
timpului sculptată într-o încăpere de marmură 
cu tavanul boltit. Un minunat masaj vă va relaxa 
corpul şi vă va înviora, pentru că orice vacanță 
trebuie să includă măcar un moment de odihnă 
și deplină relaxare. Hamamul vă va duce cu 
gândul la faimoasele băi romane, ambientul 
fiind însă caracteristic Imperiului Otoman și 
Lumii Islamice. Acest gen de baie relaxantă 
a devenit faimos în Europa în timpul Epocii 
Victoriene. (preţul excursiei include transportul 
dus-întors). Cazare la acelaşi hotel.

        

6.  Vacanţă la malul mării  

Program liber la dispoziţie pentru plajă, soare şi 
valuri. Cazare la acelaşi hotel. 

7.  Ritm şi gusturi tradiţionale 

Vom servi din nou un mic dejun copios pe 
meleaguri străine, unde zona de coastă a 
Turciei oferă o privelişte minunată spre apele 
albastre ale Mării Mediterane! Avem ocazia 
să ne bucurăm de soare, plajă, baie în mare…
Este una dintre cele mai frumoase coaste din 
lume și frumusețea ei nu te va lăsa indiferent. 
Așadar, bucură-te de briza mării, răcorește-te cu 
o băutură delicioasă și fotografiază minunatul 
peisaj.
Cazare la același hotel.

8. Spre casa… 

Lasăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am 
vizitat și plecăm spre România. Parcurgem 
drumul pana la aeroportul din Antalya cu 
amintiri de neprețuit în minte și gata pentru 
a gusta din istoria altui tărâm misterios și 
captivant

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

Primul sejur în Antalya începe 
pe data de  26.04.
Locuri limitate!

Savori din: Turcia
.................................................................
Ai ocazia să te înfrupți cu una 
dintre cele mai simple preparate 
din Turcia, lahmacun, o lipie 
subțire pe care se întinde un 
amestec de carne tocată de vită 
sau miel, cu ceapă și ardei roșu, 
scoasă fi erbinte din cuptorul 
încins după doar 3-5 minute 
de copt. Se savurează fi erbinte, 
însoțit de o cană rece de ayran.

LAHMACUN
.................................................................
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PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 55€
PROMO

Reducere 40€
STANDARD PLUS

Reducere 30€
DATE DE PLECARE: 26.04; 03.05; 10.05

219€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
164€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

179€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

189€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 17.05; 24.05; 31.05; 13.09; 20.09; 27.09

249€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
194€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

209€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

219€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 07.06

253€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
198€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

215€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

223€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 14.06

279€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
224€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

239€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

249€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 125 €
• Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana 15 €. 
• Copil 0-1.99   GRATUIT;
• Copil  2- 11.99 ani  plateste 225 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti;

HOTEL 
KLEOPATRA 
ADA 4* 
(ALL INCLUSIVE)

Localizare
Hotelul Klepatra Ada se afl ă în Alanya, la 150 de metri de plaja 
proprie cu nisip şi la 120 km de aeroportul Antalya

Facilităţile hotelului
Hotelul Klepatra Ada se afl ă în Alanya, la 150 de metri de plaja 
proprie cu nisip şi la 120 km de aeroportul Antalya

Facilităţile camerelor
Toate camerele sunt dotate cu balcon, grup sanitar proprium, 
uscător de păr, aer condiţionat individual, telefon, TV-satelit,  
mini-bar

Încearcă fi sh kebab! Ți se vor servi 
macrou proaspăt, prăjit direct în 
barcă și pâine caldă, iar restul de 
ingrediente ți le adaugi chiar tu 
din vasele înșirate pe tarabele de 
pe faleză. Alături, nu este exclus să 
fi i atras de midii umplute cu orez, 
stropite cu zeamă de lămâie. Un 
deliciu căruia puțini i se pot opune. 

Înghețată turcească aparte, cu o 
textură elastică și gumată și o aromă 
deosebită, datorată salepului, un 
ingredient obținut din bulbii unei 
anumite specii de orhidee și unei 
rășini obținute de la arborele de 
mastic.  Vânzătorii de dondurma din 
Turcia își amuză clienții cu trucurile 
lor cu mișcări bruște, transformând 
servirea  într-un adevărat spectacol. 

O băutură delicioasă și deosebită pe 
care nu o vei găsi nicăieri dincolo de 
granițele Turciei, din cauza interdicției 
de a exporta ingredientul de bază. 
Recunoscut ca afrodisiac, salepul era 
utilizat în băuturi încă de pe timpul 
Imperiului Roman. Savureză o cană 
de salep cu o porție de baclava 
tradițională, îmbăiată în miere din 
belșug si bună de te lingi pe degete.

FISH KEBAB DONDURMA SALEP ȘI BACLAVA

EXPERIENŢE GASTRONOMICE
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PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Antalya – Bucuresti
Transfer aeroport- hotel  - aeroport
7 nopti de cazare; 
Masa in functie de hotelul ales;
Asistenţă turistică locala*.
*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea, 
insotirea si conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de cazare sau spre 
vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la destinatie, pe durata sejurului, fi ind in 
legatura directa cu organizatorul.

OPŢIONAL
Pamukkale - 65 €/pers.
Baie turceasca (Hammam ) -        35 €/pers.
Spectacolul “ Fire of Anatolia”         - 55 €/pers.
Seara turceasca - 45 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale, altele decât cele menţionate), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.

HOTEL 
ASRIN BEACH 4*

(ALL INCLUSIVE)

INFO PREŢURI

BEST DEAL
• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  28.02.2018;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  28.02.2018.

STANDARD +
• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  30.04.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  30.04.2018

PROMO
• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  

31.03.2018.

PELLERIN PLUS
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , 

avand incluse asigurarea medicala, 
storno si de bagaje.

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 60€
PROMO

Reducere 45€
STANDARD PLUS

Reducere 30€
DATE DE PLECARE: 26.04; 03.05; 10.05

234€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
174€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

188€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

204€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 17.05

258€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
198€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

213€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

228€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 24.05

267€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
207€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

222€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

237€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 31.05; 07.06; 13.09; 20.09, 27.09

291€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
231€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

246€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

261€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 14.06

423€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
224€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

247€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

271€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 155 €
• Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana  20 €. 
• Copil   0-1.99   GRATUIT
• Copil  2 – 10.99  plateste 225 €,  pentru cazare in camera dubla dubla cu 2 adulti;

Localizare
Hotelul este situat la  20 km de centrul staţiunii Alanya şi la  
120 de metri faţă de plaja privată . Aeropotul din Antalya se 
afl a la circa 110 km 

Facilităţile hotelului
Restaurant, lobby, pool bar, beach bar, amfi teatru, piscină 
exterioară cu secţiune pentru copii, aqua park (2 tobogane), 
piscină interioară, plajă cu nisip cu sezlonguri si umbrele 
gratuite, internet Wi-Fi (gratuit in lobby), doctor, magazine, 
club, fotograf, rent a car, serviciu de schimb valutar,săli de 
conferinţă,spălătorie, centru de fi tness, tenis de masa, darts, 
volei pe plaja, billiard (contra cost), centru SPA

Facilităţile camerelor
Acestea dispun de baie proprie cu cabină de duș sau cadă, 
uscător de păr, TV SAT, telefon, aer condiţionat, seif (contra 
cost),  mini bar, balcon.

DE REŢINUT
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Drobeta-Turnu
Severin

Belgrad

Devil’s Town

Nis

Vidin

Craiova

Fruska Gora

Novi Sad

Skremski Karlovci

Romania

Bulgaria

Serbia

Bucuresti

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

4 nopți cazare: 
    hotel de 3*

Mese incluse:
    4 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Skadarlija, cartierul boem al Belgradului, 
corespondent al  celebrului Montmartre din 
Paris, cu o puzderie de cafenele și cârciumi 
unde odinoară își făceau veacul scriitori, artiști 
și actori la sfârșitul secolului XIX. În cârciumi, 
notele muzicale readuc atmosfera de început 
de secol XX, cu chansonete sau folk și jazz 
autohton și clinchet de pahare.

Belgrad : Citadela Kalemegdan  cu 
Monumentul Recunoştinţei Franceze, 
Biserica Ruzica; Catedrala Ortodoxa 
Arhangelul Mihail, Catedrala Sf Sava, 
Mausoleullui Tito, TurnulMillenium din
Nis: Turnul din cranii umane, Cartierul 
Crveni Krst
Kursumlija : Djaolja  Varos - “ 
OraşulDiavolului” 

Lângă Karlovci, poposim cât să degustăm pro-
dusul local de care sunt foarte mândri oamenii 
locului. Vinul Bermet este precum nectarul zeilor. 

FII PREGĂTIT DE...
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80 €

începând de la

+ 50 € (transport cu 
autocarul)

�
?� � /pers.

Balcan fusion, fortăreţe impunătoare, călătorie în trecut, rakija 

și istorie servită la grătar.

8%$#3(��
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�����	���������
Tumult de experiențe într-o vizită la vecini și prieteni.
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1. București – Belgrad

Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa din 
Autogara Centrală - București și plecăm pe ruta Craiova 
– Drobeta Turnu Severin. Oprim la Taverna Sârbului,  
delectându-ne încă de pe teritoriul românesc cu primele 
savori sârbești. Trecem Dunărea la Porțile de Fier și 
continuăm drumul pe malul sârbesc al Dunării, până la 
Cetatea Golubăț. Aflată la 4 km de localitatea omonimă, 
cetatea se înalță spectaculos pe stâncile înalte, imaginea 
sa oglindindu-se în apele line ale Dunării. Ajungem după-
amiaza în Belgrad, și facem un scurt tur de oraș. Se vor 
vedea clădirile și monumentele istorice îmbăiate în lumini 
ambientale, atracțiile pe care le vom vizita în următoarea 
zi. Cazare în Belgrad

2. La pas prin Belgrad …

După micul dejun începem asediul prin Poarta Leopold, 
punctul de acces către centrul istoric. Vizităm Cetatea 
și  Parcul Kalemegdan. Ni se dezvăluie Poarta Zindan, 
Poarta lui Despot, Fântâna Romană, Biserica Ruzica, 
Muzeul de Istorie Naturală, Monumentul Recunoștinței 
Franceze, Poarta Vidin și Turnul cu Ceas. Facem o scurtă 
oprire la Catedrala Ortodoxă Arhanghelul Mihail, ridicată 
în 1837 iar peste drum zărim şi Palatul Prinţesei Ljubica. 
Apoi, pe artera pietonală Kneaz Mihajlov găsim un oraș 
vibrant, plin de viață și istorie, cu edificii în stil neoclasic 
sau baroc cu amprenta Habsburgică de  sec. XIX. Din 
Piața Republicii, intrăm în Skadarlija, cartierul boem al 
Belgradului, corespondent al  celebrului Montmartre, 
cu o puzderie de cafenele și cârciumi unde odinoară 
își făceau veacul scriitori, artiști la sfârșit de secol XIX. 
Cafanele Dva Jelena, Zlatni Bokal și Tri Sesira, mai 
primesc și astăzi oaspeți. În cârciumi, notele muzicale 
readuc atmosfera de început de secol XX, acompaniate 
de clinchet de pahare și voci petrecăreţe. Oprim la 
Catedrala Sf. Sava, cea mai impunătoare catedrală 
ortodoxă din Balcani. De aici, pornim spre Belgrad-ul 
nou, peste Râul Sava unde vom vedea Palatul Federației, 
Turnul Genex și Centrul Sava. Intrăm la Mausoleul lui 
Tito. Muzeul expune colecția de obiecte personale și 
cadourile conducătorului Yugoslaviei. Spre final de zi 
intrăm în cartierul Zemun, cândva un cartier rău famat, 
care actualmente a prins culoare și curaj și își trăiește a 
doua tinerețe. Aici se găsește cel mai bun street-food 
din Belgrad. Oprim la Cetatea Zemun cu al său Turn 
Millenium… și facem poze. Cazare în Belgrad.

3. Voivodina - Sremski Karlovci – Novisad – Belgrad

Astăzi poți explora în voie Belgradul pe cont propriu. 
Pentru cei dornici să extindă aventura sărbească, avem 
o excursie opțională în provincia Voivodina. Trecem pe 
lângă muntele Fruska și pădurile Lyndon care adăpostesc 
cele 16 mănăstiri ortodoxe ridicate aici în Evul Mediu. 
Ne oprim  în pitorescul oraș Sremski Karlovci. Clădirile 
vechi baroce ne amintesc de turtele dulci de marțipan.  
Zăbovim cât să aflăm de istoria colorată și multi-culturală 
a locului şi trecem pragul Catedralei Ortodoxe Sf Nicolae. 
Ajungem și în Novisad, astăzi un centru cultural înfloritor, 
cu o istorie legată de o pleiadă de intelectuali și artiști de 
notorietate din Serbia. Din Piața Libertății, punctul zero 
al orașului, putem face scurte incursiuni spre atracțiile 
principale: Palatul Episcopal Ortodox, Catedrala Romano-
Catolică, Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe, Teatrul 
Național și Sinagoga, una dintre cele mai bine păstrate 
lăcașuri de cult de acest gen din Europa. Ne plimbăm la 
pas pe aleile pietonale și ne amestecăm în mulțimea de 
oameni, localnici sau călători care nu fac altceva decât să 
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trăiască clipa. Seara, opțional, avem program tradițional 
sârbesc în Belgrad. Cazare în Belgrad

4. Belgrad – Nis

Dimineața, după micul dejun, pornim spre Nis, oraș 
ridicat în jurul vechii Cetăți Nais, locul de naștere al 
primului împărat creștin roman - Constantin cel Mare. 
Monument cultural și istoric extraordinar de bine 
conservat, declarat monument protejat încă din 1948, 
cetatea are o istorie scrisă cu mult sânge sârbesc vărsat. 
În cetate, găsim turnul de cranii, rămășițele luptătorilor 
sârbi căzuți în lupta împotriva otomanilor. Coborâm 
din cetate în cartierul Crveni Krst (Crucea Roșie) unde 
vizităm un lagăr de concentrare nazist, perfect conservat. 
Între 1941-1945, membri comunităților de evrei, 
romi și partizani sârbi și-au găsit sfârșitul aici. Plecăm 
din Nis pătrunși de emoții. Ultima oprire a excursiei 
este în  Orașul Diavolului, unul din cele 7 minuni ale 
naturii. Priveliștea halucinantă cu formațiunile de rocă 
bizare, sculptate parcă de mâna unui artist posedat, ne 
fascinează. Acestea s-au format în milioane de ani, în 
urma eroziunii stâncilor de apele extrem de acide ce 
țâșnesc din două izvoare. Părăsim Orașul Diavolului și 
revenim în Nis, unde vom rămâne peste noapte. 

5. Nis – București

Dimineața plecăm spre țară. Ultimul popas din Serbia, 
este lângă orașul Zajecar, unde găsim ruinele cetății 
romane Felix Romuliana, un important centru militar și 
administrativ al provinciei romane Dacia Ripensis, parte a 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Apoi intrăm în Bulgaria, 
trecem Dunărea la Vidin și ne îndreptăm spre București, 
via Craiova. Ajungem seara în București.

Drobeta Turnu Severin - Porţile de Fier - Cetatea Golubăţ - Belgrad–Sremski Karlovci - Novisad - Nis
EXPERIENŢE

GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 37€

STANDARD PLUS

Reducere 22€

147€
+ 50 € (transport  autocar) 80€

+ 50 € (transport  autocar)

110€
+ 50 € (transport  autocar)

125€
+ 50 € (transport  autocar)

• Oferta valabila pentru 
primele locuri din autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu 

pana la  21 de zile inainte 
de data plecarii;

• GRATUIT  PELLERIN 
CLUB CARD, inclusa  si   
asigurarea medicala , 
storno si de bagaj;

• GRATUIT  excursia la 
Novisad;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de 

transport individual 
(include cazare si asistenta 
turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

/ anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la  31.01.2018;
•  Tarif disponibil 

si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta  valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;
•  Tarif disponibil si 

in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: Serbia 
.................................................................
Sârbii se mândresc cu ale lor 
“kafana”, locul ideal pentru o 
experienţă gastronomică autentică 
sârbească. Meniul e variat, însă 
trebuie sa  gustati  o plejskavica, un 
fel de burger de vită condimentată 
și prăjită la grătar, stropită cu sosul 
delicios de kaimak, servită cu chifl e 
proaspete, verdeaţă, ceapă și legume 
după plac. 

PLEJSCAVICA
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat
4 cazări hotel de  3*;
4 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Voivodina (Novi Sad şi Smreski Karlovci) 20€/pers.
Cina traditionala in Belgrad 25 €  /pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale.

DE REŢINUT!

20.04; 15.05; 01.06;

14.07; 31.07; 13.08;

28.08; 06.09; 18.09; 

06.10; 29.10.2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 20.04.18

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 67€

• Supliment de single 45 €
• Reducere a 3-a persoana in 

camera 10 €. 
• Copil 6-12 ani reducere 15 € în 

cameră dublă cu doi adulţi.
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Skopje

Orhid
Durres

Elbasan Pogradec

Korca

Kastoria
Vergina

Vlore

Orikum

Shkodra

Salonic

Macedonia

Albania

Grecia

Bucuresti

O civilizaţie unică, natură spectaculoasă, istorie.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

('#(43( 
����������������
��������I

TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopți cazare: 
    hotel de 2-3*

mese incluse:
     8 mic-dejunuri
  

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Colorate și cu arhitectură modernă 
alăturată graţios celei antice și medievale, 
orașele Albaniei sunt fascinante, dar 
discrete, precum niște pietre preţioase 
pe care de abia le-ai descoperit și nu au 
ajuns încă pe mâna unui bijutier care să le 
șlefuiască. 

SKOPJE : Fortăreaţa Kale, Podul de Piatră, 
Casa Memorială a Maicii Tereza
Parcul Naţional Mavrovo : Mănăstirea 
Jovan Bigorski
Ohrid : Biserica Sf Sofi a, Monumentul Sf. 
Chiril şi Metodiu, Copacul Chinar
Tirana : Biserica Ortodoxă, Muzeul 
Naţional
Durres : Turnul şi Zidul Veneţian
Korca : Catedrala Învierii Domnului
Kastoria : Panaghia Mavriotissa
Salonic: Biserica Sf Dumitru,  Turnul Alb

 Vom pătrunde în culisele bucătăriei 
albaneze, în care se observă o puternică 
infl uenţă turcească. Ne bucurăm de 
plăcintele Byrec, brânză feta și băutura 
preferată a albanezilor – raki.

FII PREGĂTIT DE...

225 €

începând de la

+ 75 € (transport autocar)

�
?� � /pers.

B
A

L
C

A
N

I

Cu o varietate de atracţii unice, Albania datorează 
misterul nebănuit izolării sale, cât și siturilor arheologie 
uitate și satelor unde timpul pare că stă în loc.
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CULTURALEBucurești – Skopje - Ohrid – Durres– Tirana – Shkodra  – Kruja – Vlore - Orikum - Berat

Elbasan - Pogradec - Korca - Kastoria - Vergina - Salonic

Bazarul din Skopje 

Dacă îţi place să faci cumpărături, la 
Vechiul Bazar vei găsi tot ce dorești, 
de la produse de artizanat și bijuterii 
până la antichităţi și suveniruri. Situat 
pe malul râului Vardar, cu străzile 
înguste și întortocheate, pavate cu 
piatră cubică și presărate cu băi 
rituale, moschei și hanuri, bazarul 
din Skopje ne va da senzaţia că ne 
pierdem într-un loc din trecut. Ne vom 
lăsa ademeniţi spre atelierele micilor 
meșteșugari care-și expun produsele 
în mici magazine și afi șează zâmbete 
amicale atunci când aud limba 
română.

Muzeul Marubi

În Shkodra avem ocazia de a descoperi 
un crâmpei din trecutul Albaniei, 
vizitând Muzeul Naţional de Fotografi e 
Marubi, singurul muzeu de acest tip 
din ţară. Clădirea a trecut în 2016 
printr-o transformare modernă, însă 
elementele iniţiale au fost păstrate 
și puse în valoare de geometrii 
ameţitoare. Arhitectura clădirii are 
un minimalism aparte, îndulcit de 
colecţiile impresionante de fotografi i 
care dezvăluie privitorilor o istorie 
cât se poate de autentică ale statului și 
culturii albaneze. 
Purtând numele unui faimos pictor și 
fotograf Italian, muzeul deţine peste 
500.000 de fotografi i, cele mai vechi 
chiar din 1858.

Savori din: Albania
.................................................................
Vedeta gastronomiei albaneze 
este, fără drept de apel, carnea 
de miel. Dar dacă tot ai în faţă un 
meniu, alege o porţie de jufka - 
paste de casă cu qofte ferguara 
sau miel înăbușit la cuptor, aromat 
cu mirodenii și stropit cu smântână 
grasă. Garantat te lingi pe degete. Și 
ca să îţi priască, cere-i somelierului 
un pahar de vin roșu autohton. 

TAVE KOSI
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 18.06
Locuri limitate!

1. București – Skopje

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Traversăm 
Bulgaria și ajungem în Macedonia. Parcurgem 
drumurile șerpuite prin munţii și văile sculptate 
de timp și ajungem în Skopje. Profităm de orele 
rămase până să se sune stingerea și facem un 
tur al orașului scăldat în lumini de felinare, ce 
maschează bine cicatricele lui Skopje, renăscut 
din ruine și adăpostind un melanj de populaţii, 
tradiţii și stiluri arhitecturale. Ne retragem la 
hotel în Skopje.

2. Skopje – Ohrid

Dimineaţa, ne delectăm la micul dejun cu 
primele savori locale. Apoi pornim să explorăm 
Skopje, un oraș care a fost aproape complet 
distrus de un cutremur devastator în 1963. 
Clădirile noi și statuile moderne prezente 
în număr mare sunt parte din programul 
urbanistic guvernamental de reconstrucţie și 
amenajare a Capitalei, Skopje 2014. Explorăm 
misterioasa fortăreaţă Kale și Podul de Piatră, 
ajungem la Casa Memorială a Maicii Tereza, 
în Piaţa Macedonia și la statuia lui Alexandru 
cel Mare, cât și la Moscheea Mustafa Pasha, cu 
al său candelabru impunător cu peste 100 de 
becuri. Ne plimbăm prin Vechiul Bazar, pe alei 
înguste pavate cu piatră cubică și flancate de 
sute de tarabe de lemn peste care plutește o 
mireasmă de ceai aromat și delicii savuroase 
care sfârâie pe grătare. Plecăm din Skopje 
spre un ţinut fermecător, în spectaculosul Parc 
Naţional Mavrovo, unde călători din întreaga 
lume sunt captivaţi de peisajele cu ape azurii 
care îţi taie respiraţia. În apropiere vizităm 
Mănăstirea Jovan Bigorski, cu impozantul său 
turn de apărare și plecăm spre Ohrid. Orașul 
- cetate Ohrid este supranumit Ierusalimul 
Balcanilor pentru că se presupune că în 
jurul lacului există în jur de 365 de biserici 
și mănăstiri. Pentru a-și proteja moștenirea 
culturală și spirituală, atât orașul, cât și lacul au 
fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO 
în anul 1980. Plimbă-te în voie și vei simţi 
magia monumentală a orașului. Vedem 
monumentul Sf. Chiril și Metodiu și continuăm 
cu Biserica Sf. Sofia, Amfiteatrul Antic, Galeria 
de Efigii și Cetatea Samuil. Nu plecăm din 
Ohrid fără a face o plimbare prin bazarul 
orașului, care ascunde o surpriză pentru 
vizitatori,matusalemicul arbore de platan 
(Chinar), bătrân de peste 1.000 de ani. Plecăm 
din Ohrid cu un album impesionant de impresii 
și momente surprinse cu aparatele foto pe care 
le rememoram în camera hotelului.

3. Ohrid-Durres. Opţional - tur de Durres și 

Tirana

După micul dejun, plecăm spre Tirana. 
Capitala Albaniei ni se dezvăluie în trepte, 
mai întâi vedem clădirile zonei industriale de 
la marginea orașului, apoi peisajul urban se 
îmblânzește. Arhitectura și culorile din jur îţi 
dau sentimentul că Tirana ţine pasul cu viitorul, 
dar în același timp este ancorată în trecut. 
Vizităm Muzeul Naţional, Biserica Ortodoxă 
și vechea Moschee din spatele impozantului 
Turn cu Ceas, continuăm cu Opera, apoi 
vedem Casa Culturală a Albaniei și Banca 
Naţională. Ajungem de-a lungul Bulevardului 
Deshmoret e Kombit, care a fost construit 
de italieni, apoi vedem un monument aparte 
din perioada comunismului, Piramida. Facem 
poze și admirăm suprafeţele sale de marmură 
albă, apoi facem un scurt popas pentru a ne 
re-energiza la terasa unei cafenele. Dacă vrem 
să aflăm mai multe despre istoria acestui popor 
străvechi, despre care am învăţat că ar fi urmașii 
dacilor ca și noi, intrăm să vizităm Muzeului 
Naţional. Lăsăm bagajele la hotel, în Tirana, 
apoi plecăm într-o altă aventură: excursie 
opţională în Durres, poarta Albaniei spre 
Marea Adriatică. Grecii corintieni, negustori și 
navigatori prin excelenţă, au văzut potenţialul 
acestui loc, construind așezarea în sec VII î.H. 
și dându-i denumirea de Epidamos. Vizităm 
clădirile emblematice precum Muzeul Naţional 
de Arheologie, cel mai mare Amfiteatru 
Roman din Balcani, Turnul și Zidul Veneţian. 
Vila Regelui Zog, reminiscenţă a monarhiei 
albaneze, e înconjurată de un peisaj care te 
face să înţelegi de ce grecii din Corfu au fondat 
Durres acum 2.600 de ani. Ne îndepărtăm de 
orașul de pe coasta Adriaticii, autocarul ne 
duce pe șoseaua străjuită de păduri seculare, 
prin văi adânci ce traversează munţii. Ne 
întoarcem la hotel în Tirana. Cazare în Tirana. 

4. Opţional - Shkodra – Kruja

Ne trezim cu un mëngjes (mic-dejun) însoţit de 
o cafea tare și suntem nerabdători să aflăm ce 
lucruri interesante vom mai descoperi azi. Vă 
propunem o excursie opţională la  Shkodra. 
Vizităm aici Castelul Rozafa și aflăm legenda 
locului care se aseamana cu cea a mesterului 
Manole, Rozafa fiind soţia celui mai tânăr 
dintrei cei trei fraţi care încercau să construiască 
ziduri pentru castel ca a doua zi să le găsească 
dărâmate. Ne transpunem în vremuri 
medievale, fiind captivaţi de diversitatea 
fascinantă a orașului. Vedem Moscheea de 
Plumb, construită de Mehmet Pasa Bushati 
după modelul Moscheei Albastre din Istanbul, 
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dar având acoperișul confecţionat din 
plumb. Pe drumul de întoarcere spre Tirana 
oprim  în Kruja, al cărui nume înseamnă 
în albaneză “fântână”.  Admirăm frumoasă 
panoramă a orașului de pe colina unde 
este situat Castelul Kruja apoi ne îndreptăm 
spre Muzeul Scanderbeg, clădiri de mare 
importanţă istorică pentru albanezi și nu 
numai. Continuăm cu Muzeul Etnografic. 
Înainte de a ne întoarce la Tirana, facem 
cumpărături în vechiul bazar cu chioșcuri 
din lemn, unde te întâmpină obiecte create 
de artizanii locali. În cursul după-amiezii 
ne întoarcem la Tirana și mergem la hotel, 
nerăbdători să descoperim noi mistere ale 
Albaniei.

5.  Tirana - Vlore - Orikum - Tirana

Azi vă propunem o excursie opţională în 
partea de sud a Albaniei la Vlore. Vizităm 
Mănăstirea Bizantină din Zvernec, apoi 
continuăm drumul spre Vlore. Situat la 
întâlnirea Mării Adriatice și a Mării Ionice, 
Vlore se află la numai 120 km distanta 
faţă de Italia. A fost fondat în secolul al 
VI-lea î.Hr.  sub numele de Aulona și s-a 
aflat sub stăpânire romană până în secolul 
al VIII-lea, apoi s-a mutat în Patriarhia 
Constantinopolului. A fost colonie a sârbilor, 
a otomanilor și a veneţienilor. Admiram  
Castelul Vlore, care a fost construit în 1531 
de către Suleiman și Moscheea Muradiut.  
Parcul care se află la capătul sudic al 
golfului Vlore prezintă dovezi arheologice 
că Orikum era un centru urban dezvoltat, 
cu un amfiteatru care putea adăposti 
aproximativ 400 de spectatori și o reţeaua 
de drumuri elaborată ce poate fi văzută și 
astăzi. De-a lungul Peninsulei Karaburun, se 
poate observa bază militară navală albaneză 
„Pashaliman”. Deși există numeroase 

restaurante, hoteluri și magazine, orașul și-a 
păstrat natura originală și atmosfera unui 
loc nealterat, unde viaţa se desfășoară fără 
exaltarea excesivă atât de comună tuturor 
locurilor comerciale orientate spre turism. 
În cursul după amiezii revenim la hotelul 
nostru din Tirana. Cazare. 

6. Tirana – Berat  - Elbasan - Tirana

Azi vă propunem o nouă aventură pe 
meleagurile albaneze, excursie opţională 
la Berat. Cu siguranţă, acesta ar putea 
fi punctul culminant al vizitei noastre în 
Albania. Cunoscut drept “Orașul cu o mie 
de ferestre”, Berat a convins UNESCO să-l 
includă în Patrimoniul Mondial al orașelor 
muzeu. Cele trei cartiere majore ale orașului 
vechi sunt Mangalemi, Gorica și Kala, 
unde se află castelul. Vizitarea staţiunii 
„Kala” implică o plimbare abruptă pe un 
drum pietruit, dar cei care se vor aventura 
să o parcurgă vor fi răsplătiţi cu o vedere 
panoramică impresionantă. Vom vedea 
Muzeul de Iconografie „Onufri”, Moscheea 
Rosie, cunoscută pentru minaretul său 
singuratic și Biserica Sf. Treime. Ne 
îndreptăm pașii spre Muzeul Naţional de 
Etnografie, care este situat într-una din cele 
mai autentice și mai interesante clădiri ale 
orașului. Urmează Podul Arcuit, construit în 
1780, un fabulos exponat arhitectural și loc 
perfect de a face poze de invidiat. E timpul 
să ne luăm rămas bun de la încă un loc plin 
de farmec și istorie nealterată. 

Excursia noastră continuă cu Elbasan, unul 
dintre marile orașe ale Albaniei. Vizităm 
Castelul Elbasan, o fortăreaţă construită în 
secolul XV de Sultanul Mehmet II pe locul 
anticului Scampis. Aici putem găsi și băile 
turcești ale lui Sinan Pașa. Orașul era centrul 

principal al naţionalismului albanez în tim-
pul dominaţiei otomane. În cursul serii vom 
reveni la hotelul nostru din Tirana pentru 
cazare. 
7. Pogradec - Korca

Pornim spre Pogradec și zăbovim o clipă 
pentru a vedea reminiscenţele vechiului 
Via Egnatia, un drum care făcea odată 
legătura între Italia și Turcia. Apoi ajungem 
rapid la Pogradec, un orășel cu împrejurimi 
de basm, pe malul lacului Ohrid.  Ne 
oprim la Drilon pentru a vedea frumosul 
izvor al râului cu același nume. Pranzul se 
poate servi chiar pe malul lacului, unde 
trebuie gustat celebrul pește koran.Plecăm 
apoi spre Korça, orașul serenadelor. Aici 
admiram Catedrala Învierii Domnului și 
Moscheea Ilyaz Mirahori. Cazare hotel în 
zona Korca.  Revenim la hotelul nostru 
pentru cazare. 

8. Korca – Kastoria – Vergina – Salonic  
Dimineaţa luăm micul dejun și ne pregătim 
de drum. Plecăm spre Kastoria, unul dintre 
cele mai pitorești orașe ale Macedoniei, 
un orășel tipic grecesc, cu taverne, vestigii 
istorice, biserici bizantine, străduţe în 
pantă și construcţii amplasate ca într-un 
amfiteatru ce se oglindește în apele Lacului 
Orestiada.  Orașul a înflorit, atât din punct 
de vedere cultural, cât și din punct de 
vedere economic, în perioada ocupaţiei 
turcești, în special în secolul al XVII-lea, dar 
și ulterior. Mănăstirea bizantină Panagia 
Mavriotissa (1802), situată lângă lac, are 
picturi cu adevărat impresionante. Nu 
trebuie sa ratăm vizita la faimoasa Pesteră a 
Dragonului. Vom admira lacurile subterane, 
stalactitele rare și oasele unui urs care a trăit 
în peșteră cu 10.000 de ani în urmă. Muzeul 
de Artă Bizantină (în Piaţa Dexameni), sunt 

Canionul Matka

Dacă vă plac peisajele naturale, 
cu siguranţă nu trebuie să rataţi Canionul 
Matka. Întins pe o suprafaţă de peste 5.000 
de hectare, pe lângă frumoasa lui biosferă, 
locul vă oferă șansa de a admira peștera Vrelo 
cu lacurile ei subterane, dar și mânăstirile și 
bisericile istorice din zonă.

1 Ierusalimul Balcanilor

Orașul-cetate Ohrid este supranumit 
Ierusalimul Balcanilor pentru că se presupune 
că în jurul lacului există în jur de 365 de biserici 
și mănăstiri. Pentru a-și proteja moștenirea 
culturală și spirituală, atât orașul, cât și lacul 
au fost incluse în Patrimoniu Mondial UNESCO 
în 1980.

2
Telegondola Dajti Ekspress

Pentru o priveliște cu adevărat aparte 
asupra coloratei Tirana, trebuie să urci în 
telegondola Dajti Ekspress, cu cel mai lung 
traseu din Balcani. Odată ajunși pe culmile 
Muntelui Dajti, ai ocazia de a lua prânzul într-un 
restaurant rotativ care oferă o panoramă de 360 
de grade asupra împrejurimilor. 

3
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PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat; 
8 nopți de cazare la hotel de 2- 3*
8 mic dejun;
Vizita Skopje;
Vizita Tirana; 
Vizita Salonic; 
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL

Excursie Durres – 15 €/pers.
Excursie Shkondra si Kruja – 30 €/pers. 
Excursie Vlore si Orikum -  30 €/pers.
Excursie Berat și Elbasan – 35 €/pers.
Seara albaneza  – 30 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opționale pentru grup minim 30 de persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single 145 €;
• Reducere a 3-a persoana in camera 10 €; 
• Reducere copil  6-12 ani  - 15 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 99€

PROMO

Reducere 65€
STANDARD PLUS

Reducere 49€

324€
+ 75 € (transport autocar)

225€
+ 75 € (transport autocar)

259€
+ 75 € (transport autocar)

275€
+ 75 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in 
autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
•  , avand incluse asigurarea medicala, storno 

si de bagaje.

• GRATUIT excursia optionala la Excursie Berat 

și Elbasan

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele 
locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau 

anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENŢIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Spirit Albanez 

Preparatele tradiţionale, bogate 
în carne, au o relaţie specială cu 
coniacul Skenderbeu. O vorbă 
albaneză spune că niciun turist 
nu pleacă acasă fără o sticlă din 
faimoasa licoare. Skenderbeu este 
distilat din struguri, „deocheati” 
cu miere și extracte de plante 
aromatice și învechit mai bine de 
trei ani în butoaie de stejar din 
Durres, așa că nu e de mirare că 
a primit numeroase medalii la 
concursurile de profi l. Dacă nu îţi 
place tăria, gustă o bere locală și 
pregătește-te să fi i uimit.

Tradiţii și savori din Albania

Ultima seară în Albania o vom 
petrece împreună într-un mod 
special: cină și spectacol tradiţional 
albanez (program opţional), care 
să ne mai ofere o ultimă savoare a 
amestecului cultural prezent aici de 
milenii. Această seară te va învăţa 
în cel mai plăcut mod despre Besa, 
care este foarte importantă pentru 
albanezi. Înseamnă „încredere” și 
de secole cei de aici respectă acest 
cod, care presupune să aibă grijă 
de oaspeţi. Vom explora dansurile 
ritmate și muzica autentică, 
iar simţurile vor fi  cucerite de 
mâncărurile pe bază de carne, 
legume și brânză împletite într-un 
aluat foarte fraged sau servite alături 
de orez lipicios.

prezentate artefacte din perioada bizantină; 
peste 700 de sculpturi bine conservate, picturi 
murale, picturi și icoane din temple din jurul 
orașului. De menţionat este faptul că încă de 
pe timpurile Bizantului, orașul este renumit 
pentru producţia hainelor de blană. Chiar și 
astăzi, orașul se mândrește cu un număr mare 
de magazine și fabrici de blănuri și textile.
După un moment de relaxare binemeritat 
ne îndreptăm spre autocar și ne continuăm 
programul, pentru a vedea muzeul subteran 
extraordinar din Vergina și mormintele dinastiei 
macedonene. Aici vom fi martorii măreţiei 
Greciei antice. Lăsând în urmă una dintre 
cele mai importante descoperiri arheologice, 
continuăm drumul spre Salonic (Thessaloniki), 
capitala Macedoniei, o metropolă cu o viaţă 
vibrantă, situată pe malul Mării Egee. La un 
capăt al promenadei de pe ţărm se află statuia 
impunătoare a lui Alexandru cel Mare, a cărui 
soră vitregă a dat numele orașului. Salonicul 
este așezat pe Via Egnatia, impresionantul drum 
care lega Roma de avanpostul său răsăritean 
din Byzantium (viitorul Constantinopol).  Strada 
principală din prezent se numește tot Egnatia. 
La mica distanţă de această arteră vei descoperi 
Arcul lui Galerius, ridicat de împăratul 
Galerius în anul 303 pentru a-și comemora 
victoria asupra perșilor. În apropiere se ridică 
semeaţa Rotonda, despre care se crede că a 
fost construită pentru a deveni mausoleul lui 
Galerius, deși nu a servit niciodată acestui scop. 
De-a lungul timpului a fost folosită ca biserică 
și ca moschee, iar astăzi adăpostește ocazional 
expoziţii de artă. Ne îndreptăm privirea spre 
mare și zărim silueta zveltă a Turnului Alb, 
cel mai fotografiat monument din Salonic. Pe 
vremuri era denumit Turnul Însângerat, din 
cauză că fusese folosit drept închisoare și loc 
de execuţii. În prezent se află aici un Muzeu 

Bizantin care reunește o mulţime de obiecte 
bizantine, inclusiv mozaicuri, bijuterii și icoane. 
Asigură-te că urci până pe acoperiș, de unde 
poţi admira fumoasa panorama a ţărmului din 
Salonic. Ultimul obiectiv pe lista de astazi este  
Biserica Sf. Dumitru – cea mai mare biserică 
din Grecia, cu hramul sfantului protector al 
orașului. Clădirea a fost reconstruită în 1917, 
în urma unui incendiu care a devastat orașul, 
fiind ridicată pe locul în care romanii l-au ucis 
pe Sfantul Dimitrios în anul 305, pentru refuzul 
de a renunţa la credinţa lui.Ultima seară din 
program o vom petrece în Salonic. Cazare la 
hotel în Salonic.

9.   Salonic - București

După micul dejun, lasăm în urmă frumoasele 
locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre 
România. Parcurgem Bulgaria cu amintiri de 
nepreţuit în minte și gata pentru a gusta din 
istoria altui tărâm misterios și captivant.

BEST DEAL

18.06, 04.07; 

06.08; 31.08,12.09

2018

DATE DE PLECARE

Reducere 99€
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopți cazare: 
    hotel de 2-3*

Mese incluse:
      8 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avion si autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Cu o varietate de atracţii unice, Albania 
datorează misterul nebănuit izolării sale, 
cât și siturilor arheologie nedescoperite și 
satelor unde timpul pare că stă în loc. 

SKOPJE : Fortăreaţa Kale, Podul de Piatră, 
Casa Memorială a Maicii Tereza, Vechiul 
Bazar
Parcul Naţional Mavrovo : Mănăstirea 
Jovan Bigorski
Ohrid : Biserica Sf Sofi a, Monumentul 
Sf. Chiril şi Metodiu, Copacul Chinar din 
vechiul Bazar, Cetatea Tsar Samuil
Gjirokastra : Muzeul Etnografi c
Insula Corfu : PalatulAchilleion, Biserica 
Sf Spiridon din Corfu Town, Mănăstirea 
Panaghia din Paleokastritsa

 Vom pătrunde în culisele bucătăriei 
albaneze, în care se observă o puternică 
infl uenţă turcească. Ne bucurăm de 
plăcintele Byrec, brânză feta și băutura 
preferată a albanezilor – raki.

FII PREGĂTIT DE...

Skopje

OrhidDurres

Vlore

Orikum

Girokastro

Saranda

Tirana

Shkodra

Corfu

Macedonia

Albania

Grecia

Bucuresti
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197 €

începând de la

+ 145 € (bilet de avion, 
transfer  si  transport  
autocar)

�
?� � /pers.

Culoare, arhitectură surprinzătoare, natură virgină și 
tradiţii păstrate din timpuri străvechi. Albania are din nou 
porţile deschise spre lume.

Descoperă spiritul neîmblânzit al balacanilor!
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALESkopje – Ohrid – Durres - Tirana - Shkodra – Kruja - Berat – Elbasan - Vlore - Orikum– Gjirokastra – 

Saranda - Butrint - Corfu

Moment de răgaz:

Pentru o priveliște cu adevărat 
aparte asupra coloratei Tirana, 
trebuie să urci în telegondola Dajti 
Ekspress, având cel mai lung traseu 
din Balcani. Odată ajunși pe culmile 
Muntelui Dajti, ai ocazia de a lua 
prânzul într-un restaurant rotativ 
care oferă o panoramă de 360 de 
grade asupra împrejurimilor. 

Moment de răgaz: 

În Shkodra avem ocazia de a 
descoperi un crâmpei din trecutul 
Albaniei, vizitând Muzeul Naţional 
de Fotografie Marubi, singurul 
muzeu de acest tip din ţară. 
Clădirea a trecut în 2016 printr-o 
transformare modernă, însă, 
elementele iniţiale au fost păstrate 
și puse în valoare de geometrii 
ameţitoare. Arhitectura clădirii 
are un minimalism aparte, îndulcit 
de colecţiile impresionante de 
fotografii care dezvăluie privitorilor 
o istorie cât se poate de autentică 
a statului și culturii albaneze. 
Purtând numele unui faimos pictor și 
fotograf Italian, muzeul deţine peste 
500.000 de fotografii, cele mai vechi 
fiind chiar din anul 1858. 

Savori din: Balcani
.................................................................
Vedeta gastronomiei albaneze 
este, fără drept de apel, carnea 
de miel. Dar dacă tot ai în faţă un 
meniu, alege o porţie de jufka - 
paste de casă cu qofte ferguara 
sau miel înăbușit la cuptor, aromat 
cu mirodenii și stropit cu smântână 
grasă. Garantat te lingi pe degete. Și 
ca să îţi priască, cere-i somelierului 
un pahar de vin roșu autohton. 

TAVE KOSI
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 21.05
Locuri limitate!

1. București – Skopje

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineața. Traversăm 
Bulgaria parcurgând drumuri șerpuite prin 
munți și văi sculptate de timp și ajungem în 
Skopje. Profităm de orele rămase până să 
se sune stingerea și facem un tur al orașului 
scăldat în lumini de felinare, ce maschează 
bine cicatricele lui Skopje, renăscut din ruine 
și adăpostind un melanj de populații, tradiții și 
stiluri arhitecturale. Revenim la hotel în Skopje.

2. Skopje – Ohrid - Tirana

Dimineața ne delectăm la micul dejun cu 
primele savori macedonene. Apoi pornim să 
explorăm Skopje, un oraș care a fost aproape 
complet distrus de un cutremur devastator în 
1963. Clădirile noi și statuile moderne prezente 
în număr mare sunt parte din programul 
urbanistic guvernamental de reconstrucție și 
amenajare a Capitalei, Skopje 2014. Explorăm 
misterioasa fortăreață Kale și Podul de Piatră, 
ajungem la Casa Memorială a Maicii Tereza, 
în Piața Macedonia și la statuia lui Alexandru 
cel Mare, cât și la Moscheea Mustafa Pasha, cu 
al său candelabru impunător cu peste 100 de 
becuri. Ne plimbăm prin Vechiul Bazar, pe alei 
înguste pavate cu piatră cubică și flancate de 
sute de tarabe de lemn peste care plutește o 
mireasmă de ceai aromat și delicii savuroase 
care sfârâie pe grătare. Plecăm din Skopje 
spre un ținut fermecător, în spectaculosul Parc 
Național Mavrovo, unde călători din întreaga 
lume sunt captivați de peisajele cu ape azurii 
care îți taie respirația. În apropiere vizităm 
Mănăstirea Jovan Bigorski, cu impozantul său 
turn de apărare și plecăm spre Ohrid. Orașul 
- cetate Ohrid este supranumit Ierusalimul 
Balcanilor pentru că se presupune că în 
jurul lacului există în jur de 365 de biserici 
și mănăstiri. Pentru a-și proteja moștenirea 
culturală și spirituală, atât orașul, cât și lacul au 
fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO în 
anul 1980. Plimbă-te în voie și vei simți magia 
monumentală a orașului. Vedem monumentul 
Sf. Chiril și Metodiu și continuăm cu Biserica 
Sf. Sofia, Amfiteatrul Antic, Galeria de Efigii 
și Cetatea Samuil. Nu plecăm din Ohrid fără 
a face o plimbare prin bazarul orașului, care 
ascunde o surpriză pentru vizitatori, istoricul 
copac Chinar, vechi de peste1.000 de ani. 
Plecăm din Ohrid cu un album impesionant 
de impresii și momente surprinse cu aparatele 
foto, pe care le rememoram în camera 
hotelului. Seara sosire și cazare în Tirana.

3. Tirana  - Durres - Tirana

După micul dejun vă propunem o excursie 

opțională pentru a descoperi frumusețea 
orașului  Durres, poarta Albaniei spre Marea 
Adriatică. Grecii corintieni, negustori și 
navigatori prin excelență, au văzut potențialul 
acestui loc, construind așezarea în secolul  al 
VII-lea î.H. și dându-i denumirea de Epidamos. 
Admirăm clădiri emblematice precum: Muzeul 
Național de Arheologie, Amfiteatrul  Roman, cel 
mai mare din Balcani, Turnul și Zidul Venețian. 
Vila Regelui Zog, reminiscență a monarhiei 
albaneze, este înconjurată de un peisaj care te 
face să înțelegi de ce grecii din Corfu au fondat 
Durres acum 2.600 de ani. Ne îndepărtăm de 
orașul de pe coasta Adriaticii, autocarul ne 
duce pe șoseaua străjuită de păduri seculare, 
prin văi adânci ce traversează munții. Tirana, 
capitala Albaniei ni se dezvăluie în trepte, 
mai întâi vedem clădirile zonei industriale de 
la marginea orașului, apoi peisajul urban se 
îmblânzește. Arhitectura și culorile din jur îți 
dau sentimentul că Tirana ține pasul cu viitorul, 
dar în același timp este ancorată în trecut. 
Începem turul de oraș admirând frumoasele 
clădiri din centrul orașului:  Muzeul Național, 
Biserica Ortodoxă și vechea Moschee situata în 
spatele impozantului Turn cu Ceas, continuăm 
apoi cu Opera și Banca Națională. Ajungem 
de-a lungul Bulevardului Deshmoret e Kombit, 
care a fost construit de italieni, apoi vedem un 
monument aparte din perioada comunismului, 
Piramida. Facem poze și admirăm suprafețele 
sale de marmură albă, apoi facem un scurt 
popas pentru a ne          reenergiza la terasa 
unei cafenele. Dacă vrem să aflăm mai multe 
despre istoria acestui neam, despre care am 
învățat că ar fi urmașii dacilor ca și noi, intrăm 
să vizităm Muzeul Național. Apoi revenim la 
hotel. Cazare la hotel în Tirana.

4. Tirana - Shkodra – Kruja - Tirana

Ne trezim cu un mëngjes (mic-dejun) însoțit de 
o cafea tare și suntem nerabdatori să aflăm ce 
lucruri interesante vom mai descoperi azi. Vă 
propunem o excursie opțională la  Shkodra. 
Vizităm aici Castelul Rozafa și aflăm legenda 
locului care se aseamănă cu cea a meșterului 
Manole, Rozafa fiind soția celui mai tânăr dintrei 
cei trei frați care încercau să ridice zidurile unui 
castel ca a doua zi să le găsească dărâmate. 
Ne transpunem în vremuri medievale, fiind 
captivați de diversitatea fascinantă a orașului. 
Vedem Moscheea de Plumb, construită 
de Mehmet Pasa Bushati după modelul 
Moscheei Albastre din Istanbul, dar având 
acoperișul confecționat din plumb. Pe drumul 
de întoarcere spre Tirana oprim în Kruja, al 
cărui nume înseamnă în albaneză “fântână”. 
Admirăm frumoasa panoramă a orașului de pe 



86 Experienţe 2018 - Circuite Turistice

ITINERARIU

*���(*$(+@33

colina unde este situat Castelul Kruja apoi 
ne îndreptăm spre Muzeul Scanderbeg, 
clădiri de mare importanță istorică pentru 
albanezi. Continuăm cu Muzeul Etnografic. 
Înainte de a ne întoarce la Tirana, facem 
cumpărături în vechiul bazar cu chioșcuri 
din lemn, unde te întâmpină obiecte create 
de artizanii locali. În cursul după-amiezii 
ne întoarcem la Tirana și mergem la hotel, 
nerăbdători să descoperim noi mistere ale 
Albaniei.

5. Tirana – Berat  – Elbasan - Tirana

Astăzi vă propunem o noua aventură 
pe meleagurile albaneze, o excursie 
optională la Berat, care ne încântă privirea 
prin colecția impresionantă de case albe 
otomane ce ocupă versantul unui munte. 
Cu siguranță, acesta ar putea fi punctul 
culminant al vizitei noastre în Albania. 
Cunoscut drept “Orașul cu o mie de 
ferestre”, Berat a convins UNESCO să-l 
includă în Patrimoniul Mondial al orașelor 
muzeu. Cele trei cartiere majore ale 
orașului vechi sunt Mangalemi, Gorica și 
Kala, unde se află castelul. Vizitarea stațiunii 
Kala implică o plimbare abruptă pe un 
drum pietruit, dar cei care se vor aventura 
să o parcurgă vor fi răsplătiți cu o vedere 
panoramică impresionantă. Vom vedea 
Muzeul de Iconografie Onufri, Moscheea 
Roșie, cunoscută pentru minaretul său 
singuratic și Biserica Sf. Treime. Mergem 
spre Muzeul Național de Etnografie, care 
este situat într-una din cele mai autentice 
și mai interesante clădiri ale orașului. 
Urmează Podul Arcuit, construit în 1780, un 
fabulos exponat arhitectural și loc perfect 
de a face poze de invidiat. E timpul să ne 

luăm rămas bun de la încă un loc plin de 
farmec și istorie nealterată. Excursia noastră 
continuă cu Elbasan, unul dintre orașele 
importante ale Albaniei. Vizităm Castelul 
Elbasan, o fortăreață construită în secolul 
al XV-lea de Sultanul Mehmet al II-lea pe 
locul anticului Scampis. Aici putem găsi și 
băile turcești ale lui Sinan Pașa. Orașul era 
centrul principal al naționalismului albanez 
în timpul dominației otomane. În cursul serii 
ne întoarcem la hotelul nostru din Tirana 
pentru cazare. 

6.  Vlore - Orikum – Gjirokastra – Saranda

 După micul dejun, ne pregătim să vizităm 
Mănăstirea Bizantină din Zvernec, apoi 
continuăm drumul spre sud. Situat la 
întâlnirea Mării Adriatice și a Mării Ionice, 
Vlore se află la numai 120 km distanta 
față de Italia. A fost fondat în secolul al 
VI-lea î.Hr. sub numele de Aulona și s-a 
aflat sub stăpânire romană până în secolul 
al VIII-lea, apoi s-a mutat în Patriarhia 
Constantinopolului. A fost colonie a 
sârbilor, a otomanilor și a venețienilor. 
Admiram  Castelul Vlore, care a fost 
construit în 1531 de către Suleiman și 
Moscheea Muradiut. În apropierea orașului, 
se află un sit arheologic foarte interesant 
– Orikum.  Săpăturile efectuate lângă fosta 
bază militară navală albaneză „Pashaliman” 
au scos la iveală obiecte din epoca 
romană. Plecăm spre Gjirokastra, care a 
ajuns în Patrimoniul Mondial UNESCO 
grație modului în care vechea așezare 
comercială otomană s-a păstrat intactă 
de-a lungul timpului. Felul în care casele au 
fost sculptate în rocă i-a adus supranumele 
de “Orașul de piatră”.  Aici se afla Muzeul 

Etnografic, centrul de artizanat local, cât 
și cel mai mare castel din Albania. Plecăm 
spre Saranda, capitala neoficială a Rivierei 
Albaneze. Cazare în Saranda.

7.  Saranda – Butrint – Corfu 

Dimineața luăm micul dejun și ne pregătim 
de drum. Micuțul sat pescăresc de 
odinioară s-a transformat treptat într-o 
stațiune prosperă, cu o promenadă care 
îmbie cu restaurantele și cafenelele din 
zona falezei. Deși orașul și-a pierdut 
din șarmul seren specific unei localități 
modeste, a compensat prin carismă și 
prin elemente urbane moderne, hoteluri, 
cafenele și pub-uri cu un ambient care 
atrage turiștii din toată Europa. Numele 
localității se trage de la Ayii Saranda, o 
veche mănăstire care poartă hramul a 40 
de sfinți. Pentru o scurtă perioadă, orașul 
se numea Porto Edda, după numele 
fiicei dictatorului italian Musolini. După 
promenadă, ne îndreptăm spre parcul 
emblematic al Sarandei prin care curge 
râul „Ochi Albastru”. Ne răcorim cu apa 
de izvor și avem timp liber pentru a lua 
prânzul într-un restaurant local. După masă, 
mergem spre Butrint, un oraș cu o istorie 
de peste 3000 de ani, parte a Patrimoniului 
Mondial UNESCO. Așezarea a fost marcată 
de coloniștii greci, apoi de romani, 
cunoscând o perioadă înfloritoare în 
perioada bizantină. Se presupune că aici ar 
fi fost casa lui Hipocrat, părintele medicinei, 
oamenii venind din ținuturi îndepărtate 
ca să găsească leac pentru suferințele lor. 
Acest loc a devenit cunoscut în secolul al 
VII-lea î.Hr. drept cel mai important oraș din 
Epir. Trecem cu feribotul în Insula Corfu. 

Moscheea Et’hem Bey 

(Tirana)

Cel mai interesant monument din capitala 
Albaniei a fost construit in anul 1821 
si fi nalizat 28 de ani mai tarziu. Este 
considerata una dintre cele mai frumos 
decorate moschee din Albania.

Ierusalimul Balcanilor

Orașul-cetate Ohrid este supranumit 
Ierusalimul Balcanilor pentru că se 
presupune că în jurul lacului există în jur 
de 365 de biserici și mănăstiri. Pentru a-și 
proteja moștenirea culturală și spirituală, 
atât orașul, cât și lacul au fost incluse în 
Patrimoniu Mondial UNESCO în 1980.

Castelul Elbasan

 O fortăreaţă construită în secolul 
XV de Sultanul Mehmet II. Castelul ofera o 
marturie Aici putem găsi și băile turcești ale 
lui Sinan Pașa. 

1 2 3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
8 nopţi de cazare la hotel de 2- 3*
8 mic dejun;
Bilet de avion Corfu– Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport;
Vizita Skopje;
Vizita Tirana; 
Turul Insulei Corfu; 
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Durres – 15 €/pers.
Excursie Shkondra si Kuja – 30 €/pers. 
Excursie Vlore si Orikum -  30 €/pers.
Excursie Berat și Elbasan – 35 €/pers.
Seara corfi ota  – 30 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în 
excursiile opţionale), serviciile de ghizi locali, 
alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de 
persoane;

DE REŢINUT!

•  Supliment de single - 135 €
•  Reducere a 3-a persoană în cameră  

-10 €. 
•  Reducere copil  6 -12 ani - 15 €,  pentru 

cazare în cameră dublă cu 2 adulţi;

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 84€

PROMO

Reducere 56€
STANDARD PLUS

Reducere 42€

281€
+ 145 € (bilet avion, transfer si  transport autocar)

197€
+ 145 € (bilet avion, transfer si  transport autocar)

225€
+ 145 € (bilet avion, transfer si  transport autocar)

239€
+ 145 € (bilet avion, transfer si  transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
•  Avans  25% la inscriere;
•  Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
•  GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursie Skondra
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
• Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual 
(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Spirit albanez: 

Preparatele tradiţionale, bogate 
în carne, au o relaţie specială 
cu renumitul coniac albanez 
Skenderbeu. O vorbă albaneză 
spune că niciun turist nu pleacă 
acasă fără o sticlă din faimoasa 
licoare. Skenderbeu este distilat 
din struguri, „deocheat” cu miere 
și extracte de plante aromatice 
și învechit mai bine de trei ani 
în butoaie de stejar din Durres, 
așa că nu e de mirare că a primit 
numeroase medalii la concursurile 
de profi l. Dacă nu îţi place tăria, 
mergi la sigur gustând o bere locală!

Ritm și gusturi tradiţionale

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te 
retrage la hotel, avem pentru tine 
o propunere deosebită: cum sună 
pentru tine “Seara Tradiţională 
Corfi otă”  (opţional). Ai ocazia 
să descoperi folclorul autentic, 
dansurile, ritmurile și costumele 
specifi ce, cu obicieiurile de nuntă, 
dar și bucătaria specifi că. După 
această cină, ne îndrăgostim 
defi nitiv de Elada, de aromele și 
gusturile sale, de cel mai bun ulei 
de măsline din lume și cele mai 
proaspete fructe de mare.

Cazare la hotel în Corfu.

8.   Turul Insulei Corfu

Kalimera! (Bună dimineața!). Un mic dejun 
binemeritat și o cafea bună sunt lucrurile 
ce ne dau energie pentru călătoria care ne 
așteaptă.  E timpul să pornim spre Gastouri, 
localitatea care găzduiește fosta reședință a 
împărătesei Austriei, Sisi  - Palatul Achilleion. 
Pasionată de legendele grecești, aceasta a 
construit palatul având în minte tema morții 
lui Achille. Vizităm, pe rând, palatul, curtea și 
grădina. O mulțime de opere de artă ne răsfață 
privirile și ne încarcă memoria telefoanelor 
mobile cu fotografii care ne amintesc de 
această vizită. Pornim apoi spre Perama de 
unde putem admira  Vlaherna, mănăstire din 
secolul al XII-lea, închinată Sfintei Fecioare 
Maria și Insula Pontikonisi (Insula Șoarecelui).
Capitala insulei, Corfu Town, ne dezvăluie cât 
de curtat a fost acest loc de diferite civilizații, 
influențele europene se simt în arhitectura 
răsfățată de soare. Admirăm tributul adus 
stăpânirii venețiene de peste patru secole, 
reflectat în clădirile cu tipic italienesc, cu 
obloane romantice și coloane în stil francez. 
Orașul universitar freamătă de viață, iar pe 
localnici îi recunoaștem lesne după mândria cu 
care calcă și nu în ultimul rând, după numele 
cel mai popular pe Insulă: Spyros, nume ales 
în onoarea Sfântului Spiridon, protectorul 
insulei Corfu. Legenda spune că acesta a 
salvat de patru ori orașul Corfu. Așa că vizităm 
Biserica Sfântului Spiridon, care adăpostește 
rămășițile Sfântului. Până în ziua de astăzi, 
sfintele moaște întregi ale Sfântului Spiridon 
continuă să facă minuni. El este cunoscut ca 
„sfântul călător“, deoarece papucii de mătase 
de pe tălpile sale se uzează în fiecare an și 
sunt înlocuiți la praznicul său. Când papucii 

sunt înlocuiți, bucățelele sunt introduse în 
pliculețe și vândute, pentru a proteja purtătorii. 
Vizităm, apoi, Catedrala Ortodoxă a insulei 
Corfu. Datează din 1841 și este dedicată Sfintei 
Theodora, ale cărei moaște sunt păstrate 
aici, alături de icoane impresionante din aur.  
Timp liber în Corfu Town. Va recomandăm 
să mergeți să vedeți  Fortăreața din Corfu, 
care dezvăluie o priveliște incredibilă asupra 
Mării Ionice. După-amiaza ne vom îndrepta 
către Paleokastritsa, unde vom vizita vechea 
Mănăstire a Maicii Domnului (Panaghia).  După 
vizitarea locurilor sfinte, continuăm drumul 
spre hotelul nostru unde avem ocazia să 
ne reamintim despre frumusețile văzute pe 
parcursul întregii zile. Revenim la hotel cu 
amintiri frumoase despre Grecia pe care le 
luăm cu noi acasă. Cazare la același hotel.

9.   Corfu - București

Mic dejun. Lasăm în urmă frumoasele locuri pe 
care le-am vizitat și pornim spre aeroportul din 
Corfu pentru zborul spre țară. 

BEST DEAL

21.05

25.09*

2018

DATE DE PLECARE

Reducere 84€
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TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

7 mese incluse:
      7 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Mica ţară ex-yugoslavă se dezvăluie încet, 
încet călătorilor curioși, multe dintre 
atracţiile sale fi ind adevărate comori 
neatinse ale naturii, vestigii antice romane, 
orașe care odinioară rivalizau cu cele mai 
importante centre ale  Bizanţului. 

Belgrad : Citadela Kalemegdan, Bd Kneaz 
Mihaljov
Topola : Biserica Sf. Gheorghe
Sarajevo : Fortăreaţa albă, Muzeul 
Tunelului
Mostar : Podul Vechi
Blagaj : Blagaj Tekke
Medjugorje : Mănăstirea Fecioarei
Dubrovnik : Biserica Franciscană, 
Mănăstirea Dominicană
Kotor : Catedrala Sf. Tryphon, Poarta 
Prinicipală a Cetăţii, Fiordul Kotor
Cetinje : Biserica Cipur

Cinefilii vor fi încântaţi de oprirea în 
Mokra Gora unde vizităm Drvengrad, 
satul construit de Kusturica pentru 
filmările peliculei “Zivot je Cudo” 
(Viaţa e un miracol).

FII PREGĂTIT DE...

Drobeta-Turnu Severin
Belgrad

Mokra Gora

Sarajevo

Mostar

Dubrovnik

Kotor

Cetinje

Romania

Muntenegru

Serbia

Bosnia si

Hertegovina

Croatia

Bucuresti

BOSNIA & 

HERŢEGOVINA

CĂRĂRI IDILICE 

B
A

L
C

A
N

I

179 €

începând de la

+ 105 € (transport autocar)

�
?� � /pers.

O istorie fabuloasă, o moștenire otomană pregnantă, Bosnia  și 
Herţegovina își așteaptă oaspeţii. Hai să-i descoperim împreună 
cascadele sclipitoare, stâncile șlefuite de furtuni și orașele parcă 
încremenite în vremuri legendare!

Multiculturală, tradiţională, tolerantă, o splendoare de ţară.
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CULTURALE
Drobeta Turnu Severin - Porţile de Fier - Cetatea Golubăţ - Belgrad – Oplenac – Moka Gora – 
Sarajevo  Mostar – Medjugorje – Dubrovnik – Fiordul Kotor – Cetinje – Canionul Tara - Belgrad

Fortul Blagaj

Pregătiţi-vă aparatele foto 

sau telefoanele. Deși Bosnia și 

Herţegovina nu are o suprafaţă mare, 

câștigă detașat la capitolul cascade cu 

ape turcoaz, văi splendide și peisaje 

montane unice. Drumeţia de o oră 

până la Fortul Blagaj merită tot efortul, 

deoarece fotografi ile panoramice pe 

care le veţi face sunt de neuitat. Râul 

Buna curge dintr-o peșteră afl ată sub 

o stâncă verticală de 200 de metri și 

creează sclipiri magice în apa extrem 

de limpede. 

Podul împăcării

În Moștar trebuie să ne oprim pentru 

a surpinde splendidul Pod Mostar. 

Acesta a fost distrus în timpul 

războiului din anii ‘90, însă, cu 

efortul celor două etnii beligerante, 

după terminarea confl ictului a fost 

reconstruit, reprezentând un punct 

de legătură între două cartiere afl ate 

de o parte şi de alta a râului: un 

cartier majoritar creştin şi un cartier 

majoritar populat de musulmani. 

Podul a fost de asemenea inclus în 

Patrimoniul Mondial UNESCO.

Savori din: Bosnia Herțegovina
.................................................................
Una dintre cele mai cunoscute 
specialităţi bosniace, un fel de 
kebab care conţine carne de 
miel sau de vită, ceapă şi piure 
de ardei, şi poate fi  servită atât 
cu pâine sau chifl e, cât şi cu lipie 
în varianta de infl uenţă otomană. 
La fel ca şi burek-ul, cevapi 
poate fi  găsit peste tot în Bosnia 
Herţegovina

CEVAPI
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 22.04.
Locuri limitate!

1. București – Belgrad

Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 
dimineaţa din Autogara Centrală - 
București și plecăm pe ruta Craiova 
– Drobeta Turnu Severin. Oprim la 
Taverna Sârbului, delectându-ne încă 
de pe teritoriul românesc cu primele 
savori sârbești. Trecem Dunărea la Porţile 
de Fier și continuăm drumul pe malul 
sârbesc al Dunării, până la Cetatea 
Golubăţ. Aflată la 4 km de localitatea 
omonimă, cetatea se înalţă spectaculos 
pe stâncile înalte de bazalt, imaginea sa 
oglindindu-se în apele line ale Dunării. 
În timpul vizitei, aflăm despre istoria 
tumultoasă a cetăţii și surprindem prin 
obiectivul aparatului foto panorama 
ameţitoare de pe zidurile înalte. Ajungem 
seara în Belgrad, și ne rămâne timp să 
facem un scurt tur panoramic.
La început, ne încearcă un puternic 
sentiment de déjà vu: aceleași clădiri 
stereotipe, bulevarde largi flancate de 
blocuri de locuinţe, cartiere urbanizate 
în stilul caracteristic al epocii comuniste. 
Apoi totul se schimbă și putem să 
admirăm clădirile și monumentele 
istorice îmbăiate în lumini ambientale. 
Ne vor impresiona pe rând: Parlamentul, 
Citadela Kalemegdan, Palatul Prințesei 
Ljubica, artera pietonală Kneaz Mihaljov. 
Ne îndreptăm spre hotel pentru cazare.

2. Belgrad - Oplenac - Mokra Gora - 

Sarajevo

Revigoraţi și energizaţi după micul 
dejun și cafeaua aromată, ne ocupăm 
locurile în autocar și ne pregătim de o zi 
memorabilă. Prima noastră oprire este 
la Topola, un loc încărcat de funebra 
istorie a monarhiei din Serbia. Coborând 
din autocar, în orășelul Topola. Aici 
se află Biserica Sf Gheorghe în a cărei 
cripte se odihnesc cei mai importanţi 
regi și membri princiari ai dinastiei 
Karađjorđjević. Interiorul edificiului în stil 
neo-bizantin impresionează prin bogăţia 
culorilor din fresce, mozaicul superb și 
coloanele albe de marmură. Plecăm cu 
satisfacţia că nu am ratat poate cea mai 
emblematică atracţie turistica a Serbiei, 
cel puţin așa ne spun localnicii.
După Oplenac drumul nostru se 
îndreaptă spre orașul Mokra Gora. N-am 

fi insistat asupra acestui orășel, dar nu ne-
ar fi iertat-o nimeni din grup să ajungem 
atât de aproape de reședinţa celebrului 
regizor și muzician sârb, Emir Kusturica, și 
să nu-i facem o vizită.
Aproximativ la 1 km de Mokra Gora, se 
află Drvengrad, un sat construit integral 
de echipa regizorului sârb pentru 
filmările peliculei Zivot je Cudo (Viaţa e 
un miracol). Și-acum, chiar putem spune 
că am văzut tot ce era mai important 
în Serbia. Drum liber în faţă, în autocar 
avem de povestit, de schimbat impresii și 
de temperat nerăbdarea de a vedea alte 
meleaguri de poveste. Ajungem în curînd 
în Sarajevo, capitala statului ex-yugoslav 
Bosnia și Herţegovina. Cazare in Sarajevo.

3. Sarajevo

Ne trezim și avem o zi întreagă să 
explorăm sufletul Bosniei. Sarajevo ni 
se dezvăluie îndrâzneţ, după ce a trecut 
printr-o restaurare complexă după 
războiul devastator între 1992-1996. 
Cafenelele primitoare și magazinele pline 
de chilipiruri ne amintesc de amprenta 
profund-otomană imprimată de alungul 
timpului de negustorii turci. La sud și 
la nord, cartierele de pe dealuri sunt 
presărate cu case bosniece cu acoperișuri 
roșii și minaretele nenumărate ce par să 
atingă munţii din apropiere.
Vei avea șansa să admiri panorama care 
se vede de la antica Fortăreaţă albă, 
înainte de a te reîntoarce în oras, în 
locul unde a fost asasinat arhiducele 
Franz Ferdinand, în 1914 și la Stadionul 
Olimpic.
Atracţia principala este reprezentată 
de Muzeul Tunelului, acolo unde, în 
anul 1993, locuitorii au săpat un pasaj 
subteran, lung de 792 de metri, care a 
devenit calea unică de aprovizionare 
a orașului asediat. Cartierul Ilidza, cu 
minunatul său parc Vrelo Bosne, e ca 
o pădure, plin de copaci seculari și 
străbătut de râul Bosna, ce izvorește 
din munţii care se zăresc în peisaj. 
Acum 4.000 de ani aici se afla o așezare 
numită Aquae Sulphurae, întemeiată 
de romani. Raţe și lebede se scaldă în 
voie, pe muzica delicatelor cascade care 
împânzesc locul. O plimbare cu trăsura pe 
aleile parcului (opţional) ne va da ocazia 
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să admirăm clădirile tradiţionale din 
perioada de ocupaţie austro-ungară. 
Măiestria artizanilor din Bosnia și 
Herţegovina este foarte greu de 
egalat. Îţi vindem un pont! În Sarajevo, 
în piaţa de lângă Bascarsija, poţi 
cumpăra un stilou unicat realizat 
manual din cartușele gloanţelor 
rămase în urma războiului de acum 20 
de ani. Ne întoarcem la hotel. Cazare 
în Sarajevo.

4. Sarajevo – Blagaj - Mostar

Centrul comercial al Herţegovinei 
de secole, Mostar are o arhitecură 
otomană perfect conservată. Vizităm 
celebrul său Pod Vechi peste râul 
Neretva, ridicat în secolul al XVI-lea. 
Mergem în Blagaj și vedem Blagaj 
Tekke, o moschee musulmană ridicată 
pentru practicanţii cultului Dervish. 
Timp liber în Mostar. Cazare la hotel în 
zona Mostar.

5. Mostar - Medjugorje

Plecăm spre Medjugorje, al cărui 
nume se traduce „între munţi” și 
care este binecuvântat cu o climă 
mediteraneană blândă. Orașul a 
devenit în 1981 loc de pelerinaj după 
ce Fecioara Maria ar fi apărut în faţa 
mai multor copii. Ne întoarcem la 
Mostar și avem timp liber. Cazare la 
același hotel din zona Mostar.

6. Dubrovnik - Perast - Kotor – 

Cetinje

Plecăm spre Croaţia, ajungem după-
amiază la Dubrovnik și pătrundem 
în interiorul cetăţii cu străzi albe din 
calcar și clădri baroce impunătoare. 
Oraşul Dubrovnic a fost întemeiat în 
secolul al XVI-lea, adăpostind în portul 
său o flotă comerciala recunoscută 
timp de secole în întreaga lume. 
Intrăm animaţi de o curiozitate… De 
ce a fost ales Dubrovnic de echipa 
serialului Urzeala Tronurilor ca loc de 
filmare?  De îndată ce pornim la pas 
prin vechiul oraș, găsim și răspunsul: 
scenografia e perfecta pentru scenele 
pline de fantezie din serial. 
Palatele superbe, capele renascentiste 
clădiri venetiene și vile elegante cu 
influenţe baroce străjuiesc străduţele 
pavate cu piatră cubica. Avem motiv 
să ne oprim la Biserica Franciscană cu 
cea mai veche farmacie din lume. Cel 
puţin așa se spune că ar fi. 
Apoi, din depărtare, dominând 
orizontul, ne atrag privirile ca niște 
magneţi fortăreaţa Lovrijenac și 
Minceta. Mergem pe Stradun – 
principala arteră pietonală din 
cetate, și vedem alte vestigii ale 
gloriei acestui oraș-port: biserica 
San Salvadore, Palatul Rectorilor, 
superbul Palat Sponza, Turnul cu 
Ceas, simbol al oraşului, Biserica Sf. 

Vasile, Mănăstirea Dominicană, Portul 
Vechi şi Fortăreaţa Ravelin. Indulgenţi 
cu noi și cu timpul nostru, intrăm să 
admirăm Catedrala din Dubrovnik. 
Aceasta ar avea o istorie interesantă: 
în unele scrieri ar fi o menţiune 
legată de o impresionantă bazilică 
bizantină a cărei re-construcţie în 
sec. XII ar fi fost finanţată de însuși 
marele rege cruciat - Richard Inimă 
de Leu. Această basilică ar fi fost 
pe locul actualei catedrale. Și, ce 
poate fi mai plăcut, după un moment 
spiritual decât o preocupare cât se 
poate de lumească. Ne facem timp 
pentru cumpărături sau pentru a 
savura o cafea delicioasă la una din 
multele terase din zonă şi a admira 
peisajul citadin.Iar dacă ne-am tras 
sufletele preţ de o jumătate de oră, 
pornim energici spre  orașul veneţian 
Perast din Muntenegru. Drumul duce 
prin superbul Fiord Kotor, care pare 
desprins din revistele de călătorii sau 
din documentarele despre cele mai 
frumoase locuri din lume. Ai timp liber 
să explorezi orășelul croat. Cei care 
doresc, pot alege excursia opțională 
pe Insula Ostrov. Urcăm cu emoție 
în barcă și navigăm spre o mică 
insulă pe care este ridicată biserica 
Gospa od Škrpjela, care s-ar traduce 
„Fecioara de pe stânci”. Aici se rugau 
marinarii înainte de a pleca în lungile 

Fortăreaţa Kalemegdan

Situată la confl uenţa râului Sava cu 
Dunărea, în parcul cu aceeași denumire este 
un monument excepţional și principalul punct 
de atracţie al Belgradului. Impresionează 
și captivează pe oricine prin minunatele 
priveliști și mai ales prin istoria sa.

Biserica Ćipur

Ridicată  pe fundaţia vechii 
mănăstirii Crnojević din secolul al XV-lea. 
Noua mănăstire, ridicată în 1701, păstrează 
moaștele Sf. Ioan Botezatorul şi o bucată din 
Crucea Sfantă.

1 3Fiordul Kotor

Unul dintre cele mai frumoase 
golfuri din lume, deseori denumit 

“Fiordul Sudului”, inclus pe lista Patrimoniului 
UNESCO din 1979. O experienţă care îţi va 
tăia respiraţia. Zona este uluitoare, cu stânci 
calcaroase care se refl ectă în apa ca o oglindă 
fermecată, parând în același timp un fi ord sau un 
canion inundat. 

2
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PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat

7 cazări la hotel de  2-3*;

7 mic dejun;

Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în 

excursiile opţionale), serviciile de ghizi locali,  

alte taxe şi cheltuieli personale.

DE REŢINUT!

• Supliment de single: 135 €
• Reducere a 3-a pers. in triplă: 15 €
• Copil 6-12 ani reducere 20 € în cameră 

dublă cu doi adulţi.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 77€

PROMO

Reducere 52€
STANDARD PLUS

Reducere 26€

256€
+ 105 € (transport autocar) 179€

+ 105 € (transport autocar)

204€
+ 105 € (transport autocar)

230€
+ 105 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD avand inclusa  

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
•  Tarif disponibil si in varianta de tran 

sport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Cafea & bomboane

Mâncarea bosniacă este un amestec 
echilibrat între bucătăria vestică 
și cea estică, iar cafeaua poate fi  
considerată inima vieţii sociale. 
Este tare, dar cu o fi neţe aparte, se 
prepară în vase din cupru denumite 
dzezva și ritualul presupune să 
o amesteci și să o torni singur în 
cana fi ldzan după ce este trecută 
printr-o sită. Nu uita că gustul este 
pus în evidenţă de cuburi de zahăr 
sau o bomboană tradiţională!

Fortăreaţa Kalemegdan

Situată la confl uenţa râului Sava 
cu Dunărea, în parcul cu aceeași 
denumire este un monument 
excepţional și principalul punct de 
atracţie al Belgradului.
Impresionează și captivează pe 
oricine prin minunatele priveliști și 
mai ales prin istoria sa.

lor călătorii pe mare. Chiar dacă este o 
insulă artificială, nu-i știrbește cu nimic 
frumuseţea. După ce ne întoarcem de pe 
insula Ostrov, facem un tur al frumosului 
Kotor, unde trecutul și prezentul coexistă 
armonios. Ne plimbăm printr-un labirint 
medieval de muzee, biserici, palate 
veneţiene care-ţi va pune sângele în 
mișcare. Vizităm Catedrala Sf. Tryphon, 
un monument arhitectural și istoric din 
secolul al V-lea. Plecăm spre Cetinje, 
unde înnoptăm.

7. Cetinje – Canionul Tara - Belgrad

Ne bucurăm de micul dejun și cafeaua 
aromată, apoi pornim la drum. 
Vizităm Cetinje - capitala istorică a 
Muntenegrului. Prin arhitectura sa urbană 
este o reflexie și totodată subiect de 
reflecţie a istoriei tumultoase a acestui 
stat ex-yugoslav. Ne oprim la mănăstirea 
construită în 1484 şi la Palatul Regelui 
Nicolae. Apoi ne continuăm plimbarea 
pe Korzo, promenada orașului, o zonă 
pietonală animată de artiști de stradă, 
terase cochete, cafenele moderne, 
aflate în preajma Academiei de Arte. 
Admirăm reşedinţa prezidenţială, apoi ne 
îndreptăm spre Biserica Ćipur ridicată  pe 
fundaţia vechii mănăstirii Crnojević din 
secolul al XV-lea. Noua mănăstire, ridicată 
în 1701 păstrează moaștele Sf. Ioan 
Botezatorul şi o bucată din Crucea Sfantă. 
Cetinje ne surprinde plăcut, fiind un oraș 
cu o moștenire culturală unică, cu oameni 
care par să preţuiască viaţa așa cum o 
făceam și noi nu demult, în tihnă.
Străbatem canionul Râului Tara, acesta 

fiind considerat un monument al naturii, 
cu impresionanta sa adâncime de peste 
1300 m, al doilea ca mărime după Marele 
Canion din Statele Unite. În canion se pot 
întâlni o mulţime de terase stâncoase cu 
pietriş, plaje cu nisip fin, stânci înalte, dar 
şi peste 80 de peşteri. Plecăm oarecum 
nostalgici spre Belgrad. Cazare în 
Belgrad. 

8. Belgrad– București

După micul dejun, ne pregătim să plecăm 
spre tară dar ne rămâne timp să facem 
un scurt tur panoramic. La început, ne 
încearcă un puternic sentiment de déjà 
vu: aceleași clădiri stereotipe, bulevarde 
largi flancate de blocuri de locuințe, 
cartiere urbanizate în stilul caracteristic 
al epocii comuniste. Apoi totul se 
schimbă și putem să admirăm clădirile 
și monumentele istorice îmbăiate în 
lumini ambientale. Ne vor impresiona pe 
rând: Parlamentul, Citadela Kalemegdan, 
Palatul Printesei Ljubica, artera pietonala 
Kneaz Mihaljov. Lasăm în urmă frumoasele 
locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre 
România. Parcurgem drumul cu amintiri 
de neprețuit în minte și gata pentru a 
gusta din istoria altui tărâm misterios și 
captivant

BEST DEAL

22.04; 25.05; 17.06;

10.07; 

17.09; 09.102018

DATE DE PLECARE

Reducere 77€
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Podgorita

Cetinje

Kotor

Dubrovnik

SplitTrogir

Zadar

Rijeka

Istria

Portoz

Potojna

Ljubljana

Zagreb

Slovenia

Croația Serbia

Muntenegru

Belgrad

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

7 mese incluse:
      7 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Lord Byron, Hitchcock, Napoleon, James 
Joyce și Agatha Cristie... În mod sur-
prinzător, toţi au avut o slăbiciune pentru 
Croaţia. Primul a găsit renumele de Perla 
Adriaticii, cel de-al doilea a declarat că 
aici este cel mai frumos apus de soare din 
lume...

Belgrad : Citadela Kalemegdan, Bd Kneaz 
Mihaljov
Cetinje : Biserica Cipur, Fiordul Kotor
Dubrovnik : Biserica Franciscană, 
Mănăstirea Dominicană, Portul Vechi
Split : Palatul lui Diocleţian cu Templul lui 
Jupiter şi Catedrala
Trogir: Catedrala Sf. Laurenţiu, Bd. Riva
Zadar : Catedrala Sf Anastasia, Orga de 
lumini “ SunetulSoarelui”, Parcul Naţional 
Plitvice
Pola : Arcul Sergi, Fortifi caţiile
Ljubljana : Catedrala Sf.Nicolae
Zagreb : Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului

Trogir, „orasul-muzeu” și sit UNESCO care 
ne dezvăluie o mulţime de atracţii istorice 
de o valoare inestimabilă.

FII PREGĂTIT DE...

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur Bucuresti - 
Belgrad

+$�(&3(�
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B
A

L
C

A
N

I

216 €

începând de la

+ 95 € (transport autocar)

�
?� � /pers.

Croaţia este coroana Adriaticii, o destinaţie deja consacrată. 
Noi am adăugat câteva nestemate de care să te bucuri din plin 
în această călătorie de vis.  

194 €

începând de la

+  245€ (bilet de avion si 
transport autocar)

�
?� � /pers.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIubită deopotrivă de celebrități și călători pasionați



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 93

ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEBelgrad – Canionul Tara – Podgorica – Cetinje – Fiordul Kotor – Dubrovnik – Split – Trogir – Zadar  

Plitvice – Rijeka – Pola – Portoroz – Postojna – Ljublijana – Zagreb 

Pomenada din Split

Promenada cu faleza ne oferă o 
priveliște încântătoare spre marea 
animată de veliere, iar în depărtare 
ghicim că se ascund plaje izolate, 
pâlcuri de pini și plantaţii de 
măslini bătute de briza aromată 
a mării. Savurati o cafea sau un 
frappe la una dintre cafenelele aici  
si contempleaza frumoasa culoare 
albastra a Marii Adriatice.

Miere din Slovenia

Preparatele tradiţionale sunt 
parte din mândria locului, căci 
în Ljubljana vei mânca un strudel 
uimitor, vei gusta  brânzeturi 
rafi nate și îţi vei stinge setea cu 
bere locală. Slovenii se laudă cu 
apicultura și au nenumărate soiuri 
de miere. Așa că dacă te gândești 
să aduci un suvenir pentru cei 
dragi, acum este momentul să te 
aprovizionezi cu miere parfumată.

Fermele de midii

Localnicii sunt foarte mândri de 
fermele de midii și stridii din zona 
Split, și pe bună dreptate. Iar noi, 
ca să le dăm satisfacţie, sugerăm 
să treci pe la o fermă ca să savurezi 
stridii proapspete și aromate, 
adevărate afrodisiace naturale 
recunoscute încă de pe vremea 
romanilor (ostrea edulis).

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 27.04.
Locuri limitate!

1. București – Belgrad

Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa 
din Autogara Centrală - București și plecăm pe 
ruta Craiova – Drobeta Turnu Severin. Oprim 
la Taverna Sârbului, delectându-ne încă de pe 
teritoriul românesc cu primele savori sârbești. 
Trecem Dunărea la Porțile de Fier și continuăm 
drumul pe malul sârbesc al Dunării, până la 
Cetatea Golubăț. Aflată la 4 km de localitatea 
omonimă, cetatea se înalță spectaculos 
pe stâncile înalte de bazalt, imaginea sa 
oglindindu-se în apele line ale Dunării. În 
timpul vizitei, aflăm despre istoria tumultoasă a 
cetății și surprindem prin obiectivul aparatului 
foto panorama amețitoare de pe zidurile înalte. 
Ajungem seara în Belgrad, și ne rămâne timp 
să facem un scurt tur panoramic. La început, 
ne încearcă un puternic sentiment de déjà 
vu: aceleași clădiri stereotipe, bulevarde 
largi flancate de blocuri de locuințe, cartiere 
urbanizate în stilul caracteristic al epocii 
comuniste. Apoi totul se schimbă și putem 
să admirăm clădirile și monumentele istorice 
îmbăiate în lumini ambientale. Ne vor 
impresiona pe rând: Parlamentul, Citadela 
Kalemegdan, Palatul Prințesei Ljubica, artera 
pietonala Kneaz Mihaljov. Mergem la hotel 
pentru cazare.

2.  Canionul Tara – Podgorica – Cetinje

Itinerariul nostru continuă cu vizita Parcului 
Durmitor și a Canionului de pe Râul Tara. 
Parcul Naţional Durmitor se află la 2.522 m, 
astfel încât, e bine să vă pregătiţi aparatele 
de fotografiat pentru cât mai multe cadre 
spectaculoase. Durmitor, se află pe lista 
Patrimoniului UNESCO din 1980, împreună cu 
râurile Tara, Draga și Susica, ale căror canioane 
brăzdează Rezervația. Canionul Râului Tara 
este considerat un monument al naturii, cu 
adâncimea de peste1300 m este al doilea ca 
mărime după Marele Canion din Statele Unite! 
Pornim acum motorele către Podgorica unde 
se face un scurt tur panoramic şi avem ocazia 
să mai aflăm despre istoria locurilor. Obișnuiți 
deja cu peisajele montane spectaculoase, 
continuăm călătoria spre Cetinje - capitala 
istorică a Muntenegrului. Cazare la hotel în 
Cetinje.

3. Cetinje – Fiordul Kotor – Dubrovnik – 

SplitÎncepem programul cu o scurtă vizită în 
Cetinje, care prin arhitectura sa urbană este 
o reflexie și totodată subiect de reflecție a 
istoriei tumultoase a acestui stat ex-yugoslav. 
Ne oprim la mănăstirea construită în 1484 şi 
la Palatul Regelui Nicolae. Apoi continuăm 
la pas pe Korzo, promenada orașului, o zonă 
pietonală animată de artiști de stradă, terase 
cochete, cafenele moderne, aflate în preajma 

Academiei de Arte. Admirăm reşedinţa 
prezidenţială, apoi ne îndreptăm spre Biserica 
Ćipur ridicată  pe fundaţia vechii mănăstirii 
Crnojević din secolul al XV-lea. Noua mănăstire, 
ridicată în 1701 păstrează moaștele Sf. Ioan 
Botezatorul şi o bucată din Crucea Sfantă. 
Cetinje ne surprinde plăcut, fiind un oraș cu 
o moștenire culturală unică, cu oameni care 
par să prețuiască viața așa cum o făceam și 
noi nu demult, în tihnă.Suntem nerăbdători 
să pornim la drum 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. Oraşul Kotor, fortăreață 
navală venețiană între secolele XV-XVIII, este 
un adevărat monument în aer liber. Tot aici, 
păstrând tradiția de secole, localnicii ne fac 
poftă cu şunca uscată, măslinele amestecate cu 
rozmarin de munte şi ghirlandele de smochine 
uscate strânse cu frunze de dafin. Plecăm la 
drum spre Dubrovnik, orașul pe care Byron l-a 
descris drept “Perla Adriaticii”.  A fost întemeiat 
în secolul al XVI-lea, adăpostind în portul său o 
flotă comercială recunoscută timp de secole în 
întreaga lume. Intrăm animați de o curiozitate: 
De ce a fost ales Dubrovnic de echipa serialului 
“Urzeala Tronurilor” ca loc de filmare?  De 
îndată ce pornim la pas prin vechiul oraș, 
găsim și răspunsul: scenografia este perfectă 
pentru scenele pline de fantezie din serial. 
Palatele superbe, capelele renascentiste, clădiri 
venețiene și vile elegante cu influenţe baroce 
străjuiesc străduțele pavate cu piatră cubica. 
Avem motiv să ne oprim la Biserica Franciscana 
cu cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne 
atrag ca niște magneți fortăreaţa Lovrijenac 
și Minceta. Mergem pe Stradun – principala 
arteră pietonală din cetate, și vedem alte 
vestigii ale gloriei acestui oraș-port: biserica 
San Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul Palat 
Sponza, Turnul cu Ceas, simbol al oraşului, 
Biserica Sf. Vasile, Mănăstirea Dominicană, 
Portul vechi şi Fortăreaţa Ravelin. Admirăm 
Catedrala din Dubrovnik,  o impresionantă 
bazilică barocă a cărei reconstrucție ar fi fost 
finanțată de însuși marele rege cruciat Richard 
Inimă de Leu. Apoi ne facem timp pentru 
cumpărături, pentru a savura o cafea şi admira 
peisajul citadin. Celebrităţi ca Beyoncé, Roman 
Abramovici, Sir Roger Moore și Bob Geldof 
au fost zăriți pe aici, ba mai mult, orașul vechi 
din Dubrovnik a devenit o locație populară 
de cinema în ultimii ani. De exemplu, aici au 
fost filmate scene ample pentru “Game of 
Thrones”, “Star Wars” sau “Robin Hood”. Plecăm 
din Dubrovnik cu un album impesionant de 
impresii și momente surprinse cu aparatele 

Savori din: Croatia
.................................................................
În Croaţia trebui să guști o 
plăcintă delicioasă numită 
soparnik, un preparat tradiţional 
croat al cărui gust ne cucerește 
pe loc. Plăcinta este umplută cu 
cremă de mangold, o plantă cu 
proprietăţi miraculoase, fi ind 
bogată în antioxidaţi. Soparnik a 
fost ridicată la rang de moștenire 
culturală de catre Ministerul 
Culturii din Croaţia. 

SOPARNIK
.................................................................
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ITINERARIU
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foto pe care le rememorăm în camera 
hotelului din zona Split.

4. Split – Trogir - Zadar

Ne trezim voioşi pentru a începe ziua cu o 
incursiune în Split, cel de-al doilea oraş al 
Croaţiei - o adevărată nestemată la malul 
mării, un amestec spectaculos de vechi 
și nou,  de clădiri istorice unice, cu plaje 
cosmopolite și o peninsulă împădurită 
numită “Marjan”. Ne îndreptăm paşii către 
inima orașului vechi unde se află cetatea 
antică și fortificațiile vechiului palat roman 
– Palatul Diocleţian, construit la comanda 
împăratului. Rătăcim pe aleile medievale 
pline de viață unde avem de ales între 
magazine cochete, restaurante apetisante și 
galerii de artă. Tot aici vizităm, Catedrala cu 
faimosul turn cu clopot, Templul lui Jupiter, 
iar lângă, avem ocazia să contemplăm 
ruinele romane şi câteva clădiri medievale. 
Următoarea oprire va fi în Trogir, „orașul-
muzeu” și  sit UNESCO. Acesta ne dezvăluie 
o mulțime de atracții istorice minunate, 
de la ziduri medievale și bastioane, la 
străzi pitorești și arcade. Catedrala Sf. 
Laurențiu datează din anul 1213, dominând 
peisajul atracțiilor turistice din Trogir, fiind 
amplasată în centrul vechi al orașului. 
Statuile lui Adam și a Evei „păzesc” intrarea 
în catedrală, iar dacă vrei să admiri de la 
înălțime frumoasă piațetă poți urca până 
la etajul superior. După catedrală se afla 
Turnul  cu Ceas și Loggia, rămășițe ale unei 
biserici mici „Sf. Sebastian”. Urmează Palatul 
Primăriei-Rectorului sau Palatul Ducelui, o 
construcție foarte frumoasă cu o fântană în 
curte, o scară interioară cu motive gotice, 
iar pe interior la partea superioara, multiple 
blazoane ale vechilor și importantelor 
familii din Trogir. Pe niște străzi înguste 
trecând pe lângă numeroase terase, și apoi 
pe lângă Mănăstirea “Sf. Nicolae”, ieșim 

pe bulevardul de promenadă al orașului-
muzeu, intitulat Riva. Printre palmieri și 
tarabe cu fel de fel de suveniruri, trecând 
pe lângă statuia lui Augustin Kazotic, 
un umanist și episcop născut în Trogir, 
ajungem în partea de sud-est a orașului, 
unde se află Fortareața Kamerlengo , fosta 
resedintă a guvernatorului venețian. Alături 
se află Turnul Sf. Marcu, o construcţie 
circulară care corespundea cândva cu 
fortăreața și adăpostea artileria capabilă să 
apere orașul de forțele care veneau dinspre 
mare. Plecăm din Trogir cu o impresie 
placută despre frumosul oraș venețian 
și mergem spre Zadar , un oraș istoric 
pitoresc, pentru un tur pietonal în centrul 
istoric. Orașul se remarcă prin numeroasele 
biserici care au supraviețuit raidurilor 
aeriene în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Catedrala Sf. Anastasia din 
secolul al XIII-lea, este cea mai mare și mai 
frumoasă biserică romană din Dalmația. 
Oraşul se mîndreşte cu o orgă de lumini 
denumită “ Salutul Soarelui” , precum şi o “ 
orga muzicală” activată de puterea valurilor, 
ambele unicat în Europa. Continuăm 
drumul spre hotel, unde ajungem în cursul 
serii. Cazare la hotel în zona Plitvice. 

5.  Parcul Național Plitvice – Rijeka - Pola

După micul dejun pornim din nou în 
căutarea altor tărâmuri de basm. Și ca să 
nu crezi că e o figură de stil, îți dezvăluim 
destinația: Parcul National Plitvice. Înscrisă 
pe lista Patrimoniului UNESCO, rezervația 
atrage peste un milion de vizitatori, fiind și 
cea mai veche rezervaţie naturală din sud-
estul Europei. Ne aflăm în unul dintre cele 
mai spectaculoase şi mai sălbatice locuri 
din Europa. Lacurile terasate ce se varsă în 
cascade produc curcubee spectaculoase, 
vegetația de un verde intens este îmbăiată 
în vapori de apă cristalină și pe alocuri 

zărim celebrele  fenomene carstice. Este 
pur și simplu o minune a naturii, înconjurată 
de munţi și păduri dese, neatinse de 
civilizație. După ce ne-am încărcat de 
frumoase priveliști naturale, ne îmbarcăm 
în autocar și continuăm drumul prin 
Croația. Părăsim Dalmația și pornim spre 
Istria iar prima oprire va fi Rijeka, cel mai 
important oraș-port al Istriei și al treilea ca 
mărime din Croația, după  Zagreb și Split. 
Mergem pe Korzo (sau “Corso”)  şi trecem 
pe sub poarta arcuita către centrul orașului. 
Această poartă a fost la începuturi locul 
de intrare în micuța așezare, fiind situată în 
imediata apropiere a mării. Ca în orice urbe 
care se respectă, și în Rijeka gasim un Turn 
cu ceas,  a cărui clădire de culoare galbenă 
păzește intrarea în oraș. După Rijeka, ne 
oprim și în frumosul orășel Pola. Este cel 
mai vechi și cel mai mare oraș din regiunea 
istorică Istria fiind cunoscut pentru clădirile 
sale care au supraviețuit încă din perioada 
romană. Un exemplu în acest sens este  
Amfiteatrul denumit și Arena, care seamănă 
foarte mult cu Colloseumul din Roma, dar 
la o scară mult mai mica.  A fost construit în 
secolul I în timpul împăratului Augustus și 
este unul dintre cele mai bine conservate 
amfiteatre din antichitate, iar  UNESCO 
l-a inclus în lista sa de patrimoniu încă 
din 1997.  În apropiere se află și Templul 
lui Augustus, închinat în cinstea primului 
împărat al Romei. Pornim spre hotelul 
nostru pentru odihna binemeritată. Cazare 
în zona Pola.

6.  Pola – Portoroz – Postojna - Ljublijana 

Urcăm în autocar și ne pregătim pentru  
o noua aventură în Istria. Primul popas 
îl facem în Porec, unde vizitam bazilica 
care datează din secolul al V-lea și care 
își păstrează intact farmecul mozaicului 
auriu. Ne oprim apoi în orășelul Groznjan, 

Split

Cel de-al doilea oraş al Croaţiei , 
Split este  o adevărată nestemată la malul 
mării, un amestec spectaculos de vechi 
și nou,  de clădiri istorice unice, cu plaje 
cosmopolite și o peninsulă împădurită 
numită “Marjan”.

Dubrovnik 

 De îndată ce pornim la pas prin 
vechiul oraș, găsim și adevărate opere 
arhitecturale, scenografi a  perfecta pentru 
scenele pline de fantezie din serialul 
Urzeala Tronurilor. Palatele superbe, 
capelele renascentiste, clădiri venetiene și 
vile elegante cu infl uenţe baroce străjuiesc 
străduţele pavate cu piatră cubică.

1 Parcul National Plitvice

Este cel mai vechi parc naţional 
din Europa de Sud-Est și cel mai mare parc 
naţional din Croaţia si si-a deschis portile 
inca din 1949.

32
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat / *bilet de avion 
Bucuresti – Belgrad si retur;
7 nopţi de cazare la hotel 2- 3*
7 mic dejun;
Vizitele în Belgrad, Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, 
Rijeka, Pola, Portoroz, Ljubljana, Zagreb;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice;
Serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 115 €
• Reducere a 3-a persoana in camera  10 €. 
• • Reducere copil  6-12 ani  - 15 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Cremă de zahăr

Korzo este inima orasului Cetinje 
și reprezintă strada principală 
pietonală, largă, înţesată de multe 
magazine. Cafenele și terase chic, 
ce emană peste tot un rafi nament 
specifi c sunt decorate cu tot felul 
de aranjamente fl orale viu colorate. 
Savurează un espresso cu o Rozata, 
care este un fel de cremă de zahăr 
ars, cel mai tradiţional desert 
croat. Și pentru cei care adoră 
îngheţata, încercaţi și combinaţia 
de Nutella cu nucă de cocos. Nu veţi 
regreta!

un loc pitoresc cu o istorie interesantă. Pe 
măsură ce pășești pe străduțele pline cu artiști, 
artizani și cafenele, nu ai crede că, acum cîțiva 
ani, Groznjan a fost cât pe ce să ajungă un 
oraș abandonat. Dacă nu credeai în a doua 
șansă, vei vedea cu ochii tăi că se poate! Un 
oraș medieval a cărui frumusețe originală a 
fost păstrată până astăzi, prin conservarea 
zidurilor vechi, forturi, biserici și monumente. 
Părăsim Croația și ne îndreptăm spre Slovenia, 
cu o scurtă oprire în Portoroz, o importantă 
și cunoscută stațiune balneară. În continuare 
ne deplasăm spre Peștera Postojna, fenomen 
carstic de excepţie în Europa. Are o faună foarte 
variată: de la creveți, miriapode și greieri de 
peșteră, la marea atracție pentru turiști: Proteus 
Anguinus, o reptilă acvatică rară cu piele 
asemănătoare cu cea umană, semitransparentă. 
Animalele pot fi văzute la vivariul de lângă 
peșteră. Este timpul să ne luăm rămas bun de 
la încă un loc plin de farmec și să plecăm către 
Ljubljana, capitala Sloveniei, unul dintre cele 
mai fermecătoare orașe ale Europei Centrale. 
Ne bucurăm împreună că am ajuns în acest 
oraș care, cu siguranță, ne va încânta ochii și 
sufletul cu abilitatea sa de a aduce împreună 
trecutul și prezentul.  Cazare în Ljubljana.

7.   Ljublijana – Zagreb - Belgrad

Pornim împreună să vedem cu ochii noștri cum 
se integrează istoria într-un prezent vibrant și 
viu. Căci te uimește verdeața orașului, iar tihna 
acestei capitale europene te va cuprinde ca 
o poveste frumoasă. Destinația noastră este 
Castelul Ljubljana, care se înalță pe dealul din 
mijlocul capitalei slovene. Acesta datează din 
secolul al XV-lea și aspectul său impunător îi 
trădează rolul istoric de fortăreață, cazarmă și 
reședință regală. Verifică bateriile aparatului 

de fotografiat sau bazează-te pe camera 
telefonului, la alegere. Podul Triplu este unul 
dintre cele mai frumoase și cunoscute poduri 
din Ljubljana. Arhitectura sa specială reuneșete, 
de fapt, un grup de trei poduri care leagă 
orașul modern de centrul medieval. Zona este 
animată de baruri și restaurante, iar turiștii 
reușesc aici să facă fotografii demne de pus în 
ramă! Pornim apoi spre Zagreb. Capitala croată 
ne oferă o perspectivă frumoasă, încadrată 
de Muntele Medvednica. Orașul a rezistat 
eroic atacurilor turcești, dar și cutremurului 
devastator din 1880. Încercările trăite de-a 
lungul timpului se văd azi în Zagreb, în două 
moduri. Bisericile luxuriante și mănăstirile arată 
credința puternică în Dumnezeu. Pe de altă 
parte, palatele, parcurile și aria comercială arată 
că în Zagreb oamenii știu să se bucure de viață! 
În vizita noastră, vedem ambele pespective: 
cea spirituală, la Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului, care domină Piaţa Kaptol cu turnurile 
sale ce veghează orașul încă din secolul al 
XIII-lea, dar și partea modernă, vibrantă pe 
care o simți în Piaţa Centrală Zrinjevac. Plecăm 
oarecum nostalgici spre Belgrad. Cazare la 
hotel în Belgrad. 

8.   Belgrad - București

După micul dejun, lasăm în urmă frumoasele 
locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre 
România. Parcurgem drumul cu amintiri de 
neprețuit în minte și gata pentru a gusta din 
istoria altui tărâm misterios și captivant.

27.04; 09.05; 18.05;

10.06; 24.06; 05.07; 

15.07; 25.07; 06.08;

16.08; 02.09; 12.09; 

26.09

2018

AUTOCAR

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS
Reducere 72€/105€

PROMO

Reducere 58€/60€
STANDARD PLUS

Reducere 29€/45€

288€
+ 95 € (transport autocar)

216€
+ 95 € (transport autocar)

230€
+ 95 € (transport autocar)

259€
+ 95 € (transport autocar)

299€

+ 245 € (bilet de avion si transport autocar)
194€

+ 245 € (bilet de avion si transport autocar)

239€

+ 245 € (bilet de avion si transport autocar)

254€

+ 245 € (bilet de avion si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  20.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
• Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual 
(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  20.04.2018.

BEST DEAL

27.04; 09.05; 18.05;

10.06; 24.06; 05.07; 

15.07; 25.07; 06.08;

16.08; 02.09; 12.09; 

26.09

AVION
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Podgorita

Kolasin

Cetinje
Budva

Kotor

DubrovnikStonKorcula

Split

Zagreb

Slovenia

Croația Serbia

Ungaria

Muntenegru

Belgrad

Budapesta

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopți cazare: 
    hotel de 2-4*

9 mese incluse:
      9 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Ţărmul Adriaticii oferă călătorului 
momente memorabile, dacă are răbdare 
și curiozitatea să se oprească prin orașele 
și satele de coastă. Multe taverne unde 
se mânâncă pește proaspăt, monumente 
antice unde nu te aștepţi, cetăţi medievale 
ce amintesc de vremuri. Atracţii la fi ecare 
pas. 

Belgrad: Citadela Kalemegdan, Bd Kneaz 
Mihaljov
Parcul Durmitor
Canionul de pe râul Tara
Cetinje : Biserica Cipur
Fiordul Kotor
Dubrovnik : Biserica Franciscană, 
Mănăstirea Dominicană, Portul Vechi
Split: Palatul lui Diocleţian cu Templul lui 
Jupiter şi Catedrala
Parcul Naţional Plitvice
Zagreb : Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului
Budapesta : Piaţa Eroilor cu Monumentul 
Mileniului

Vom naviga până la Insula Korčula, care 
este locul de naștere  al marelui navigator 
Marco Polo. 

B
A

L
C

A
N

I

FII PREGĂTIT DE...

197 €

începând de la

+ 120 € (transport autocar)

��
?� � /pers.

+$�(&3( 
������	��
����	����
Ce au în comun Lord Byron, Hitchcock, Napoleon, James 
Joyce și Agatha Cristie? În aparenţă, nimic. În mod 
surprinzător, toţi au avut o slăbiciune pentru Croaţia. 
Croaţia fascinează și azi pentru că este o destinaţie absolut 
captivantă. 

Destinații celebre, iubite de personalități marcante.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEDrobeta Turnu Severin – Belgrad – Parcul Durmitor – Canionul Tara – Podgorica – Cetinje – Budva 

– Fiordul Kotor – Dubrovnik - Ston – Insula Korčula - Split –Parcul Naţional Plitvice – Zagreb – Lacul 
Balaton - Budapesta

Moment de răgaz:

Localnicii sunt foarte mândri de 

fermele de midii și stridii din zonă, 

și pe bună dreptate. Iar noi, ca să le 

dăm satisfacţie, vom merge la una 

dintre aceste ferme ca să savurăm 

stridii proapspete și aromate, 

adevărate afrodisiace naturale 

recunoscute încă de pe vremea 

romanilor (ostrea edulis). 

Budva

Promenada cu faleza ne oferă o 
priveliște încântătoare spre marea 
animată de veliere, iar în depărtare 
ghicim că se ascund plaje izolate, 
pâlcuri de pini și plantaţii de 
măslini bătute de briza aromată 
a mării. Savurati o cafea sau un 
frappe la una dintre cafenelele aici  
si contempleaza frumoasa culoare 
albastra a Marii Adriatice.

Soparnic

Aici zăbovim cât să savurăm o 
plăcintă delicioasă numită soparnik, 
un preparat tradiţional croat al cărui 
gust ne cucerește pe loc. Plăcinta 
este umplută cu cremă de mangold, 
o plantă cu proprietăţi miraculoase, 
fi ind bogată în antioxidaţi. Soparnik 
a fost ridicată la rang de moștenire 
culturală de catre Ministerul Culturii 
din Croaţia.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 17.04.
Locuri limitate!

1. București – Belgrad

Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa 
din Autogara Centrală - București și plecăm pe 
ruta Craiova – Drobeta Turnu Severin. Oprim la 
Taverna Sârbului,    delectându-ne încă de pe 
teritoriul românesc cu primele savori sârbești. 
Trecem Dunărea la Porţile de Fier și continuăm 
drumul pe malul sârbesc al Dunării, până la 
Cetatea Golubaţ. Aflată la 4 km de localitatea 
omonimă, cetatea se înalţă spectaculos 
pe stâncile înalte de bazalt, imaginea sa 
oglindindu-se în apele line ale Dunării. În 
timpul vizitei, aflăm despre istoria tumultoasă 
a cetăţii și surprindem prin obiectivul 
aparatului foto panorama ameţitoare de pe 
zidurile înalte. Seara sosire în Belgrad. Ne 
îndreptăm spre hotel pentru cazare.

2.  Belgrad - Kolasin

Micul dejun ne pregătește pentru un tur al 
unui oraș care are multe de povestit.
Începem  asediul cu un scurt tur de oraș. La 
început, ne încearcă un puternic sentiment de 
déjà vu: aceleași clădiri stereotipe, bulevarde 
largi flancate de blocuri de locuinţe, cartiere 
urbanizate în stilul caracteristic al epocii 
comuniste. Apoi totul se schimbă și putem , în 
sfârșit, să admirăm clădirile și monumentele 
istorice. Ne vor impresiona pe rând: 
Parlamentul, Citadela Kalemegdan, Palatul 
Printesei Ljubica, artera pietonală Kneaz 
Mihaljov. Plecăm la drum spre Muntenegru, 
cu destinaţia Kolašin, orașul răspândit pe 
malul stâng al râului Tara, situat la altitudinea 
de 954 m. Întreaga zonă este înconjurată de 
pădurea deasă de pini din Munţii Bjelasica, 
fiind o staţiune destinată turismului montan şi 
recreativ, considerată un adevarat SPA în aer 
liber. Cazare la hotel în  zona Kolašin.

3. Parcul Durmitor – Canionul Tara – 

Podgorica – Cetinje – Budva

Mic dejun. Itinerariul nostru continuă cu vizita 
Parcului Durmitor și a Canionului râului Tara. 
Parcul Naţional Durmitor se află la 2.522 m 
altitudine aşa încât e bine să vă pregătiţi 
aparatele de fotografiat pentru cât mai multe 
cadre spectaculoase. Durmitor se află pe lista 
Patrimoniului UNESCO din 1980, împreună 
cu râurile Tara, Draga și Susica, ale căror 
canioane brăzdează Rezervaţia. Canionul 
Râului Tara este considerat un monument al 
naturii, cu a sa adâncime de peste 1300 m 
fiind al doilea ca mărime după Marele Canion 
din Statele Unite ! Pornim acum motoarele 
către Podgorica unde se face un scurt tur 
panoramic şi avem ocazia sa mai aflăm 
despre istoria locurilor. Obișnuiţi deja cu 

peisajele montane spectaculoase, continuăm 
călătoria spre Cetinje - capitala istorică a 
Muntenegrului. Cetinje prin arhitectura sa 
urbană este o reflexie și totodată subiect de 
reflecţie a istoriei tumultoase a acestui stat 
ex-yugoslav. Ne oprim la mănăstirea construită 
în 1484 şi la Palatul Regelui Nicolae. Apoi ne 
continuăm plimbarea pe Korzo, promenada 
orașului, o zonă pietonală animată de artiști 
de stradă, terase cochete, cafenele moderne, 
aflate în preajma Academiei de Arte. Admirăm 
reşedinţa prezidenţială, apoi ne îndreptăm 
spre Biserica Ćipur ridicată  pe fundaţia vechii 
mănăstirii Crnojević din secolul al XV-lea. 
Noua mănăstire, ridicată în 1701, păstrează 
moaștele Sf. Ioan Botezatorul şi o bucată din 
Crucea Sfantă. Cetinje ne surprinde plăcut, 
fiind un oraș cu o moștenire culturală unică, cu 
oameni care par să preţuiască viaţa așa cum 
o făceam și noi nu demult, în tihnă. Plecăm 
oarecum nostalgici spre Budva.  Seara sosire si 
cazare la hotel in zona Budva.

4. Budva – soare si plajă pe malul Adriaticii

Vom servi din nou un mic dejun copios pe 
meleaguri străine, unde zona de coastă a 
Muntenegrului oferă o privelişte minunată 
spre apele albastre ale Adriaticii! În prima 
parte a zilei va recomandam vizită in  Budva, 
metropola turistică a Muntenegrului, oraş 
înfiinţat de greci în secolul al IV-lea î.Hr. și 
apoi fortificat în Evul Mediu. “Riviera Budva” 
se întinde pe aproape 21 de kilometri 
de la Trsteno la Buljarica, ca o pânză de 
17 plaje care împrejmuiesc mica staţiune 
de la Marea Adriatică. Ne bucurăm de 
peisajele spectaculoase, iar odată ajunși în 
centrul istoric al Budva, pașii ne îndeamnă 
pe străduţele pline de viaţă, admirăm 
monumente istorice, Bisericile Sf. Trojica, Sf. 
Ivan, Sf. Bogorodica şi Sf. Sava, cea din urmă 
datând din 1143 d.H. Ne lăsăm ademeniţi de 
atmosfera calmă a promenadei flancată de 
localuri și terase cochete, unde găsim și locul 
perfect pentru a savura o cafea și a schimba 
impresii cu ceilalţi camarazi de drum. Ziua 
se încheie cu o cină plăcută pe malul mării 
sau cină la hotelul la care vom înnopta. Seara 
cazare la acelasi hotel din zona Budva.

5. Budva – Fiordul Kotor - Dubrovnik

Suntem nerăbdători să pornim la drum şi ne 
îndreptăm către Fiordul Kotor, unul dintre 
cele mai frumoase fiorduri din lume, deseori 
denumit “Fiordul Sudului”, inclus pe lista 
Patrimoniului UNESCO din 1979. Oraşul Kotor, 
fortăreaţă navală veneţiană între secolele 
XV-XVIII, este un adevărat monument în 

Savori din: Croaţia
.................................................................
Localnicii sunt foarte mândri de 
fermele de midii și stridii din 
zona Split, și pe bună dreptate. 
Iar noi, ca să le dăm satisfacţie, 
sugerăm să treci pe la o fermă ca 
să savurezi stridii proapspete și 
aromate, adevărate afrodisiace 
naturale recunoscute încă de pe 
vremea romanilor (ostrea edulis).

Stridii proapspete
.................................................................
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aer liber. Tot aici, păstrând tradiţia de 
secole, localnicii ne fac poftă cu şunca 
uscată, măslinele amestecate cu rozmarin 
de munte şi ghirlandele de smochine 
uscate strânse cu frunze de dafin. Plecăm 
la drum spre orașul pe care Byron l-a 
descries drept Perla Adriaticii. Oraşul 
Dubrovnik a fost întemeiat în secolul al 
XVI-lea, adăpostind în portul său o flotă 
comerciala recunoscută timp de secole 
în întreaga lume. Intrăm animaţi de o 
curiozitate… De ce a fost ales Dubrovnic 
de echipa serialului Urzeala Tronurilor ca 
loc de filmare?  De îndată ce pornim la 
pas prin vechiul oraș, găsim și răspunsul: 
scenografia e perfecta pentru scenele 
pline de fantezie din serial. Palatele 
superbe, capele renascentiste clădiri 
venetiene și vile elegante cu influenţe 
baroce străjuiesc străduţele pavate cu 
piatră cubica. Avem motiv să ne oprim 
la Biserica Franciscana cu cea mai veche 
farmacie din lume. Apoi ne atrag ca niște 
magneţi fortăreaţa Lovrijenac și Minceta. 
Mergem pe Stradun – principala arteră 
pietonală din cetate, și vedem alte vestigii 
ale gloriei acestui oraș-port: Biserica San 
Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul 
Palat Sponza, Turnul cu Ceas, simbol al 
oraşului, Biserica Sf. Vasile, Mănăstirea 
Dominicană, Portul vechi şi Fortăreaţa 
Ravelin. Admirăm Catedrala din Dubrovnik 
- cu o istorie interesantă - o impresionantă 
bazilică barocă da cărei reconstrucţie ar fi 
fost finanţată de însuși marele rege cruciat 
Richard Inimă de Leu. Apoi ne facem timp 
pentru cumpărături, pentru a savura o 
cafea şi admira peisajul citadin. Celebrităţi 
ca Beyoncé, Roman Abramovici, Sir Roger 

Moore și Bob Geldof au fost zăriţi pe aici, 
ba mai mult, orașul vechi din Dubrovnik a 
devenit o locaţie populară de cinema în 
ultimii ani. De exemplu, aici au fost filmate 
scene ample pentru Game of Thrones, Star 
Wars sau Robin Hood. Cazare la hotel  în 
zona Dubrovnik.

6. Dubrovnik – Ston - Korkula

Mic dejun. Timp liber la dispozitie în 
Dubrovnik. Opţional, vizitarea pitorescului 
oraşel medieval Ston, recunoscut pentru 
că deține cel mai lung zid de piatră din 
Europa, lung de 5,5 km. Aici se regăsesc 
cele mai vechi fabrici de sare recunoscute 
în întreaga lume ce funcţionează şi în 
prezent după aceleaşi reţete de preparare 
ca în timpul romanilor, motiv pentru care 
localitatea mai este cunoscută şi ca “oraşul 
de sare”. Staţiunile Mali Ston, Hodilje, Luka 
și Duba ocupă o regiune de coastă unde 
localnicii au reușit să conserve farmecul 
rural tipic ţărmului Adriatic. Următoarea 
oprire este pe insula Korčula, locul natal al 
marelui navigator Marco Polo si  apreciată 
pentru frumuseţea pădurilor de pini, 
bogată în podgorii și plantaţii de măslini. 
Korčula este a șasea insulă ca mărime 
din Marea Adriatică, cu o lungime de 
aproape 47 km. Pădurile dese de aici 
i-au determinat pe coloniștii greci să 
numească insula Korkyra Melaina (Korčula 
Întunecată). Aici este raiul oenofililor, căci 
vinurile albe ale insulei, produse din soiul 
de struguri pošip, au întrecut în faimă orice 
alt produs din Croaţia. Admiram Catedrala 
Sf. Marcu construită între 1301-1806 în 
stil romano-gotic, Palatul Guvernatorilor 
Veneţieni, palatele din sec XV si XVI ale 

nobililor comercianţi şi fortificaţiile masive 
ale oraşului. De pe zidurile înalte privim 
spre insula Badija unde se află o Mănăstire 
Franciscană ridicată în sec. XV. Seara ne 
întoarcem la hotelul nostru. Cazare la hotel 
în zona Dubrovnik

7. Dubrovnik –Split - Parcul Naţional 

Plitvice

Ne trezim voioşi pentru a părăsi 
Dubrovnik-ul şi a ne aventura de-a lungul 
spectaculoasei Coaste Adriatice spre nord, 
zonă în care vom putea admira satele 
vechi de pescari și staţiuni cochete cu aer 
modern. Ajungem la Split, cel de-al doilea 
oraş al Croaţiei - o adevărată nestemată 
la malul mării, un amestec spectaculos 
de vechi și nou, de clădiri istorice unice 
cu plaje cosmopolite și o peninsulă 
împădurită numită “Marjan”. Ne îndreptăm 
paşii către inima orașului vechi unde se 
află cetatea antică și fortificațiile vechiului 
palat roman – Palatul Diocleţian, construit 
la comanda împăratului. Rătăcim pe aleile 
medievale pline de viață unde avem de 
ales între magazine cochete, restaurante 
apetisante și galerii de artă. Tot aici 
vizităm, Catedrala cu faimosul turn cu 
clopot, Templul lui Jupiter, iar lângă, avem 
ocazia să contemplăm ruinele romane şi 
câteva clădiri medievale. Rătăcim pe aleile 
medievale pline de viaţă unde avem de 
ales între magazine cochete, restaurante 
apetisante și galerii de artă. Promenada 
cu faleza ne oferă o priveliște încântătoare 
spre marea animată de veliere, iar în 
depărtare ghicim că se ascund plaje 
izolate, pâlcuri de pini și plantaţii de 
măslini bătute de briza aromată a mării.

Dubrovnik 

De ce a fost ales Dubrovnik de echipa 
serialului “Urzeala Tronurilor” ca loc 

de fi lmare?  De îndată ce pornim la pas prin 
vechiul oraș, găsim și răspunsul: scenografi a 
e perfecta pentru scenele pline de fantezie din 
serial. Palatele superbe, capelele renascentiste, 
clădiri venetiene și vile elegante cu infl uenţe 
baroce străjuiesc străduţele pavate cu piatră 
cubică.

Split

Cel de-al doilea oraş al Croaţiei , 
Split este  o adevărată nestemată 

la malul mării, un amestec spectaculos de 
vechi și nou,  de clădiri istorice unice, cu 
plaje cosmopolite și o peninsulă împădurită 
numită “Marjan”.

Amfi teatrul din Pola

Amfi teatrul denumit si Arena, care 
seamana foarte mult cu Colloseum –ul 

din Roma, dar la o scara mult mai mica.  A fost 
construit in  secolul I in timpul imparatului 
Augustus și  este unul dintre cele mai bine 
conservate amfi teatre din antichitate iar  
UNESCO l-a inclus in lista sa de patrimoniu inca 
din  1997.

1 2 3



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 99

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptie ziua 4 ; 
9 nopţi de cazare la hotel de 2-4*
9 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu

OPŢIONAL
Excursie Ston si Insula Korkula 35€ /pers.
Crama Borkatakomba  25 €/pers.
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim de 30 de 
persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single 175 €
• Reducere a 3-a persoana in camera  15 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 131€

PROMO

Reducere 66€
STANDARD PLUS

Reducere 33€

328€
+ 120€ (transport autocar)

197€
+ 120€ (transport autocar)

262€
+ 120€ (transport autocar)

295€
+ 120€ (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT crama Borkatakomba;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica locala);  

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
• Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual 
(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  20.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Ritm și gusturi tradiţionale la 

Borkatakomba

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage 
la hotel, avem pentru tine un pont: 
cum sună pentru tine “Seară de 
Crama“?  (optional). TE invitam 
la  Borkatakomba, restaurantul 
unguresc unde ne vom petrece ultima 
seară împreună. Crama oferă vinuri 
ungurești deosebite, care ne vor da 
chef de vorbă și de depănat amintirile 
proaspete din vacanţă. Înainte de 
a încheia, trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fi ecare 
meniu al unui restaurant unguresc 
care se respectă: somlţi galuska, 
adică un pandişpan pufos, glazurat 
cu cremă de ciocolată şi frişcă 
bătută. În timp ce ne  delectăm cu 
cina festivă, ne hrănim și inimile cu 
programul folcloric de dans și muzică 
tradiţională. Destulă vorbă! Hai să 
ciocnim cupele, să schimbăm numere 
de telefon și să celebrăm prietenii 
noi. În defi nitiv, suntem camarazi de 
călătorie și nu-i exclus să mai fi m și 
altădată!

8. Parcul Naţional Plitvice – Zagreb

După micul dejun pornim din nou în căutarea 
altor tărâmuri de basm. Și ca să nu crezi că e 
o figură de stil, îţi dezvăluim destinaţia: Parcul 
National Plitvice. Înscrisă pe lista Patrimoniului 
UNESCO, rezervaţia atrage peste un milion 
de vizitatori, fiind și cea mai veche rezervaţie 
naturală din sud-estul Europei. Ne aflăm în 
unul dintre cele mai spectaculoase şi mai 
sălbatice locuri din Europa. Lacurile terasate 
ce se varsă în cascade produc curcubee 
spectaculoase, vegetaţia de un verde intens 
este îmbăiată în vapori de apă cristalină și pe 
alocuri zărim celebrele peșteri carstice. Este 
pur și simplu o minune a naturii, înconjurată 
de munţi si păduri dese, neatinse de civilizaţie. 
Pornim apoi spre Zagreb. Capitala croată 
ne oferă o perspectivă frumoasă, încadrată 
de Muntele Medvednica. Orasul  a rezistat 
eroic atacurilor turcesti dar și cutremurului 
devastator din 1880. Încercările trăite de-a 
lungul timpului se văd, azi, în Zagreb, în două 
moduri. Bisericile luxuriante și mănăstirile 
arată credinţa puternică în Dumnezeu. Pe de 
altă parte, palatele, parcurile și aria comercială 
arată că în Zagreb oamenii știu să se bucure 
de viaţă! În vizita noastră, vedem ambele 
pespective: cea spirituală, la Catedrala 
Adormirea Maicii Domnului, care domină 
Piaţa Kaptol cu turnurile sale ce veghează 
orașul încă din secolul al XIII-lea, dar și partea 
modernă, vibrantă pe care o simţi în Piaţa 
Centrală Zrinjevac. Seara ne oprim în Zagreb 
pentru cazare.

9. Zagreb – Lacul Balaton - Budapesta

Mic dejun. Excursia continuă spre capitala 
Ungariei–Budapesta, nu înainte de a face 
un popas la Siofok pe malul Lacului Balaton 

una dintre cele mai importante destinaţii 
turistice din Europa. Regiunea atrage mulţi 
connaisseuri ai vinului, fiind recunoscută 
pentru podgoriile sale unde curge vinul din 
belșug. Pornim spre Budapesta, care ascunde 
minunăţii la fiecare pas. Capitala Ungariei 
are suficiente clădiri baroce, neoclasice, 
eclectice și art nouveau cât să satisfacă 
pe toată lumea. Vom descoperi mai multe 
locuri interesante așa că parcurgem capitala 
de pe Dunăre într-un scurt tur panoramic 
de autocar: Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas, Basilica 
Sf Ștefan. Ne oprim,  pentru o scurta sedinta  
foto în Piața Eroilor, situată între partea de 
sus a Bulevardului Andrássy și intrarea în 
Parcul orașului (Városliget). Piaţa și Bulevardul 
Andrássy au fost înscrise de UNESCO în 
Patrimoniul Mondial. Piaţa este organizată în 
jurul esplanadei Monumentului Mileniului, 
construit pentru a celebra o mie de ani de 
la așezarea ungurilor în câmpia Panoniei. Ne 
îndreptam spre hotelul nostru din Budapesta. 
Cazare în Budapesta.

10. Budapesta - București

După micul dejun, lasăm în urmă frumoasele 
locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre 
România. Parcurgem drumul cu amintiri de 
nepreţuit în minte și gata pentru a gusta din 
istoria altui tărâm misterios și captivant.

BEST DEAL

17.04; 14.05; 29.05;

09.06; 21.06; 11.07;

20.07; 01.08; 17.08;

29.08; 04.09; 14.09; 

23.09; 04.10
2018

DATE DE PLECARE

Reducere 131€
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Veliko Tarnovo

Ruse

Sofia

Rila

Orhid

Skopje

Pristina

Bulgaria

Macedonia

Bucuresti

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

4 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

4 mese incluse:
    4 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE DE ATINS

DOAR PENTRU PASIONAŢI

În Macedonia redescoperim tihna unor vremuri 
necorupte de agitația și stresul stilului de viață 
modern. Peisajele naturale superbe, munte și 
mare la doar minute distanță, sate în care ritmul 
vieții e dictat doar de răsăritul și apusul soarelui. 

Veliko Tarnovo : Cetatea Tsarevo, Biserica 
Fortifi cată
Sofi a : Catedrala Al. Nevsky
SKOPJE : Fortăreaţa Kale, Podul de Piatră, 
Casa Memorială a Maicii Tereza, Vechiul 
Bazar
Mănăstirea Rila

Orașul Prizren este considerat Capitala Culturală 
a Kosovo. Pitoreasca localitate are un patrimoniu 
interesant de clădiri și monumente istorice. 

FII PREGĂTIT DE...
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105 €

începând de la

+ 55 € (transport cu 
autocarul)

�
?� � /pers.

O destinaţie spectaculoasă care atrage tot mai mulţi călători 
pasionaţi de “locuri secrete”. Haideţi s-o descoperim 
înaintea altora!

Tradiții și gusturi autentice macedonene! 



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 101

1. București – Veliko Tarnovo – Sofia - Skopje 

Plecăm din București, la ora 6.30 dimineaţa. Oprim 
pentru un scurtă vizită în Veliko Târnovo. Capitala 
medievală bulgară ne întrece toate așteptările: 
Cetatea Tsarevo domină înălţimile, cafenele și 
restaurante primitoare ne fac cu ochiul la fiecare 
colţ de stradă. Noi însă avem de văzut Monumentul 
Asăneștilor, Casa Sarafkina – Muzeul Etnografic, 
Catedrala din Veliko Tarnovo, Biserica Fortificată a 
celor 40 de Sfinţi Martiri, Biserica Sf. Petru și Pavel. 
Continuăm turul spre Sofia, un oraș vibrant cu istorie 
bogată. Ne impresionează Catedrala Sveta Nedelya 
cu domurile sale rotunde, mica biserică Sveti Georgi 
(Rotunda), ridicată în sec. IV d.C.,Biserica Sf. Sofia. 
Mai zărim superba clădire a Moscheii Banya Bashi, 
apoi părăsim capitala bulgară și ne îndreptăm spre 
Macedonia. Cazare la hotel în Skopje.

2. Skopje – Gorno Nerezi – Canionul Matka 

Dimineaţa, pornim să explorăm Skopje, un oraș 
care a fost aproape complet distrus de un cutremur 
devastator în 1963. Explorăm misterioasa fortăreaţă 
Kale și Podul de Piatră, ajungem la Casa Memorială 
a Maicii Tereza și la statuia lui Alexandru cel Mare. 
Minaretul Moscheei Mustafa Pasha ne arată calea 
spre Vechiul Bazar, cu sute de tarabe de lemn 
peste care plutește o mireasmă de ceai aromat 
și delicii savuroase care sfârâie pe grătare. După-
amiaza plecăm spre Canionul Matka (opțional). 
Oprim în satul Gorno Nerezi, situat în apropiere de 
Skopje. Principala atracţie a locului este Biserica Sf. 
Pantelimon, ridicată în 1164 din ordinul lui Alexius 
Angelus Comnenus. Continuăm drumul spre 
Canionul Matka, un defileu spectaculos săpat de râul 
Treska. Avem șansa de a admira peștera Vrelo cu 
lacurile ei subterane. Dar găsim aici și un complex 
de clădiri medievale, biserici, mănăstiri și ruinele 
unei cetăţi (orașul medieval Matka). În cursul serii ne 
întoarcem în Skopje. Cazare în Skopje.

3. Parcul Național Mavrovo - Ohrid

Destinația de azi se numește Mavrovo, unul dintre 
cele mai vechi parcuri naţionale din Europa. Este 
renumit pentru pădurile extinse de fag, pajiștile 
alpine, peisajele spectaculoase. Aici se află cel mai 
înalt vârf al Macedoniei, Korab (2764m).  Oprim la 
Mănăstirea Jovan Bigorski, cu impozantul său turn 
de apărare. Apoi plecăm la Ohrid.  Cu o vechime 
de peste 2400 ani, Ohrid este un important centru 
cultural și spiritual. Atât orașul, cât și lacul au fost 
înscrise pe lista Patrimoniului UNESCO în 1980. 
În jurul lacului există aproximativ 365 de biserici 
și mănăstiri. În oraș, vizităm cetatea Tsar Samuel și 
amfiteatrul roman. Continuăm cu monumentul Sf. 
Chiril și Metodiu, Biserica Sf. Sofia, Galeria de Efigii 
și Cetatea Samuil. Lângă bazar se află istoricul copac 
Chinar, vechi de peste1.000 de ani. Vechiul Bazar 
din Ohrid, în “zilele de târg”, vibrează de viață. Merită 
toată atenția noastră. Seara ne întoarcem în  Skopje.

4. Pristina /Kosovo

Plecăm de dimineață spre Kosovo (opțional).  

ITINERARIU

Imediat după trecerea frontiera oprim să vizităm 
splendida mănăstire Gracanica, monument 
înscris în Patrimoniul UNESCO. De aici, ajungem 
în Pristina unde vedem pe rând:  Catedrala Maica 
Tereza, Universitatea, Biblioteca Naţională, Piaţa 
Scanderbeg și admirăm autenticul bazar vechi, 
cât și moscheele din împrejurimi. De aici, mergem 
să vedem „capitala culturală” a  țării - Prizren. 
Pitorescul oraș are un patrimoniu impresionant. 
Vedem Podul de Piatră, biserica medievală 
Sf. Gheorghe, Moscheea Sinan Pașa, dar și 
hammamul și zona comercială, plină de viaţă. În 
cursul serii ne întoarcem la hotelul din Skopje. 

5. Skopje – Sofia – Mănăstirea Rila – București 

Dimineața pornim spre ţară. Bulgaria ne oferă 
un motiv, chiar două de a opri. În Sofia pășim în 
impunătoarea catedrală Alexandr Nevski, ridicată 
în stil neobizantin între1904-1912. Interiorul este 
decorat cu marmură italiană policromă iar la 
baza cupolei este înscris cu litere de aur textul 
rugăciunii “Tatăl Nostru”. Al doilea popas cultural 
este la Mănăstirea Rila, construită în anul 927. În 
muzeul mănăstirii admirăm Crucea lui Rafail, o 
cruce sculptată în lemn cu niște detalii splendide. 
Ne mai despart de casă doar câteva ore de drum.  
Ajungem seara în București.

Veliko Tarnovo – Sofi a – Skopje – Gorno Nerezi – Canionul Matka – Parcul Naţional Mavrovo – Ohrid – 
Pristina – Mănăstirea Rila

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 44€

STANDARD PLUS

Reducere 26€

175€
+ 55 € (transport  autocar) 105€

+ 55 € (transport  autocar)

131€
+ 55 € (transport  autocar)

149€
+ 55 € (transport  autocar)

• Oferta valabila pentru 
primele locuri din autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana 

la  21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  PELLERIN CLUB 
CARD, inclusa  si   asigurarea 
medicala , storno si de 
bagaj;

• GRATUIT  excursia  Gorno 
Nerezi si Canionul Matka;

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);
• 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la 
inscriere;

• Nu se accepta modifi cari 
/ anulari;

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• • Diferenta de plata pana 

la  31.01.2018;

Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica 
locala);
• Oferta  valabila pana la  

28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la  31.03.2018;

Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta 
turistica locala);
• Oferta valabila pana la  

30.04.2018.

Savori din: Macedonia 
.................................................................
Să ții cont de faptul că atunci 
când mănânci o porție de burek, 
vei gusta o bucățică de civilizație 
străveche provenind dintr-o 
regiune ce se întinde din Asia Mică 
până în Balcani și Europa de Est. 
Burekul este o plăcintă savuroasă, 
umplută cu brânză proaspătă 
sau carne tocată, gătită în tavă la 
cuptor. 

Burek
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat
4 nopţi de cazare la hotel de 2-3*
4 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Gorno Nerezi si Canionul Matka       15 €/pers. ;
Parcul National Mavrovo si Ohrid       35 €/pers. ;
Kosovo  30 €/pers. (Atentie este necesar pasaport valabil minim 6 
luni de la data intrarii in Kosovo);
Seara traditionala in Skopje                25 €/pers. 

 NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale.

DE REŢINUT! 02.05; 11.06;

04.07; 20.08; 18.09; 

13.10; 05.11

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 02.05

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 70€

• Supliment de single 45 €
• Reducere a 3-a persoana in 

camera 10 €. 
• Copil 6-12 ani reducere 15 € 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti
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Belgrad

Sarajevo 

MostarDubrovnik 

Medjugorje 

Kotor 

Budva

Podgorica

Cetinje 
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Serbia

Croația

Bosnia și

Herțegovina

Albania

Muntenegru

România

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

Mese incluse:
      8 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Muntenegru se dezvăluie încet, încet 
călătorilor curioși, multe dintre atracţiile 
sale fi ind adevărate comori neatinse ale 
naturii, vestigii vechi, otomane, orașe în 
care viaţa curge în tihnă, oameni 
primitori...

Belgrad : Citadela Kalemegdan, Bd Kneaz 
Mihaljov
Sarajevo : Fortăreaţa albă, Muzeul 
Tunelului, Parcul Vrelo Bosne
Mostar : Podul Vechi
Blagaj : Blagaj Tekke
Medjugorje : Mănăstirea Fecioarei de la 
Medjugorje
Budva : Biserica Sf. Trojica, Biserica Sf Sava

 Facem o incursiune în Kosovo, cea mai 
tânără ţară din Europa, recunoscută parţial 
ca stat independent. 

FII PREGĂTIT DE...

B
A

L
C

A
N

I

222 €

începând de la

+ 95 € (transport autocar)

�
?� � /pers.

Mica ţară balcanică a devenit o destinaţie atrăgătoare, 

apreciată de exploratorii pasionaţi. Vinuri bune, o bucătărie 

exotică, peisaje superbe, oameni primitori, ca la noi... Ce mai 

aștepţi?

>B4*%4%5$B
�����������
	������ 
O ţară magică ce așteaptă să fie descoperită.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEDrobeta Turnu Severin - Porţile de Fier - Cetatea Golubăţ - Belgrad– Sarajevo – Mostar – Medjugorje – 

Budva-  Durres – Tirana – Kotor – Cetinje – Podgorica – Dubrovnik

Fortul Blagaj  
Pregătiţi-vă aparatele foto 
sau telefoanele. Deși Bosnia și 
Herţegovina nu are o suprafaţă 
mare, câștigă detașat la capitolul 
cascade cu ape turcoaz, văi 
splendide și peisaje montane unice. 
Drumeţia de o oră până la Fortul 
Blagaj merită tot efortul, deoarece 
fotografiile panoramice pe care le 
veţi face sunt de neuitat. Râul Buna 
curge dintr-o peșteră aflată sub o 
stâncă verticală de 200 de metri 
și creează sclipiri magice în apa 
extrem de limpede. 

Fermele de midii în Budva

Localnicii sunt foarte mândri de 
fermele de midii și stridii din zonă, 
și pe bună dreptate. Iar noi, ca să le 
dăm satisfacţie, vom merge la una 
dintre aceste ferme ca să savurăm 
stridii proapspete și aromate, 
adevărate afrodisiace naturale 
recunoscute încă de pe vremea 
romanilor (ostrea edulis).

Muntele Dajti 
Pentru o priveliște cu adevărat 
aparte asupra coloratei Tirana, 
trebuie să urci în telegondola Dajti 
Ekspress, având cel mai lung traseu 
din Balcani. Odată ajunși pe culmile 
Muntelui Dajti, ai ocazia de a lua 
prânzul într-un restaurant rotativ 
care oferă o panoramă de 360 de 
grade asupra împrejurimilor. 

Savori din: Balcani
.................................................................
O sa înţelegeţi cu adevărat spiritul 
al Balcanilor după ce veţi gusta 
tavë kosi - miel cu ierburi aromate 
la cuptor peste care se toarnă 
un sos preparat din iaurt sau un 
patëllxhanët mbushur, o vânătă cu 
umplutură de carne fragedă tocată 
de miel, aromată cu mirodenii,  
care e perfectă alături de un vin 
local.

TAVE KOSI
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 03.06.
Locuri limitate!

1. București – Belgrad

Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa 
din Autogara Centrală - București și plecăm 
pe ruta Craiova – Drobeta Turnu Severin. 
Oprim la Taverna Sârbului,    delectându-ne 
încă de pe teritoriul românesc cu primele 
savori sârbești. Trecem Dunărea la Porţile de 
Fier și continuăm drumul pe malul sârbesc 
al Dunării, până la Cetatea Golubăţ. Aflată 
la 4 km de localitatea omonimă, cetatea 
se înalţă spectaculos pe stâncile înalte de 
bazalt, imaginea sa oglindindu-se în apele 
line ale Dunării. În timpul vizitei, aflăm despre 
istoria tumultoasă a cetăţii și surprindem 
prin obiectivul aparatului foto panorama 
ameţitoare de pe zidurile înalte. Ajungem 
seara în Belgrad, și ne rămâne timp să 
facem un scurt tur panoramic. La început, 
ne încearcă un puternic sentiment de déjà 
vu: aceleași clădiri stereotipe, bulevarde 
largi flancate de blocuri de locuinţe, cartiere 
urbanizate în stilul caracteristic al epocii 
comuniste. Apoi totul se schimbă și putem 
să admirăm clădirile și monumentele istorice 
îmbăiate în lumini ambientale. Ne vor 
impresiona pe rând: Parlamentul, Citadela 
Kalemegdan, Palatul Printesei Ljubice, artera 
pietonala Kneaz Mihaljov. Ne îndreptăm spre 
hotel pentru cazare.

2. Sarajevo - Mostar

Sarajevo ni se dezvăluie îndrăzneţ, după 
ce a trecut printr-o restaurare complexă 
după războiul devastator între 1992-1996. 
Cafenelele primitoare și magazinele pline 
de chilipiruri ne amintesc de amprenta 
profund-otomană imprimată de alungul 
timpului de negustorii turci. La sud și la 
nord, cartierele de pe dealuri sunt presărate 
cu case bosniece cu acoperișuri roșii și 
minaretele nenumărate ce par să atingă 
munţii din apropiere. Vei avea sansa sa 
admiri panorama care se vede de la antica 
Fortareata alba, inainte de a te reintoarce in 
oras, in locul unde a fost asasinat arhiducele 
Franz Ferdinand, in 1914 si la Stadionul 
Olimpic. Atractia principală este reprezentată 
de Muzeul Tunelului, acolo unde, în anul 
1993, locuitorii au sapat un pasaj subteran, 
lung de 792 de metri, care a devenit calea 
unica de aprovizionare a orașului asediat.
Cartierul Ilidza, cu minunatul său parc Vrelo 
Bosne, e ca o pădure, plin de copaci seculari 
și străbătut de râul Bosna, ce izvorește 
din munţii care se zăresc în peisaj. Acum 
4.000 de ani aici se afla o așezare numită 

Aquae Sulphurae, întemeiată de romani. 
Raţe și lebede se scaldă în voie, pe muzica 
delicatelor cascade care împânzesc locul. 
O plimbare cu trăsura pe aleile parcului 
(opţional) ne va da ocazia să admirăm clădiri 
tradiţionale din perioada de ocupaţie austro-
ungară. 
Măiestria artizanilor din Bosnia și Herţegovina 
este foarte greu de egalat. Îţi vindem 
un pont! În Sarajevo, în piaţa de lângă 
Bascarsija, poţi cumpăra un stilou unicat 
realizat manual din gloanţele războiului de 
acum 20 de ani. 
Plecăm apoi spre emblematicul Mostar, 
în regiunea Herţegovina ne cazăm și ne 
odihnim pentru o nouă zi de aventuri. 

3. Mostar – Medjugorje - Budva

Mic dejun. Centrul comercial al Herţegovinei 
de secole, Mostar are o arhitecură otomană 
perfect conservată. Vizităm celebrul său Pod 
Vechi peste râul Neretva, ridicat în secolul al 
XVI-lea. Mergem în Blagaj și vedem Blagaj 
Tekke, o mănăstire musulmană ridicată 
pentru practicanţii cultului Dervish. Plecăm 
spre Medjugorje, al cărui nume se traduce 
„între munţi” și care este binecuvântat cu 
o climă mediteraneană blândă. Orașul a 
devenit în 1981 loc de pelerinaj după ce 
Fecioara Maria ar fi apărut în faţa mai multor 
copii. Ne continuam drumul nostru spre 
Muntenegeru. Ajungem seara in Budva. 
Cazare la hotel in zona Budva.

4. Albania de Nord: Durres și Tirana

Program liber in Budva sau excursie 
optionala in Albania – Durres si Tirana. 
Al doilea oraș ca mărime din Albania, Durres 
este poarta Albaniei spre Marea Adriatică, 
Grecii corintieni, negustori și navigatori prin 
excelenţă, au văzut potenţialul acestui loc, 
construind așezarea în secolul  VII î.H. și 
dându-i denumirea de Epidamos. Admirăm 
clădirile emblematice precum : Muzeul 
Naţional de Arheologie, Amfiteatrul  Roman, 
cel mai mare din Balcani, Turnul și Zidul 
Veneţian. Vila Regelui Zog, reminiscenţă a 
monarhiei albaneze, e înconjurată de un 
peisaj care te face să înţelegi de ce grecii din 
Corfu au fondat Durres acum 2.600 de ani.
Ne îndepărtăm de orașul de pe coasta 
Adriaticii, autocarul ne duce pe șoseaua 
străjuită de păduri seculare, prin văi adânci 
ce traversează munţii. Tirana, capitala 
Albaniei ni se dezvăluie în trepte, mai întâi 
vedem clădirile zonei industriale de la 
marginea orașului, apoi peisajul urban se 
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îmblânzește. Arhitectura și culorile din 
jur îţi dau sentimentul că Tirana ţine 
pasul cu viitorul, dar în același timp 
este ancorată în trecut. Incepem turul 
de oras admirand  frumoasele cladiri 
din centrul orasului:  Muzeul Naţional, 
Biserica Ortodoxă și vechea Moschee 
situata in spatele impozantului Turn 
cu Ceas, continuăm apoi cu Opera și 
Banca Naţională. Ajungem de-a lungul 
Bulevardului Deshmoret e Kombit, care 
a fost construit de italieni, apoi vedem 
un monument aparte din perioada 
comunismului, Piramida. Facem poze și 
admirăm suprafeţele sale de marmură 
albă, apoi facem un scurt popas pentru 
a ne reenergiza la terasa unei cafenele. 
Dacă vrem să aflăm mai multe despre 
istoria acestui neam, despre care am 
învăţat că ar fi urmașii dacilor ca și noi, 
intrăm să vizităm Muzeul Naţional. Apoi 
ne întoarcem la hotelul nostru din Budva.

5. Cetinje – Mănăstirea Ostrog – 

Podgorica – Mănăstirea Rezevici

Program liber în Budva sau opţional 
tur Muntenegru. Ajungem în Cetinje - 
capitala istorică a Muntenegrului, care 
prin arhitectura sa urbană este o reflexie 
și totodată subiect de reflecţie a istoriei 
tumultoase a acestui stat ex-yugoslav. Ne 
oprim la Palatul Regelui Nicolae şi apoi  
continuăm plimbarea pe Korzo, promenada 
orașului, o zonă pietonală animată de 
artiști de stradă, terase cochete, cafenele 
moderne, aflate în preajma Academiei de 
Arte. Admirăm reşedinţa prezidenţială, apoi 
ne îndreptăm spre Biserica Ćipur ridicată  

pe fundaţia vechii mănăstirii Crnojević 
din secolul al XV-lea. Noua mănăstire, 
ridicată în 1701 păstrează moaștele Sf. 
Ioan Botezatorul şi un fragment din Crucea 
Sfântă. Cetinje ne surprinde plăcut, fiind un 
oraș cu o moștenire culturală unică, unde 
oamenii par să preţuiască viaţa așa cum o 
făceam și noi nu demult, în tihnă.
Excursia continuă spre Mănăstirea Ostrog, 
asezată pe o stâncă aproape verticală a 
muntelui Ostrog, la o altitudine de 2.000 
de metri. Muntele adăpostește o pesteră 
tainica unde se află mormântul Sfântului 
Vasile de Ostrog. Este una dintre cele 
mai vizitate mănăstiri ortodoxe din lume 
și cel mai important loc de pelerinaj din 
întreaga Peninsulă Balcanică. Mănăstirea 
a fost întemeiată de către Ierarhul Vasile, 
Mitropolit de Zahumlje si Herzegovina, în 
secolul al XVII-lea.Pornim acum motorele 
către Podgorica unde se face un scurt tur 
panoramic şi avem ocazia sa mai aflăm 
despre istoria locurilor. Amestecul de stiluri 
arhitecturale de la Podgorica reflectă istoria 
turbulentă a orașului și a ţării. Ca parte a 
Imperiului Otoman până în 1878, Podgorica 
are numeroase exemple de arhitectură 
turcească. Cele mai vechi cartiere ale 
orașului, Stara Varoš (orașul vechi) și Drač 
sunt marcate de cultura otomană, cu două 
moschei strălucitoare. Ultima vizită din 
programul de azi este la o frumoasă și 
veche mănăstire ortodoxă din Muntenegru 
– Mănăstirea Rezevici. Istoria acesteia se 
leagă de povestea clanului Pastrovic, care 
a domnit într-una dintre cele mai frumoase 
regiuni ale Coastei Adriatice, între Budva și 
Petrovac. Cea mai veche ramură a acestui 

clan purta numele de “Rezevici”, nume 
purtat mai apoi de mănăstirea și de raul din 
apropiere. La un anumit loc, pe apa raului 
Rezevici, comunitatea se aduna pentru a 
tine sfat, pentru a judeca pricinile ivite intre 
ei sau pentru a-si alege conducatorii. Tot in 
acest loc erau alesi si printii ce au domnit 
peste clanul Pastrovici; ultimul dintre ei a 
fost printul Stefan Stiljanovic - cunoscut in 
popor ca Sfantul Stefan - ale carui sfinte 
moaste se si afla in Catedrala din Belgrad. 
Datorita valorii sale istorice si culturale, 
Manastirea Rezevici se afla sub protectia 
UNESCO.  Seara ne intoarcem in  Budva 
pentru cazare la același hotel.

6. Kotor –  Dubrovnik 

Program liber în Budva sau excursie 
opţională în Croaţia la Dubrovnik. Primul 
popas va fi în Kotor,  unde trecutul și 
prezentul coexistă armonios. Fortăreaţă 
navală veneţiană între secolele XV-XVIII, 
orașul este un adevărat monument în 
aer liber. Ne plimbăm printr-un labirint 
medieval de muzee, biserici, palate 
veneţiene care-ţi va pune sângele în 
mișcare. Vizităm Catedrala Sf.  Tryphon, 
un monument arhitectural și istoric din 
secolul al V-lea.Tot aici, păstrând tradiţia 
de secole, localnicii ne fac poftă cu şunca 
uscată, măslinele amestecate cu rozmarin 
de munte şi ghirlandele de smochine 
uscate strânse cu frunze de dafin. Mergem 
cu autocarul de-a lungul Fiordului Kotor, 
unul dintre cele mai frumoase din lume, 
deseori denumit “Fiordul Sudului”, inclus 
pe lista Patrimoniului UNESCO din 1979. 
O experienţă care îţi va tăia respiraţia. 
Zona este uluitoare, cu stânci calcaroase 

Canionul Tara

Canionul Râului Tara este 
considerat un monument al naturii, cu a 
sa adâncime de peste 1300 m, al doilea ca 
mărime după Marele Canion din Statele 
Unite. Canionul cuprinde o serie de terase 
stâncoase, însă la bază, e alocuri se găsesc 
plaje cu nisip fin flancate de stânci înalte. 
În zonă sunt peste 80 de peşteri.

Dubrovnik 

De îndată ce pornim la pas 
prin vechiul oraș, găsim capele 

renascentiste clădiri venetiene și vile 
elegante cu influenţe baroce ce străjuiesc 
străduţele pavate cu piatră cubica. Avem 
motiv să ne oprim la Biserica Franciscana 
cu cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne 
atrag ca niște magneţi fortăreaţa Lovrijenac 
și Minceta.

1 Fiordul Kotor

Unul dintre cele mai frumoase 
golfuri din lume, deseori denumit 

“Fiordul Sudului”, inclus pe lista Patrimoniului 
UNESCO din 1979. O experienţă care îţi va 
tăia respiraţia. Zona este uluitoare, cu stânci 
calcaroase care se refl ectă în apa ca o oglindă 
fermecată. Geometria stâncilor sfi dează legile 
fi zicii și oferă un miraj magnifi c, parând în 
același timp un fi ord sau un canion inundat. 

2 3



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 105

PELLERIN PLUS
Reducere 96€

PROMO

Reducere 64€
STANDARD PLUS

Reducere 48€

318€
+ 95 € (transport autocar) 222€

+ 95 € (transport autocar)

254€
+ 95 € (transport autocar)

270€
+ 95 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursie la Dubrovnik.
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare și 
asistenţă turistică locală);

• Oferta valabilă pentru ultimele locuri
în autocar;
• Plata integrală la înscriere;
• Nu se acceptă modifi cări sau anulări.
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENŢIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la  31.01.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabilă pana la 28.02.2018.

Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenţă turistică locală);

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenţa de plată până la  31.03.2018;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  30.04.2018.

Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenţă turistică locală);

BEST DEAL

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat 
8 cazări hotel de  2-3*;
8 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Albania de Nord - 30 €/pers.
Cetinje,Podgorica - 25 €/pers.
Dubrovnik - 35 €/pers.
Kotor / seară folclor - 35€/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

• 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.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Gustă Albania 

Puţină lume știe că Albania este 
una dintre ţările europene cu 
cea mai îndelungată tradiţie 
viticolă, așa că merită să savuraţi 
cel puţin un pahar de vin vechi 
din soiurile Shesh i bardhe sau 
Shesh i zi, specifi ce zonei Durres. 
Răsfăţaţi-vă cu unul dintre 
deserturile tradiţionale, despre 
care mulţi gurmanzi spun că sunt 
foarte asemănătoare cu cele din 
Afganistan și Turcia.

Explorează Belgrad

Ultima seară în Belgrad ai ocazia 
să cutreieri spectaculosul cartier 
Skadarlija, un loc unde noaptea 
orașul prinde viaţă.  Terasele 
și “kafanele” sunt arhipline, 
localnicii și turiștii se bucură de  
atmosfera boemă, de mâncarea 
savuroasă și de acordurile de 
jazz, folk sau chansonette.  Și 
tot aici, dacă te prinde pofta de 
o plejskovica, nu rata ocazia. 
Orice restaurant din zonă o are 
pe meniu. 

care se reflectă în apa ca o oglindă fermecată. 
Geometria stâncilor sfidează legile fizicii și 
oferă un miraj magnific, parând în același timp 
un fiord sau un canion inundat. Plecăm la drum 
spre orașul pe care Byron l-a descris drept 
Perla Adriaticii. Dubrovnik a fost întemeiat 
în secolul al XVI-lea, adăpostind în portul 
său o flotă comerciala recunoscută timp 
de secole în întreaga lume. Intrăm animaţi 
de o curiozitate… Palatele superbe, capele 
renascentiste, clădiri veneţiene și vile elegante 
cu influenţe baroce străjuiesc străduţele. Avem 
motiv să ne oprim la Biserica Franciscana cu 
cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne 
atrag ca niște magneţi fortăreaţa Lovrijenac 
și Minceta. Mergem pe Stradun – principala 
arteră pietonală din cetate, și vedem alte 
vestigii ale gloriei acestui oraș-port: biserica 
San Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul Palat 
Sponza, Turnul cu Ceas, simbol al oraşului, 
Biserica Sf. Vasile, Mănăstirea Dominicană, 
Portul vechi şi Fortăreaţa Ravelin. Admirăm 
Catedrala din Dubrovnik - cu o istorie 
interesantă - o impresionantă bazilică barocă a 
cărei reconstrucţie ar fi fost finanţată de însuși 
marele rege cruciat Richard Inimă de Leu. Apoi 
ne facem timp pentru cumpărături, pentru 
a savura o cafea şi admira peisajul citadin. 
Seara ne vom opri la un restaurant cu specific 
să schimbăm impresii și să ne bucurăm de 
deliciile locale. Celebrităţi ca Beyoncé, Roman 
Abramovici, Sir Roger Moore și Bob Geldof 
au fost zăriţi pe aici, ba mai mult, orașul vechi 
din Dubrovnik a devenit o locaţie populară 
de cinema în ultimii ani. De exemplu, aici au 
fost filmate scene ample pentru “Game of 
Thrones”,” Star Wars” sau “Robin Hood”.
Plecăm din Dubrovnik spre hotelul din Budva.

7. Budva - relaxare pe malul Adriaticii 

Avem ocazia să ne bucurăm de soare, plajă, 
baie... Este una dintre cele mai frumoase 
zone de coastă din lume. Centrul vechi 
al Budvei este un loc uimitor, unde puteţi 
descoperi istoria și tradiţia acestui minunat 
oraș din Muntenegru.

8. Budva - Belgrad

În prima parte a zilei vizităm Budva, 
metropola turistică a Muntenegrului, înfiinţat 
de greci în secolul IV î.Hr. și fortificat în Evul 
Mediu. “Riviera Budva” se întinde pe aproape 
21 de kilometri de la Trsteno la Buljarica, 
ca o pânză de 17 plaje în jurul micii staţiuni 
de la Marea Adriatică. Ne bucurăm de 
peisajele spectaculoase, iar odată ajunși în 
centrul istoric al orasului, pașii ne îndeamnă 
pe străduţele pline de viaţă, admirănd 
monumente istorice, Bisericile Sf. Trojica, Sf. 
Ivan, Sf. Bogorodica şi Sf. Sava, cea din urmă 
datând din 1143 d.H. Ne lăsăm ademeniţi de 
atmosfera calmă a promenadei flancată de 
localuri și terase cochete, locul perfect pentru 
a savura o cafea și a schimba impresii cu 
ceilalţi camarazi de drum. Seara ajungem în 
Belgrad. Cazare.

9. Belgrad – București

Lăsăm în urmă frumoasele locuri pe care le-
am vizitat și plecăm spre România. 

03.06;

26.09

2018

DATE DE PLECARE
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3*

Mese incluse:
      In functie de hotelul
      ales     

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Muntenegru se dezvăluie încet, încet 
călătorilor curioși, multe dintre atracţiile 
sale fi ind adevărate comori neatinse ale 
naturii, vestigii vechi, otomane, orașe în 
care viaţa curge în tihnă, oameni 
primitori...

Durres este poarta Albaniei spre Marea 
Adriatică, Grecii corintieni au văzut po-
tenţialul acestui loc, construind așezarea în 
secolul al VII-lea î.Hr. și dându-i denumirea 
de Epidamos

FII PREGĂTIT DE...

>B4*%4%5$B�
�	������	�������	���

140 €

începând de la

+ 215 € (bilet de avion si 
transfer aeroport-hotel-
aeroport) 

�
?� � /pers.

Mica ţară balcanică a devenit o destinaţie atrăgătoare, 
apreciată de exploratorii pasionaţi. Vinuri bune, o bucătărie 
exotică, peisaje superbe, oameni primitori, ca la noi... Ce 
mai aștepţi?

B
A

L
C

A
N

I

O vacanţă magnifi că în Muntenegru.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE

Budva-  Durres – Tirana – Kotor – Cetinje – Podgorica – Dubrovnik

Vinuri alese din Balcani

O sa înţelegeţi cu adevărat spiritul 
albanez după ce veţi gusta tavë kosi 
- miel cu ierburi aromate la cuptor 
peste care se toarnă un sos preparat 
din iaurt sau un patëllxhanët 
mbushur, o vânătă cu umplutură de 
carne tocată de miel, aromată cu 
mirodenii, care e perfectă alături 
de un vin local. Puţină lume știe 
că Albania este una dintre ţările 
europene cu cea mai îndelungată 
tradiţie viticolă, așa că merită să 
savuraţi cel puţin un pahar de vin 
vechi din soiurile Shesh i bardhe 
sau Shesh i zi, specifi ce zonei 
Durres. Răsfăţaţi-vă cu unul dintre 
deserturile tradiţionale, despre care 
mulţi gurmanzi spun că sunt foarte 
asemănătoare cu cele din Afganistan 
și Turcia.

Pasiune pentru peisaje

Pentru o priveliște cu adevărat 
aparte asupra coloratei Tirana, 
trebuie să urci în telegondola Dajti 
Ekspress, având cel mai lung traseu 
din Balcani. Odată ajunși pe culmile 
Muntelui Dajti, ai ocazia de a lua 
prânzul într-un restaurant rotativ 
care oferă o panoramă de 360 de 
grade asupra împrejurimilor. 

1. București – Tivat

Zbor spre Tivat. După aterizare, transfer cu 
microbuzul la hotelul din zona Budva.  Cazare la 
hotelul ales. 

2.  Budva - relaxare pe malul Adriaticii

În cursul zilei avem întâlnire cu reprezentantul local. 
“Ședinţă tehnică” – discutăm programul pentru 
zilele următoare. Program liber la dispoziţie pentru 
plajă, soare și valuri! Cazare la același hotel. 

3. Cetinje – Mănăstirea Ostrog – Podgorica – 

Mănăstirea Rezevici

Program liber în Budva sau opţional tur 
Muntenegru. Vizităm Cetinje - capitala istorică a 
Muntenegrului, care prin arhitectura sa urbană este 
o reflexie și totodată subiect de reflecţie a istoriei 
tumultoase a acestui stat ex-yugoslav. Oprim la 
mănăstirea construită în 1484 şi la Palatul Regelui 
Nicolae. Admirăm reşedinţa prezidenţială, apoi 
mergem spre Biserica Ćipur ridicată  pe fundaţia 
vechii Mănăstirii Crnojević din secolul al XV-
lea. Noua mănăstire, ridicată în 1701 păstrează 
moaștele Sf. Ioan Botezatorul şi o bucată din 
Crucea Sfantă. Continuăm excursia și ajungem 
la Mănăstirea Ostrog ce adăpostește moaștele 
Sfântului Vasile de Ostrog. De aici plecăm spre 
Podgorica unde se face un scurt tur panoramic. 
intrăm mai întâi în Stara Varoš (orașul vechi) și 
apoi ajungem în Nova Varoš (orașul nou). Ultimul 
obiectiv în această zi este Mănăstirea Rezevici, între 
Budva și Petrovac. Datorită valorii sale istorice și 
culturale, Mănăstirea Rezevici se află sub protecţia 
UNESCO. Seara revenim în Budva pentru cazare.

4. Budva – soare , plaja și valuri

Program liber la dispoziţie pentru plajă și activităţi 
de relaxare sau vă invităm să descoperiţi Budva, 
metropola turistică a Muntenegrului. Oraşul  a fost 
înfiinţat de greci în secolul al IV-lea î.Hr. și apoi 
fortificat în Evul Mediu. “Riviera Budva” se întinde pe 
aproape 21 de kilometri de la Trsteno la Buljarica. 
În Budva găsim străduţe pline de viaţă, monumente 
istorice, Bisericile Sf. Trojica, Sf. Ivan, Sf. Bogorodica 
şi Sf. Sava. Ne lăsăm ademeniţi de atmosfera calmă 
a promenadei flancată de localuri și terase cochete, 
unde găsim și locul perfect pentru a savura o cafea. 
Cazare la același hotel.

5.  Albania de Nord : Durres și Tirana

Program liber în Budva sau excursie opţională în 
Albania.  Al doilea oraș ca mărime din Albania, 
Durres este poarta Albaniei spre Marea Adriatică, 
Grecii corintieni au văzut potenţialul acestui 
loc, construind așezarea în secolul al VII-lea î.Hr. 
și dându-i denumirea de Epidamos. Admirăm 
clădirile emblematice precum : Muzeul Naţional de 
Arheologie, Amfiteatrul  Roman, cel mai mare din 
Balcani, Turnul și Zidul Veneţian. Vila Regelui Zog, 
reminiscenţă a monarhiei albaneze, e înconjurată 
de un peisaj care te face să înţelegi de ce grecii din 
Corfu au fondat Durres acum 2.600 de ani. Plecăm 
spre Tirana. Capitala Albaniei ni se dezvăluie în 
trepte, mai întâi vedem clădirile zonei industriale 
de la marginea orașului, apoi peisajul urban se 
îmblânzește. Arhitectura și culorile din jur îţi dau 

sentimentul că Tirana ţine pasul cu viitorul, dar 
în același timp este ancorată în trecut. Vedem: 
Muzeul Naţional, Biserica Ortodoxă și vechea 
Moschee situată în spatele impozantului Turn cu 
Ceas, continuăm apoi cu Opera și Banca Naţională. 
Ajungem de-a lungul Bulevardului Deshmoret 
e Kombit, apoi vedem un monument aparte din 
perioada comunismului, Piramida. Dacă vrem să 
aflăm mai multe despre istoria Albaniei, intrăm să 
vizităm Muzeul Naţional. Cazare în Budva. 

6. Fiordul Kotor –  Dubrovnik 

Program liber în Budva, sau excursie opţională în 
Croaţia la Dubrovnik. Primul popas va fi în Kotor, 
port veneţian între sec. XV-XVIII. Vizităm Catedrala 
Sf. Tryphon, monument arhitectural și istoric din 
sec. V. Apoi autocarul ne duce de-a lungul Fiordului 
Kotor, deseori denumit “Fiordul Sudului”, inclus 
pe lista Patrimoniului UNESCO din 1979. Peisajul 
este uluitor, cu stânci calcaroase care se reflectă 
în apa ca o oglinda. Plecăm la drum spre orașul 
pe care Byron l-a descris drept Perla Adriaticii. 
Oraşul Dubrovnik a fost întemeiat în secolul al 
XVI-lea, adăpostind în portul său o flotă comerciala 
recunoscută timp de secole în întreaga lume. 
Palatele superbe, capele renascentiste, clădiri 
veneţiene și vile elegante cu influenţe baroce 
străjuiesc străduţele pavate cu piatră cubica. Avem 
motiv să oprim la Biserica Franciscana cu cea 
mai veche farmacie din lume. Vedem fortăreaţa 
Lovrijenac și Minceta. Mergem pe Stradun – 
principala arteră pietonală din cetate, și vedem alte 
vestigii ale gloriei acestui oraș-port: biserica San 
Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul Palat Sponza, 
Turnul cu Ceas, simbol al oraşului, Biserica Sf. Vasile, 
Mănăstirea Dominicană, Portul vechi şi Fortăreaţa 
Ravelin. Admirăm Catedrala din Dubrovnik - cu o 
istorie interesantă - o impresionantă bazilică barocă 
a cărei reconstrucţie ar fi fost finanţată de marele 
rege cruciat Richard Inimă de Leu. Apoi ne facem 
timp pentru cumpărături, pentru a savura o cafea şi 
a admira peisajul citadin. Seara ne vom opri la un 
restaurant cu specific să schimbăm impresii și să ne 
bucurăm de deliciile locale. Celebrităţi ca Beyoncé, 
Roman Abramovici, Sir Roger Moore și Bob Geldof 
au fost zăriţi pe aici, ba mai mult, orașul vechi din 
Dubrovnik a devenit o locaţie populară de cinema 
în ultimii ani. De exemplu, aici au fost filmate scene 
ample pentru “Game of Thrones”,” Star Wars” sau 
“Robin Hood”. Plecăm din Dubrovnik cu un album 
impesionant de impresii și momente surprinse cu 
aparatele foto pe care le rememorăm în camera 
hotelului din Budva.

7. Budva - relaxare pe malul Adriaticii 

Program de voie. Avem ocazia să ne bucurăm 
de soare, plajă, valuri… Este una dintre cele mai 
frumoase zone de litorial din lume, așa că profită 
din plin și bucură-te de moment. 

8. Budva – București 

 Lăsăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am 
vizitat și plecăm spre România. Parcurgem drumul 
până la Aeroportul din Tivat cu amintiri de nepreţuit 
în minte și gata pentru a gusta din istoria altui tărâm 
misterios și captivant.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 18.06
Locuri limitate!

Savori din: Balcani
.................................................................
O sa înţelegeţi cu adevărat spiritul 
al Balcanilor după ce veţi gusta 
tavë kosi - miel cu ierburi aromate 
la cuptor peste care se toarnă 
un sos preparat din iaurt sau un 
patëllxhanët mbushur, o vânătă cu 
umplutură de carne fragedă tocată 
de miel, aromată cu mirodenii,  
care e perfectă alături de un vin 
local.

TAVE KOSI
.................................................................
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Localizare
Hotelul este situat la 400 m distanţă faţă de plajă, în locali-
tatea Budva. Aeroportul Tivat se afl ă la o distanţă de 19 km 
de Budva.

Facilităţi hotel
Hotelul dispune de recepţie, restaurant, bar, piscină, aer 
condiţionat, bar.

Facilităţile camere
Camerele junior suite sunt dotate cu TV, aer condiţionat, 
baie cu duș, uscător de păr, minibar, balcon.

Localizare
Vila este situată la doar 150 de metri de plaja Slovenska 
Plaza și la 650 de metri de centrul vechi al orașului Budva. 
Aeroportul Tivat se afl ă la o distanţă de 19 km de Budva.

Facilităţi 
Vila pune la dispozitie recepţie, restaurant, centru SPA, 
piscină interioară și exterioară, saună, bar, parcare gratuită .

Facilităţile camere
Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, WiFi gratuit, baie 
cu duș, TV, minibar, balcon, telefon.

HOTEL REGINA JELENA 3*

VILLA MIRENZA 3*
MIC DEJUN

Localizare
Vila este situată în Budva, la câteva minute distanţă faţă 
de plajă. Aeroportul Tivat se afl ă la o distanţă de 19 km de 
Budva. 

Facilităţi 
Vila dispune de grădină, terasă, parcare, seif.

Facilităţile camere
Camerele sunt dotate cu AC, minibar, TV, uscător de păr, 
baie cu duș, balcon, WiFi gratuit.

VILLA NENO ZEC 3*
MIC DEJUN

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 100€
PROMO

Reducere 75€
STANDARD PLUS

Reducere 50€
DATE DE PLECARE: 18.06 ; 10.09

310€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
210€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

235€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

260€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 25.06 ; 02.07; 03.09

379€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
279€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

304€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

329€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 09.07; 27.08

409€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
309€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

334€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

359€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.07

439€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
339€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

364€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

389€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 23.07; 30.07; 06.08; 13.08; 20.08

448€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
349€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

373€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

398€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 240 €
• Reducere a 3-a persoana in camera  15 €
• Copil 0-1.99   GRATUIT;
• Copil  2- 9.99 ani  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti;

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 125€
PROMO

Reducere 75€
STANDARD PLUS

Reducere 50€
DATE DE PLECARE: 18.06 

335€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
210€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

260€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

285€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 25.06 ; 02.07;

392€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
267€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

317€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

342€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 09.07; 16.07; 23.07; 30.07; 06.08; 13.08; 20.08; 27.08; 03.09

409€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
284€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

334€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

359€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 10.09

372€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
247€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

297€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

322€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 199 €
• Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana  5 €. 
• Copil   0-1.99   GRATUIT
• Copil  2 – 3.99  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla dubla cu 2 adulti;
• Reducere copil  4-11.99 ani  - 50 €,  pentru cazare in camera cu pat suplimentar.

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 125€
PROMO

Reducere 75€
STANDARD PLUS

Reducere 50€
DATE DE PLECARE: 18.06 

335€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
210€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

260€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

285€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 25.06 ; 02.07;

392€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
267€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

317€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

342€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 09.07; 16.07; 20.08; 27.08; 03.09

409€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
284€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

334€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

359€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 23.07; 30.07; 06.08; 13.08; 

458€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
333€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

383€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

408€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 10.09

372€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
247€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

297€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

322€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 230 €      ||     Reducere a 3-a persoana in camera  10 €     ||     Copil   0-1.99   GRATUIT
• Copil  2 – 3.99  plateste 245 €,  pentru cazare in camera dubla dubla cu 2 adulti;
• Reducere copil  4-11.99 ani  - 70 €,  pentru cazare in camera cu pat suplimentar.



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 109

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Tivat – Buceresti
Transfer aeroport- hotel  - aeroport
7 nopti de cazare; 
Masa in functie de hotelul ales;
Asistenţă turistică locala*.
*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea, 
insotirea si conducerea turistilor de la punctul de sosire spre locul de cazare sau 
spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la destinatie, pe durata sejurului, fi ind 
in legatura directa cu organizatorul.

DE REŢINUT!

Localizare
Hotelul este situat foarte aproape de centrul staţiunii Budva, 
la 900m de plaja Slovenska. Budva este un oraș de coastă din 
Muntenegru cunoscut pentru viaţa sa de noapte, pentru pla-
jele cu nisip și pentru arhitectura cu infl uenţe mediteraneene.

Facilităţi hotel
Restaurant, parcare privată gratuită, WiFi, piscină 
exterioară. Micul dejun și cina sunt de tip bufet.

Facilităţile camere
Aer condiţionat, cablu TV, minibar, WiFi, baie privată 
cu duş şi uscător de păr, încălzire, balcon. Grad max-
im de ocupare 2 adulţi.

HOTEL 
TATJANA 3* (DEMIPENSIUNE)

Localizare
Apartamentele sunt situate in Budva, la 2 km de 
Mogren Beach. Aeroportul Tivat se afl ă la o distanţă 
de 19 km fata de Budva 

Facilităţi hotel
Vila pune la dispozitie parcare gratuită, WiFi gratuit, 
grădină, grătar.

Facilităţile camere
Apartamentele sunt dotate cu dormitor, living, chi-
cinetă, baie cu cadă sau duș, TV, gresie, încălzire.

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 100€
PROMO

Reducere 75€
STANDARD PLUS

Reducere 50€
DATE DE PLECARE: 18.06; 10.09

240€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
140€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

165€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

190€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 25.06 ; 02.07; 09.07; 27.08; 03.09

264€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
164€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

189€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

214€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.07; 23.07; 30.07; 06.08; 13.08; 20.08; 

301€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
201€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

226€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

251€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 125 €
• Reducere cazare in camera dubla cu pat suplimentar / fi ecare persoana  5 €. 

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 100€
PROMO

Reducere 75€
STANDARD PLUS

Reducere 50€
DATE DE PLECARE: 18.06 ; 10.09

333€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)
233€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

258€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

283€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 25.06 ; 02.07; 03.09

402€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
302€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

327€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

352€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 09.07; 27.08

432€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
332€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

357€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

382€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 16.07

460€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
360€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

385€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

410€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

DATE DE PLECARE: 23.07; 30.07; 06.08; 13.08; 20.08

472€

+ 215 € (bilet avion si transferuri
462€

+ 215 € (bilet avion si 

transferuri)

397€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

422€

+ 215 € (bilet avion si transferuri)

INFO PREŢURI

APPARTMENTS 
LJUBICA ZEC 

BEST DEAL

Avans  30% la inscriere;

Diferenta de plata până la  31.03.2018;

Nu se acceptă modifi cări sau anulări.

Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

Oferta este valabila pana la  
31.03.2018/28.02.2018 în funcție de 
hotelul ales

PROMO
Avans  30% la înscriere;

Diferenta de plata pana la  31.05.2018;

Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
Oferta este valabila pana la  31.05.2018.

STANDARD +

Avans  30% la înscriere;

Diferenta de plata pana la  pana la  21 
de zile inainte de data plecarii;

Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

PELLERIN PLUS

Avans  25% la inscriere;

Diferenta de plata până la 21 de 
zile înainte de data plecării;

GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD.  
Incluse asigurarea medicala, storno 
și de bagaje.

GRATUIT excursie la Dubrovnik.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în 
excursiile opţionale); 
Serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale;
Excursiile opţionale pentru grup minim 25 
de persoane;

OPŢIONAL
Albania de Nord - 35 €/pers.
Cetinje & Podgorica - 30 €/pers.
Kotor & Dubrovnik - 35 €/pers.
Seara de folclor - 35 €/pers.
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Belgrad

Sarajevo 

MostarDubrovnik 

Medjugorje 

Kotor 

Budva

Podgorica

Cetinje 

Durres 

Tirana
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CCe
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CCC

Mostaarrk vnikkk
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Serbia

Croația

Bosnia și

Herțegovina

Albania

Muntenegru

România

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

7 mese incluse:
      7 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar + avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE DE ATINS

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Muntenegru se dezvăluie încet, încet 
călătorilor curioși, multe dintre atracţiile 
sale fi ind adevărate comori neatinse ale 
naturii, vestigii vechi, otomane, orașe în 
care viaţa curge în tihnă, oameni 
primitori...

Belgrad : Citadela Kalemegdan, Bd Kneaz 
Mihaljov
Sarajevo : Fortăreaţa albă, Muzeul 
Tunelului, Parcul Vrelo Bosne
Mostar : Podul Vechi
Blagaj : Blagaj Tekke
Medjugorje : Mănăstirea Fecioarei de la 
Medjugorje
Budva : Biserica Sf. Trojica, Biserica Sf Sava

 Facem o incursiune în Kosovo, cea mai 
tânără ţară din Europa, recunoscută parţial 
ca stat independent. 

FII PREGĂTIT DE...

B
A

L
C

A
N

I

229 €

începând de la

+ 215 € (bilet de avion, 
transfer si transport autocar 
local)

�
?� � /pers.

Mica ţară balcanică a devenit o destinaţie atrăgătoare, 
apreciată de exploratorii pasionaţi. Vinuri bune, o bucătărie 
exotică, peisaje superbe, oameni primitori, ca la noi... Ce mai 
aștepţi?

>B4*%4%5$B
�����������	�������
O ţară magică ce așteaptă să fie descoperită.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEDrobeta Turnu Severin - Porţile de Fier - Cetatea Golubăţ - Belgrad– Sarajevo – Mostar – Medjugorje – 

Budva-  Durres – Tirana – Kotor – Cetinje – Podgorica – Dubrovnik

Fortul Blagaj  
Pregătiţi-vă aparatele foto 
sau telefoanele. Deși Bosnia și 
Herţegovina nu are o suprafaţă 
mare, câștigă detașat la capitolul 
cascade cu ape turcoaz, văi 
splendide și peisaje montane unice. 
Drumeţia de o oră până la Fortul 
Blagaj merită tot efortul, deoarece 
fotografiile panoramice pe care le 
veţi face sunt de neuitat. Râul Buna 
curge dintr-o peșteră aflată sub o 
stâncă verticală de 200 de metri 
și creează sclipiri magice în apa 
extrem de limpede. 

Fermele de midii

Localnicii sunt foarte mândri de 
fermele de midii și stridii din zonă, 
și pe bună dreptate. Iar noi, ca să le 
dăm satisfacţie, vom merge la una 
dintre aceste ferme ca să savurăm 
stridii proapspete și aromate, 
adevărate afrodisiace naturale 
recunoscute încă de pe vremea 
romanilor (ostrea edulis).

Muntele Dajti 
Pentru o priveliște cu adevărat 
aparte asupra coloratei Tirana, 
trebuie să urci în telegondola Dajti 
Ekspress, având cel mai lung traseu 
din Balcani. Odată ajunși pe culmile 
Muntelui Dajti, ai ocazia de a lua 
prânzul într-un restaurant rotativ 
care oferă o panoramă de 360 de 
grade asupra împrejurimilor. 

Savori din: Balcani
.................................................................
O sa înţelegeţi cu adevărat spiritul 
al Balcanilor după ce veţi gusta 
tavë kosi - miel cu ierburi aromate 
la cuptor peste care se toarnă 
un sos preparat din iaurt sau un 
patëllxhanët mbushur, o vânătă cu 
umplutură de carne fragedă tocată 
de miel, aromată cu mirodenii,  
care e perfectă alături de un vin 
local.

TAVE KOSI
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 11.06.
Locuri limitate!

1. București – Belgrad

Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa 
din Autogara Centrală - București și plecăm pe 
ruta Craiova – Drobeta Turnu Severin. Oprim la 
Taverna Sârbului,    delectându-ne încă de pe 
teritoriul românesc cu primele savori sârbești. 
Trecem Dunărea la Porţile de Fier și continuăm 
drumul pe malul sârbesc al Dunării, până la 
Cetatea Golubăţ. Aflată la 4 km de localitatea 
omonimă, cetatea se înalţă spectaculos 
pe stâncile înalte de bazalt, imaginea sa 
oglindindu-se în apele line ale Dunării. În 
timpul vizitei, aflăm despre istoria tumultoasă a 
cetăţii și surprindem prin obiectivul aparatului 
foto panorama ameţitoare de pe zidurile înalte. 
Ajungem seara în Belgrad, și ne rămâne timp 
să facem un scurt tur panoramic. La început, 
ne încearcă un puternic sentiment de déjà 
vu: aceleași clădiri stereotipe, bulevarde 
largi flancate de blocuri de locuinţe, cartiere 
urbanizate în stilul caracteristic al epocii 
comuniste. Apoi totul se schimbă și putem 
să admirăm clădirile și monumentele istorice 
îmbăiate în lumini ambientale. Ne vor 
impresiona pe rând: Parlamentul, Citadela 
Kalemegdan, Palatul Prinţesei Ljubica, artera 
pietonală Kneaz Mihaljov. Ne îndreptăm spre 
hotel pentru cazare.

2. Belgrad – Sarajevo - Mostar

Micul dejun ne pregătește și ne dă energia 
necesară pentru a  explora sufletul Bosniei. 
Sarajevo ni se dezvăluie îndrâzneţ, după 
ce a trecut printr-o restaurare complexă 
după războiul devastator între 1992-1996. 
Cafenelele primitoare și magazinele pline de 
chilipiruri ne amintesc de amprenta profund-
otomană imprimată de alungul timpului de 
negustorii turci. La sud și la nord, cartierele 
de pe dealuri sunt presărate cu case bosniece 
cu acoperișuri roșii și minaretele nenumărate 
ce par să atingă munţii din apropiere. Vei 
avea sansa sa admiri panorama care se 
vede de la antica Fortareata alba, inainte de 
a te reintoarce in oras, in locul unde a fost 
asasinat arhiducele Franz Ferdinand, in 1914 
si la Stadionul Olimpic. Atractia principala 
este reprezentata de Muzeul Tunelului, acolo 
unde, in anul 1993, locuitorii au sapat un pasaj 
subteran, lung de 792 de metri, care a devenit 
calea unica de aprovizionare a orasului asediat.
Cartierul Ilidza, cu minunatul său parc Vrelo 
Bosne, e ca o pădure, plin de copaci seculari și 
străbătut de râul Bosna, ce izvorește din munţii 
care se zăresc în peisaj. Acum 4.000 de ani 
aici se afla o așezare numită Aquae Sulphurae, 
întemeiată de romani. Raţe și lebede se scaldă 
în voie, pe muzica delicatelor cascade care 

împânzesc locul. O plimbare cu trăsura pe 
aleile parcului (opţional) ne va da ocazia să 
admirăm clădiri tradiţionale din perioada de 
ocupaţie austro-ungară. 
Măiestria artizanilor din Bosnia și Herţegovina 
este foarte greu de egalat. Își vindem un pont! 
În Sarajevo, în piaţa de lângă Bascarsija, poţi 
cumpăra un stilou unicat realizat manual din 
gloanţele războiului de acum 20 de ani.  
Plecăm apoi spre emblematicul Mostar, în 
regiunea Herţegovina ne cazăm și ne odihnim 
pentru o nouă zi de aventuri. 

3. Mostar – Medjugorje - Budva

Mic dejun. Centrul comercial al Herţegovinei 
de secole, Mostar are o arhitecură otomană 
perfect conservată. Vizităm celebrul său Pod 
Vechi peste râul Neretva, ridicat în secolul al 
XVI-lea. Mergem în Blagaj și vedem Blagaj 
Tekke, o moschee musulmană ridicată pentru 
practicanţii cultului Dervish. 
Plecăm spre Medjugorje, al cărui nume se 
traduce „între munţi” și care este binecuvântat 
cu o climă mediteraneană blândă. Orașul 
a devenit în 1981 loc de pelerinaj după ce 
Fecioara Maria ar fi apărut în faţa mai multor 
copii. Ne continuam drumul nostru spre 
Muntenegeru. Ajungem seara in Budva. Cazare 
la hotel in zona Budva.

4. Albania de Nord: Durres și Tirana

Program liber in Budva sau excursie optionala 
in Albania – Durres si Tirana. 
Al doilea oraș ca mărime din Albania, Durres 
este poarta Albaniei spre Marea Adriatică, 
Grecii corintieni, negustori și navigatori prin 
excelenţă, au văzut potenţialul acestui loc, 
construind așezarea în secolul  VII î.H.  și 
dându-i denumirea de Epidamos. Admirăm 
clădirile emblematice precum : Muzeul 
Naţional de Arheologie, Amfiteatrul  Roman, 
cel mai mare din Balcani, Turnul și Zidul 
Veneţian. Vila Regelui Zog, reminiscenţă a 
monarhiei albaneze, e înconjurată de un peisaj 
care te face să înţelegi de ce grecii din Corfu 
au fondat Durres acum 2.600 de ani.
Ne îndepărtăm de orașul de pe coasta 
Adriaticii, autocarul ne duce pe șoseaua 
străjuită de păduri seculare, prin văi adânci ce 
traversează munţii. Tirana, capitala Albaniei ni 
se dezvăluie în trepte, mai întâi vedem clădirile 
zonei industriale de la marginea orașului, apoi 
peisajul urban se îmblânzește. Arhitectura și 
culorile din jur îţi dau sentimentul că Tirana 
ţine pasul cu viitorul, dar în același timp este 
ancorată în trecut. Incepem turul de oras 
admirand  frumoasele cladiri din centrul 
orasului:  Muzeul Naţional, Biserica Ortodoxă 
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și vechea Moschee situata in spatele 
impozantului Turn cu Ceas, continuăm apoi 
cu Opera și Banca Naţională. Ajungem 
de-a lungul Bulevardului Deshmoret e 
Kombit, care a fost construit de italieni, apoi 
vedem un monument aparte din perioada 
comunismului, Piramida. Facem poze și 
admirăm suprafeţele sale de marmură 
albă, apoi facem un scurt popas pentru a 
ne          reenergiza la terasa unei cafenele. 
Dacă vrem să aflăm mai multe despre 
istoria acestui neam, despre care am învăţat 
că ar fi urmașii dacilor ca și noi, intrăm să 
vizităm Muzeul Naţional. Apoi ne întoarcem 
la hotelul nostru din Budva.

5. Cetinje – Mănăstirea Ostrog – 

Podgorica – Mănăstirea Rezevici

Program liber in Budva sau optional 
tur Muntenegru. Ajungem in Cetinje - 
capitala istorică a Muntenegrului, care 
prin arhitectura sa urbană este o reflexie 
și totodată subiect de reflecţie a istoriei 
tumultoase a acestui stat ex-yugoslav. Ne 
oprim la Palatul Regelui Nicolae şi apoi  
continuăm plimbarea pe Korzo, promenada 
orașului, o zonă pietonală animată de 
artiști de stradă, terase cochete, cafenele 
moderne, aflate în preajma Academiei de 
Arte. Admirăm reşedinţa prezidenţială, apoi 
ne îndreptăm spre Biserica Ćipur ridicată  
pe fundaţia vechii mănăstirii Crnojević 
din secolul al XV-lea. Noua mănăstire, 
ridicată în 1701 păstrează moaștele Sf. 
Ioan Botezatorul şi un fragment din Crucea 
Sfântă. Cetinje ne surprinde plăcut, fiind un 
oraș cu o moștenire culturală unică, unde 
oamenii par să preţuiască viaţa așa cum o 
făceam și noi nu demult, în tihnă.

Excursia continuă spre Mănăstirea Ostrog, 
asezată pe o stâncă aproape verticală a 
muntelui Ostrog, la o altitudine de 2.000 
de metri. Muntele adăpostește o pesteră 
tainica unde se află mormântul Sfântului 
Vasile de Ostrog. Este una dintre cele 
mai vizitate mănăstiri ortodoxe din lume 
și cel mai important loc de pelerinaj din 
întreaga Peninsulă Balcanică. Mănăstirea 
a fost întemeiată de către Ierarhul Vasile, 
Mitropolit de Zahumlje si Herzegovina, în 
secolul al XVII-lea.
Pornim acum motorele către Podgorica 
unde se face un scurt tur panoramic şi 
avem ocazia sa mai aflăm despre istoria 
locurilor. Amestecul de stiluri arhitecturale 
de la Podgorica reflectă istoria turbulentă 
a orașului și a ţării. Ca parte a Imperiului 
Otoman până în 1878, Podgorica are 
numeroase exemple de arhitectură 
turcească. Cele mai vechi cartiere ale 
orașului, Stara Varoš (orașul vechi) și Drač 
sunt marcate de cultura otomană, cu 
două moschei strălucitoare. Partea nouă a 
orașului Nova Varoš (orașul nou) are străzi 
mai largi, cu un aspect ortogonal și este 
considerată astăzi centrul orașului.
Ultima vizită din programul de azi este la o 
frumoasă și veche mănăstire ortodoxă din 
Muntenegru – Mănăstirea Rezevici. Istoria 
acesteia se leagă de povestea clanului 
Pastrovic, care a domnit într-una dintre 
cele mai frumoase regiuni ale Coastei 
Adriatice, între Budva și Petrovac. Cea mai 
veche ramură a acestui clan purta numele 
de “Rezevici”, nume purtat mai apoi de 
mănăstirea și de raul din apropiere. La 
un anumit loc, pe apa raului Rezevici, 

comunitatea se aduna pentru a tine sfat, 
pentru a judeca pricinile ivite intre ei sau 
pentru a-si alege conducatorii. Tot in acest 
loc erau alesi si printii ce au domnit peste 
clanul Pastrovici; ultimul dintre ei a fost 
printul Stefan Stiljanovic - cunoscut in 
popor ca Sfantul Stefan - ale carui sfinte 
moaste se si afla in Catedrala din Belgrad. 
Datorita valorii sale istorice si culturale, 
Manastirea Rezevici se afla sub protectia 
UNESCO.  Seara ne intoarcem in  Budva 
pentru cazare la același hotel.

6. Kotor –  Dubrovnik 

Program liber in Budva sau excursie 
opţională în Croaţia la Dubrovnik. Suntem 
nerăbdători să pornim la drum şi ne 
îndreptăm către Croaţia. Primul popas va fi 
in Kotor,  unde trecutul și prezentul coexistă 
armonios. Fortăreaţă navală veneţiană între 
secolele XV-XVIII, orașul este un adevărat 
monument în aer liber. Ne plimbăm printr-
un labirint medieval de muzee, biserici, 
palate veneţiene care-ţi va pune sângele 
în mișcare. Vizităm Catedrala Sf.  Tryphon, 
un monument arhitectural și istoric din 
secolul al V-lea.Tot aici, păstrând tradiţia 
de secole, localnicii ne fac poftă cu şunca 
uscată, măslinele amestecate cu rozmarin 
de munte şi ghirlandele de smochine 
uscate strânse cu frunze de dafin. Mergem 
cu autocarul de-a lungul Fiordului Kotor, 
unul dintre cele mai frumoase din lume, 
deseori denumit “Fiordul Sudului”, inclus 
pe lista Patrimoniului UNESCO din 1979. O 
experienţă care îţi va tăia respiraţia. Zona 
este uluitoare, cu stânci calcaroase care 
se reflectă în apa ca o oglindă fermecată. 
Geometria stâncilor sfidează legile fizicii și 

Canionul Tara

Canionul Râului Tara este 
considerat un monument al naturii, cu a 
sa adâncime de peste 1300 m, al doilea ca 
mărime după Marele Canion din Statele 
Unite. Canionul cuprinde o serie de terase 
stâncoase, însă la bază, e alocuri se găsesc 
plaje cu nisip fin flancate de stânci înalte. 
În zonă sunt peste 80 de peşteri.

Fiordul Kotor

Unul dintre cele mai frumoase 
golfuri din lume, deseori denumit 

“Fiordul Sudului”, inclus pe lista Patrimoniului 
UNESCO din 1979. O experienţă care îţi va 
tăia respiraţia. Zona este uluitoare, cu stânci 
calcaroase care se refl ectă în apa ca o oglindă 
fermecată. Geometria stâncilor sfi dează legile 
fi zicii și oferă un miraj magnifi c, parând în 
același timp un fi ord sau un canion inundat. 

Dubrovnik 

De îndată ce pornim la pas 
prin vechiul oraș, găsim capele 

renascentiste clădiri veneţiene și vile 
elegante cu influenţe baroce ce străjuiesc 
străduţele pavate cu piatră cubica. Avem 
motiv să ne oprim la Biserica Franciscana 
cu cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne 
atrag ca niște magneţi fortăreaţa Lovrijenac 
și Minceta.

1 2 3
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PELLERIN PLUS
Reducere 90€

PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 50€

319€
+215 €  (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)
229€

+215 €  (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

249€
+215 €  (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

269€
+215 €  (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursie la Dubrovnik.
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare și 
asistenţă turistică locală);

• Oferta valabilă pentru ultimele locuriîn autocar;
• Plata integrală la înscriere;
• Nu se acceptă modifi cări sau anulări.
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENŢIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la  31.01.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabilă pana la  28.02.2018.

Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenţă turistică locală);

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenţa de plată până la  31.03.2018;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  30.04.2018.

Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenţă turistică locală);

BEST DEAL

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat 
7 cazări hotel de  2-3*;
7 mic dejun;
Bilet de avion Tivat – Bucuresti;
Transfer hotel – aeroport.
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Albania de Nord - 30 €/pers.
Cetinje,Podgorica -30 €/pers.
Dubrovnik- Kotor,- 35 €/pers.
Seara de folclor - 35 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de 
persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 150 €
• Reducere a 3-a persoana in camera - 15 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Gustă Albania 

Puţină lume știe că Albania este 
una dintre ţările europene cu 
cea mai îndelungată tradiţie 
viticolă, așa că merită să savuraţi 
cel puţin un pahar de vin vechi 
din soiurile Shesh i bardhe sau 
Shesh i zi, specifi ce zonei Durres. 
Răsfăţaţi-vă cu unul dintre 
deserturile tradiţionale, despre 
care mulţi gurmanzi spun că sunt 
foarte asemănătoare cu cele din 
Afganistan și Turcia.

Seară Tradiţională (opţional)
Ultima seară, în Budva, vom gusta 
preparatele supra-calorice, dar 
extrem de gustoase ale bucătăriei 
din Muntenegru, și ciocnim 
paharele cu sljivovica (sliboviţa), 
rakija (rachiu) sau varaintele sale 
mai fanteziste cu diverse arome 
precum cea de gutui, caise sau 
nuc. Ar fi păcat să nu gustăm din 
păcătoasa medovaca (băutura 
ursului), o variaţiune a rachiului 
în care mierea este vedeta. Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm 
impresii și să legăm prietenii noi.

oferă un miraj magnific, parând în același timp 
un fiord sau un canion inundat. 
Plecăm la drum spre orașul pe care Byron 
l-a descris drept Perla Adriaticii. Oraşul 
Dubrovnik a fost întemeiat în secolul al XVI-lea, 
adăpostind în portul său o flotă comerciala 
recunoscută timp de secole în întreaga 
lume. Intrăm animaţi de o curiozitate… De 
ce a fost ales Dubrovnic de echipa serialului 
Urzeala Tronurilor ca loc de filmare?  De 
îndată ce pornim la pas prin vechiul oraș, 
găsim și răspunsul: scenografia e perfecta 
pentru scenele pline de fantezie din serial. 
Palatele superbe, capele renascentiste, clădiri 
venetiene și vile elegante cu influenţe baroce 
străjuiesc străduţele pavate cu piatră cubica. 
Avem motiv să ne oprim la Biserica Franciscana 
cu cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne 
atrag ca niște magneţi fortăreaţa Lovrijenac 
și Minceta. Mergem pe Stradun – principala 
arteră pietonală din cetate, și vedem alte 
vestigii ale gloriei acestui oraș-port: biserica 
San Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul Palat 
Sponza, Turnul cu Ceas, simbol al oraşului, 
Biserica Sf. Vasile, Mănăstirea Dominicană, 
Portul vechi şi Fortăreaţa Ravelin. Admirăm 
Catedrala din Dubrovnik - cu o istorie 
interesantă - o impresionantă bazilică barocă a 
cărei reconstrucţie ar fi fost finanţată de însuși 
marele rege cruciat Richard Inimă de Leu. Apoi 
ne facem timp pentru cumpărături, pentru 
a savura o cafea şi admira peisajul citadin. 
Seara ne vom opri la un restaurant cu specific 
să schimbăm impresii și să ne bucurăm de 
deliciile locale. 
Celebrităţi ca Beyoncé, Roman Abramovici, Sir 
Roger Moore și Bob Geldof au fost zăriţi pe 
aici, ba mai mult, orașul vechi din Dubrovnik a 
devenit o locaţie populară de cinema în ultimii 
ani. De exemplu, aici au fost filmate scene 

ample pentru “Game of Thrones”,” Star Wars” 
sau “Robin Hood”.
Plecăm din Dubrovnik cu un album 
impesionant de obiective și momente 
surprinse cu aparatele foto pe care le 
rememorăm în camera hotelului din Budva.

7.  Budva - relaxare pe malul Adriaticii 

Vom savura din nou un mic dejun copios pe 
meleaguri străine, unde zona de coastă a 
Muntenegrului oferă o privelişte minunată spre 
apele albastre ale Adriaticii! Avem ocazia să 
ne bucurăm de soare, plajă, baie în mare…… 
Este una dintre cele mai frumoase coaste din 
lume și frumuseţea ei nu te va lăsa indiferentă. 
Centrul vechi al Budvei este un loc uimitor, 
unde puteţi descoperi istoria și tradiţia acestui 
minunat oraș din Muntenegru. 

8. Budva – București

Lăsăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am 
vizitat și plecăm spre România. Parcurgem 
drumul pana la aeroportul din Tivat cu amintiri 
de nepreţuit în minte și gata pentru a gusta 
din istoria altui tărâm misterios și captivant. 
Îmbarcare și zbor spre București.

11.06;

17.09*

2018

DATE DE PLECARE
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    hotel de 2-4*

Mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Slovenii au o moștenire culturală deose-
bită, ceea ce le-a modelat și felul de a fi .  
În orașele lor se simte un aer cosmopolit, 
calm și boem în același timp. 

Ljubljana : Catedrala Sf.Nicolae, Fântăna 
Robba, Castelul Ljubljana, Podul Triplu
Groznjan: Loggia, Zidurile Cetăţii
Pola : Arcul Sergi, Fortifi caţiile
Porec : Bazilica
Opatija : Biserica Sf. James
Zagreb : Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului

Vizităm o cramă superbă din regiunea 
Brda, faimoasă pentru vinurile sale 
premiate la nivel mondial.  După 
degustarea de vin facem o incursiune 
gastronomica în bucătăria regiunii. 

FII PREGĂTIT DE...

B
A

L
C

A
N

I

179 €

începând de la

+ 105 € (transport
autocar)

�
?� � /pers.

Râuri de culoarea smaraldului, vinuri bune, orașe 
cosmopolite, castele și mănăstiri medievale și un cadru 
natural spectaculos.

8'�:%43(  
�����
����
��������
Gustă farmecul natural al unei țări cu totul unice! 
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1. București - Budapesta

Sosire în Budapesta. Tur panoramic pe malul Dunării. 
Cazare în Budapesta. 

2. Budapesta - Ljublijana

Ajungem în Ljubljana. Respirăm aerul curat al unei 
capitale verzi și savurăm începutul unei călătorii 
încărcate de istorie. Deși este un oraș cu doar 280. 
000 de locuitori, concentraţia de atracţii turistice îţi 
dă de gândit. Stabilim aici cartierul general şi facem  
“planul de bătaie”pentru următoarele zile.

3. Ljubljana – Lacul Bled

Dimineața descoperim Capitala Slovenă. Ne 
uimește  tihna orașului și seninătatea localnicilor. 
Vizităm Castelul Ljubljana (sec. XV), cu blazonul 
guvernatorilor provinciei Kranjska. Aspectul său 
impunător îi trădează rolul istoric de fortăreaţă și 
reședinţă regală. Alături se află Capela Sf. Gheorghe. 
Podul Triplu este unul dintre cele mai frumoase 
și cunoscute poduri din Ljubljana. Arhitectura sa 
specială reunește, de fapt, un grup de trei poduri 
care leagă orașul modern de centrul medieval. La 
o oră distanţă admirăm panorama spectaculoasă 
creeată de vecinătatea lacului Bled, castelul Bled de 
pe mal și biserica de pe insulă.

4. Ljubljana - Parcul Naţional Triglav 

În a patra zi, pornim spre Alpii Iulieni ai Sloveniei. 
Priveliștea este atât de spectaculoasă, încât ai 
senzaţia că ai intrat într-un film atent regizat. Piscurile 
ameţitoare, de peste 2000 de metri se îmbină cu 
ravene abrupte.  De-acum te afli în Parcul Naţional 
Triglav, numit după cel mai înalt vârf,( 2.864 m), care a 
devenit simbol naţional imprimat pe steagul sloven. 
Parcul este un paradis și ca să ţii minte cum arată 
culoarea smaraldului, fă neapărat fotografii cu râurile 
Tolminka și Soča. După aventura drumului, ne tragem 
sufletul în cea mai spectaculoasă zona viticolă, Brda, 
supranumita și “Toscana Sloveniei”.  Prânzul delicios 
îl asortăm cu vinuri de care se mândresc slovenii. Pe 
bună dreptate. Simți că strugurii au cules dulceața și 
parfumul soarelui pe îndelete. Se impune și vizitarea 
unei crame care ne învață mai multe despre tradițiile 
viticole ale locului. Ne întoarcem la hotel în Ljubljana.  

5. Podișul Karst - Postojna - Lipica

Astazi va propunem o excursie optionala pentru 
vizitarea pesterei Postojna si a fermei de cai de la 
Lipica. Podișul Karst se întinde din Slovenia ca un braţ 
ce se odihnește pe umerii Italiei. Această regiune 
este faimoasă deoarece de aici derivă termenul de 
carst sau relief carstic. Paleologii descoperă peșteri 
noi în Slovenia în fiecare an, și sunt deja peste 
8000. Însă cea mai mare și mai vizitată este peștera 
Postojna. Ascunde o serie de minunăţii, printre care și 
forme de viaţă rare 

6. Groznjan - Rovinj - Opatja

Dimineaţa ne pregătim pentru excursia de o zi în 
partea croată a Istriei. oprim în Groznjan, un loc 
pitoresc cu o istorie interesantă. Vâzând străduţele 
animate de artiști, artizani și cafenele, nu ai crede 
că Groznjan a fost cât pe ce să ajungă un oraș 

ITINERARIU

abandonat. Apoi vizităm Bazilica din Porec, (sec. 
V) cu mozaicului său auriu. Rovinj se află pe malul 
mării Adriatice și ar fi mai mare păcatul să trecem 
indiferenţi pe lângă el. Ne relaxăm în arhitectura sa 
cu influenţe veneţiene. După Rovinj, ne oprim și în 
Pola, cel mai vechi și mai mare oraș din regiunea 
istorică  Istria, cunoscut pentru clădirile sale din 
perioada romană. Un exemplu în acest sens este  
Amfiteatrul denumit și Arena, care seamană foarte 
mult cu faimosul Colloseum din Roma. Pe seară, ne 
cazăm în Opatija.

7. Opatija - Zagreb – Budapesta

Despre Opatija se spune că a dat startul turismului 
croat. Descoperim vegetaţia luxuriantă, clima 
blândă, plajele superbe și clădirile vechi de sute 
de ani, biserica Sfântul Ioan (1420 d.H), statuia 
Domniţa cu pescărușul, simbolul orașului. Pornim 
apoi spre Zagreb. Ne bucurăm de bisericile și 
mănăstirile superbe, de palatele, parcurile și vria 
comercială din Zagreb, semn că oamenii știu să 
se bucure de viaţă! Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului domină Piaţa Kaptol cu turnurile sale 
impunătoare încă din secolul al XIII. Plecăm spre 
Budapesta unde ajungem în cursul serii. 

8. Budapesta - București

După micul dejun pornim spre ţară. Ajungem în 
București pe înserate.

Ljubljana – Lacul Bled – Parcul National Triglav – Brda – Postojna – Lipica – Groznjan - Porec – Rovinj –Pola – 
Opatija – Zagreb - Budapesta

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 90€

STANDARD PLUS

Reducere 60€

299€
+ 105 € (transport  autocar)

179€
+ 105 € (transport  autocar)

209€
+ 105 € (transport  autocar)

239€
+ 105 € (transport  autocar)

• Oferta valabila pentru 
primele locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, avand 
incluse asigurarea 
medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursiile Bled 
si Triglav;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta  valabila pana la  
20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
20.04.2018.

Savori din: Slovenia 
.................................................................
Facem un popas în cea mai 
spectaculoasă zona viticolă a 
Sloveniei, Brda. Tragem la o 
cramă unde învaţăm mai multe 
despre tradiţiile viticole ale locului. 
Degustăm soiurile locale de vinuri, 
cu care slovenii se mândresc pe bună 
dreptate, Simţi că strugurii s-au copt 
în liniște, cu răbdare, că au cules 
dulceaţa și parfumul soarelui pe 
îndelete.

VIN DE BRDA
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat
7 cazări hoteluri  2-4*; 7 mic dejunuri;
Vizita Ljubljana;Tur Peninsula Istria;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Lacul Bled -  20 €/pers.
Excursie Triglav &Brda - 20 €/pers.
Excursie Postojna & Lipica - 20 €/pers.
Crama Borkatakomba - 25 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrări la obiectivele turistice (inclusiv excursii opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup min. 30 de participanti.

DE REŢINUT!
07.06; 26.07;

12.08; 10.09
2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 07.06

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 120€

• Supliment de single: 125 €
• Reducere a 3-a pers. in triplă: 

10 €
• Copil 6-12 ani reducere 15 € în 

cameră dublă cu doi adulţi.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

10 nopti cazare: 
    hotel de 3*

10 mese incluse:
      10 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA... 

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Desi confl ictele de acum 20 de ani au 
izolat mare parte a regiunii, astăzi aici 
găsim o oază nedescoperită, plină de 
destinaţii superbe, natură neatinsă, situri is-
torice, orașe frumoase și oameni primitori 
și gusturi aproape exotice. 

Belgrad : Citadela Kalemegdan, Bd Kneaz 
Mihaljov; Topola : Biserica Sf. Gheorghe
Sarajevo : Fortăreaţa albă, Muzeul 
Tunelului, Parcul Vrelo Bosne ; Mostar: 
Podul Vechi ; Blagaj : Blagaj Tekke
Medjugorje : Mănăstirea Fecioarei de 
la Medjugorje ; Dubrovnik : Biserica 
Franciscană, Mănăstirea Dominicană ; 
Kotor : Catedrala Sf. Tryphon, Poarta 
Prinicipală a Cetăţii, Fiordul Kotor
Cetinje : Biserica Cipur ; Shkodra : 
Castelul Rozafa,Muzeul Naţional de 
Fotografi e Marubi ; Durres : Turnul şi Zidul 
Veneţian ; Tirana : Biserica Ortodoxă, 
Muzeul Naţional ; Shkodra : Castelul 
Rozafa, Muzeul Naţional de Fotografi e 
Marubi ; Berat : Muzeul Naţional de 
Etnografi e, Podul Arcuit ; Korca : Catedrala 
Învierii Domnului ; Ohrid : Biserica Sf Sofi a, 
Monumentul Sf. Chiril şi Metodiu, Copacul 
Chinar din vechiul Bazar, Cetatea Tsar 
Samuil ; SKOPJE : Fortăreaţa Kale, Podul 
de Piatră, Casa Memorială a Maicii Tereza, 
Vechiul Bazar ; SOFIA : Catedrala Al.Nevski
MănăstireaRila

În Kosovo, vizităm splendida mănăstire 
Gracanica, un simbol al stilului bizantin care 
și-a câștigat locul în patrimoniul UNESCO. 

FII PREGĂTIT DE...

245€

începând de la

+ 110 € (transport autocar)

��
?� � /pers.
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Și nu întâmplător.... Pentru că aici există o diversitate 
culturală remarcabilă, iar istoria a lăsat moștenire 
Balcanilor o colecţie impresionantă de comori listate în 
Patrimoniul Mondial UNESCO.
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Lumea întreagă redescoperă Balcanii. 
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALESerbia – Bosnia-Herţegovina – Croaţia - Muntenegru–Albania – Macedonia – Kosovo - Bulgaria

Tirana Panoramică:

Pentru o priveliște cu adevărat aparte 
asupra coloratei Tirana, trebuie să 
urci în telegondola Dajti Ekspress, 
având cel mai lung traseu din Balcani. 
Odată ajunși pe culmile Muntelui 
Dajti, ai ocazia de a lua prânzul 
într-un restaurant rotativ care oferă 
o panoramă de 360 de grade asupra 
împrejurimilor. 

Ospăţ macedonean

Seara mai rămîne timp să ne înfruptăm 
din preparatele supra-calorice, dar 
extrem de gustoase ale bucătăriei 
macedonene, și să ciocnim paharele 
pline de rakija (rachiu) sau variantele 
sale mai fanteziste cu diverse arome 
precum cea de gutui, caise sau nuc. Ar 
fi  păcat să nu gustăm din “Moussaka” 
un preparat  de vinete specifi c în 
Balcani și Orientul Mijlociu. Versiunea 
macedoneană a acesteia cuprinde în 
mod tradiţional câteva straturi de 
carne tocată de miel sau carne roșie, 
vânătă feliată și cartof (ingredientele 
opţionale includ roșii sau ardei grași). 
Și la asemenea festin se asorteaza de 
minune  un pahar de vin roșu autentic. 
Hai să ciocnim cupele, să schimbăm 
impresii și să legăm prietenii noi.

Savori din: Balcani
.................................................................
Așa cum grecii au tavernele, iar 
francezii bistrourile și sârbii se 
mândresc cu ale lor “kafana”, 
locul ideal pentru o experienţă 
gastronomică autentică sârbească. 
Meniul este variat, însă trebuie 
să  gustaţi  o plejskavica, un fel de 
burger de vită condimentată și 
prăjită la grătar, stropită cu sosul 
delicios de kaimak, servită cu chifl e 
proaspete, verdeaţă, ceapă și 
legume după plac. Alternativa poate 
fi  cevapi (un soi de mititei sârbești) 
la grătar, buni de-ţi lasă gura apă. 
Așa că, să aveţi poftă! Preţurile sunt 
modeste iar mâncarea delicioasă și 
porţionată cu generozitate. 

PLJESKAVICA.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 04.05.
Locuri limitate!

1. București – Belgrad

Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa 
din Autogara Centrală - București și plecăm pe 
ruta Craiova – Drobeta Turnu Severin. Oprim 
la Taverna Sârbului,  delectându-ne încă de pe 
teritoriul românesc cu primele savori sârbești. 
Trecem Dunărea la Porţile de Fier și continuăm 
drumul pe malul sârbesc al Dunării, până la 
Cetatea Golubăţ. Aflată la 4 km de localitatea 
omonimă, cetatea se înalţă spectaculos pe 
stâncile înalte, imaginea sa oglindindu-se în 
apele line ale Dunării. Ajungem după-amiaza 
în Belgrad, și facem un scurt tur de oraș. Se vor 
vedea clădirile și monumentele istorice îmbăiate 
în lumini ambientale, atracţiile pe care le vom 
vizita în următoarea zi. Cazare în Belgrad

2. La pas prin Belgrad …

După micul dejun începem asediul prin Poarta 
Leopold, punctul de acces către centrul istoric. 
Vizităm Cetatea și  Parcul Kalemegdan. Ni se 
dezvăluie Poarta Zindan, Poarta lui Despot, 
Fântâna Romană, Biserica Ruzica, Muzeul de 
Istorie Naturală, Monumentul Recunoștinţei 
Franceze, Poarta Vidin și Turnul cu Ceas. Facem o 
scurtă oprire la Catedrala Ortodoxă Arhanghelul 
Mihail, ridicată în 1837 iar peste drum zărim şi 
Palatul Prinţesei Ljubica. Apoi, pe artera pietonală 
Kneaz Mihajlov găsim un oraș vibrant, plin de 
viaţă și istorie, cu edificii în stil neoclasic sau 
baroc cu amprenta Habsburgică de  sec. XIX. 
Din Piaţa Republicii, intrăm în Skadarlija, cartierul 
boem al Belgradului, corespondent al  celebrului 
Montmartre, cu o puzderie de cafenele și 
cârciumi unde odinoară își făceau veacul scriitori, 
artiști la sfârșit de secol XIX. Cafanele Dva Jelena, 
Zlatni Bokal și Tri Sesira, mai primesc și astăzi 
oaspeţi. În cârciumi, notele muzicale readuc 
atmosfera de început de secol XX, acompaniate 
de clinchet de pahare și voci petrecăreţe. Oprim 
la Catedrala Sf. Sava, cea mai impunătoare 
catedrală ortodoxă din Balcani. De aici, pornim 
spre Belgrad-ul nou, peste Râul Sava unde vom 
vedea Palatul Federaţiei, Turnul Genex și Centrul 
Sava. Intrăm la Mausoleul lui Tito. Muzeul expune 
colecţia de obiecte personale și cadourile 
conducătorului Yugoslaviei. Spre final de zi 
intrăm în cartierul Zemun, cândva un cartier rău 
famat, care actualmente a prins culoare și curaj și 
își trăiește a doua tinereţe. Aici se găsește cel mai 
bun street-food din Belgrad. Oprim la Cetatea 
Zemun cu al său Turn Millenium… și facem poze. 
Cazare în Belgrad.

3. Belgrad – Oplenac – Mokra Gora – Sarajevo 

Revigoraţi și energizaţi după micul dejun și 
cafeaua aromată, ne ocupăm locurile în autocar 
și ne pregătim de o zi memorabilă. Prima noastră 
oprire este la Topola, un loc încărcat de funebra 
istorie a monarhiei din Serbia. Aici se află Biserica 
Sf Gheorghe în a cărei cripte se odihnesc cei mai 
importanţi regi și membri princiari ai dinastiei 
Karadjordjević. Interiorul edificiului în stil neo-
bizantin impresionează prin bogăţia culorilor 

din fresce, mozaicul superb, coloanele albe de 
marmură. Plecăm cu satisfacţia că nu am ratat 
poate cea mai emblematica atracţie turistica a 
Serbiei, cel putin așa ne spun localnicii. După 
Oplenac drumul nostru se îndreaptă spre orașul 
Mokra Gora. N-am fi insistat asupra acestui 
orășel, dar nu ne-ar fi iertat-o nimeni din grup să 
ajungem atât de aproape de Drvengrad, unde 
au fost amenajate decorurile pentru turnarea 
filmului Zivot je Cud” (Viaţa e un miracol) regizat 
de Kusturica. Și-acum, chiar putem spune că am 
văzut tot ce era mai important în Serbia. Drum 
liber în faţă, în autocar avem de povestit, de 
schimbat impresii și de temperat nerăbdarea de 
a vedea alte meleaguri de poveste. Ajungem în 
curînd în Sarajevo, capitala statului ex-yugoslav 
Bosnia și Hertegovina. Sarajevo ni se dezvăluie 
îndrâzneţ, după ce a trecut printr-o restaurare 
complexă după războiul devastator între 1992-
1996. Cafenelele primitoare și magazinele 
pline de chilipiruri ne reamintesc de amprenta 
profund-otomană. Pentru a cunoaște istoria 
zbuciumată a orașului, putem vizita Muzeul 
Tunel, la care ajungem cu unul dintre coloratele 
tramvaie care zumzăie pe bulevardele din 
Sarajevo. Cartierul Ilidza, cu minunatul său parc 
Vrelo Bosne, se aseamănă unei păduri, fiind 
străbătut de râul Bosna. Acum 4.000 de ani 
aici se afla o așezare numită Aquae Sulphurae, 
întemeiată de romani. Raţe și lebede se scaldă 
în voie, pe muzica delicatelor cascade care 
împânzesc locul.  Seara cazare în Sarajevo. 

4. Sarajevo – Mostar – Medjugorje 

După micul dejun, pornim spre Mostar. Centrul 
comercial al Herţegovinei de secole, Mostar are 
o arhitecură otomană perfect conservată. Vizităm 
celebrul său Pod Vechi peste râul Neretva, ridicat 
în secolul al XVI-lea. Mergem în Blagaj și vedem 
Blagaj Tekke, o moschee musulmană ridicată 
pentru practicanţii cultului Dervish. Plecăm spre 
Medjugorje, al cărui nume se traduce „între 
munţi” și care este binecuvântat cu o climă 
mediteraneană blândă. Orașul a devenit în 1981 
loc de pelerinaj după apariţia Fecioarei Maria în 
faţa unor copii de păstori. În regiune sunt sate 
tradiţionale de aromâni care se bucură de vizită, 
în caz că ne bate vre-un gând. Rămânem peste 
noapte în Medjugorje. 

5. Medjugorje – Dubrovnik – Kotor – Cetinje

Plecăm spre Croaţia, ajungem după-amiază 
la Dubrovnik și pătrundem în interiorul cetăţii 
cu străzi albe din calcar și clădri baroce 
impunătoare. Oraşul Dubrovnic a fost întemeiat 
în secolul al XVI-lea, adăpostind în portul său o 
flotă comerciala recunoscută timp de secole în 
întreaga lume. Intrăm animaţi de o curiozitate: 
De ce a fost ales Dubrovnic de echipa serialului 
Urzeala Tronurilor ca loc de filmare?  De îndată 
ce pornim la pas prin vechiul oraș, găsim și 
răspunsul: scenografia este perfectă pentru 
scenele pline de fantezie din serial. Palatele 
superbe, capele renascentiste clădiri venetiene 



118 Experienţe 2018 - Circuite Turistice

ITINERARIU

*���(*$(+@33

și vile elegante cu influenţe baroce străjuiesc 
străduţele pavate cu piatră cubica. Avem 
motiv să  oprim la Biserica Franciscana cu 
cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne 
atrag ca niște magneţi fortăreaţa Lovrijenac 
și Minceta. Mergem pe Stradun – principala 
arteră pietonală din cetate, și vedem alte 
vestigii ale gloriei acestui oraș-port: biserica 
San Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul 
Palat Sponza, Turnul cu Ceas, simbol al 
oraşului, Biserica Sf. Vasile, Mănăstirea 
Dominicană, Portul vechi şi Fortăreaţa 
Ravelin. Admirăm Catedrala din Dubrovnik 
- cu o istorie interesantă - o impresionantă 
bazilică bizantină a cărei re-construcţie în 
sec. al XII-lea ar fi fost finanţată de regele 
cruciat Richard Inimă de Leu. Apoi ne facem 
timp pentru cumpărături, pentru a savura o 
cafea şi admira peisajul citadin.  Drumul până 
la orașul veneţian Perast din Muntenegru, 
prin superbul Fiord Kotor, pare desprins 
dintr-un film. Timp liber in Perast. Opţional 
se poate face o plimbare cu barca  până pe 
Insula Ostrov.  Aici vizităm biserica Gospa 
od Škrpjela -„Fecioara de pe stânci”. Facem 
un tur al frumosului Kotor, unde trecutul și 
prezentul coexistă armonios. Ne plimbăm 
printr-un labirint medieval de muzee, biserici 
și palate veneţiene care-ţi va pune sângele 
în mișcare. Vizităm Catedrala Sf. Tryphon, 
monumeni istoric din secolul V. Plecăm spre 
Cetinje, unde înnoptăm.

6. Cetinje – Shkodra – Tirana – Durres

Savurăm micul-dejun însoţit de o cafea 
tare și plecăm spre Shkodra. Vizităm aici 
Castelul Rozafa și aflam legenda locului care 
se aseamănă cu cea a meșterului Manole, 
Rozafa fiind soţia celui mai tânăr dintrei cei 
trei fraţi care încercau să construiască ziduri 
pentru castel, ca a doua zi să le gasească 
darâmate. Ne transpunem în vremuri 
medievale, fiind captivaţi de diversitatea 
fascinantă a orașului. Vedem Moscheea de 
Plumb, construită de Mehmet Pasa Bushati 
după modelul Moscheei Albastre din 
Istanbul, dar având acoperișul confecţionat 
din plumb. Pornim spre Durres, al doilea oraș 
ca mărime din Albania și poarta Albaniei 

spre Marea Adriatică. Grecii corintieni, 
negustori și navigatori prin excelenţă, au 
văzut potenţialul acestui loc, construind 
așezarea în sec VII î.H. și dându-i denumirea 
de Epidamos. Vizităm clădirile emblematice 
precum Muzeul Naţional de Arheologie, 
cel mai mare Amfiteatru Roman din Balcani, 
Turnul și Zidul Veneţian. Vila Regelui Zog, 
reminiscenţă a monarhiei albaneze, e 
înconjurată de un peisaj care te face să 
înţelegi de ce grecii din Corfu au fondat 
Durres acum 2.600 de ani. Ne îndreptăm 
spre Tirana, capitala Albaniei. Arhitectura 
și culorile din jur îţi dau sentimentul că 
Tirana ţine pasul cu viitorul, dar în același 
timp este ancorată în trecut. Vizităm 
Muzeul Naţional, Biserica Ortodoxă și 
vechea Moschee din spatele impozantului 
Turn cu Ceas, continuăm cu Opera, apoi 
vedem Casa Culturală a Albaniei și Banca 
Naţională. Ajungem de-a lungul Bulevardului 
Deshmoret e Kombit, care a fost construit 
de italieni, apoi vedem un monument aparte 
din perioada comunismului, Piramida. Apoi 
facem un scurt popas pentru a ne reenergiza 
la terasa unei cafenele. Dacă vrem să aflăm 
mai multe despre istoria acestui neam, 
despre care am învăţat că ar fi și ei urmașii 
dacilor, intrăm să vizităm Muzeului Naţional. 
Cazare în Tirana.

7. Durres – Berat – Korca 

Berat provoacă și încântă privirea prin 
colecţia impresionantă de case albe 
otomane ce ocupă versantul unui munte. 
Cu siguranţă, acesta ar putea fi punctul 
culminant al vizitei în Albania. Cunoscut 
drept “orașul cu o mie de ferestre”, Berat a 
convins UNESCO să-l includă în Patrimoniul 
Mondial al orașelor muzeu. Cele trei cartiere 
majore ale orașului vechi sunt Mangalemi, 
Gorica si Kala, unde se află castelul. Vizitarea 
staţiunii „Kala” implică o plimbare abruptă 
pe un drum pietruit, dar cei care o fac 
vor fi răsplătiţi cu o vedere panoramică 
impresionantă. Vom vedea Muzeul de 
Iconografie „Onufri”, Moscheea Roșie, 
cunoscută pentru minaretul său singuratic 
și Biserica Sf. Treime. Ne îndreptăm pașii 

spre Muzeul Naţional de Etnografie, care 
este situat într-una din cele mai autentice și 
mai interesante clădiri ale orașului. Urmează 
Podul Arcuit, construit în 1780, un fabulos 
exponat arhitectural și loc perfect pentru a 
face poze de invidiat. E timpul să ne luăm 
rămas bun de la încă un loc plin de farmec 
și istorie nealterată și să continuam excursia 
noastra prin Balcani. Plecăm spre Korça, 
orașul serenadelor. Ne vom caza și vom 
înnopta la un hotel din zonă.  

8. Korca – Ohrid – Skopje 

Mic dejun. Vizităm orașul Korca și admirăm 
Catedrala Învierii Domnului și Moscheea 
Ilyaz Mirahori. Plecam spre Ohrid. Fondat 
acum peste 2400 de ani, orașul Ohrid 
are o bogăţie de patrimoniu și astăzi este 
un important centru cultural și spiritual. 
Atât orașul, cât și lacul au fost înscrise în 
Patrimoniul Mondial UNESCO în1980. 
Lacul Ohrid este unul dintre cele mai vechi 
lacuri din lume, aproximativ 4 milioane 
de ani. În jurul lacului există aproximativ 
365 de biserici, mănăstiri și alte locuri 
religioase. Începem cu un tur al orașului 
Ohrid, care include vizitarea cetăţii Tsar 
Samuel și amfiteatrului roman, pentru vederi 
panoramice senzaţionale. Continuăm cu  
monumentul Sf. Chiril și Metodiu, Biserica 
Sf. Sofia, Galeria de Efigii și Cetatea Samuel. 
Nu plecăm din Ohrid fără a face o plimbare 
prin bazarul orașului, care ascunde o surpriză 
pentru vizititatori – istoricul copac Chinar, 
vechi de peste1.000 de ani. Cazare în Skopje.

9. Skopje - Gorno Nerezi – Canionul Matka

Dimineaţa, ne delectăm la micul dejun cu 
primele savori macedonene. Apoi pornim 
să explorăm Skopje, un oraș care a fost 
aproape complet distrus de un cutremur 
devastator în 1963.  Clădirile noi și statuile 
moderne prezente în număr mare sunt parte 
din programul urbanistic guvernamental 
de reconstrucţie și amenajare a Capitalei, 
Skopje 2014. Explorăm misterioasa 
fortăreaţă Kale și Podul de Piatră, ajungem 
la Casa Memorială a Maicii Tereza, în Piaţa 
Macedonia și la statuia lui Alexandru cel 
Mare. Ne plimbăm prin Vechiul Bazar, pe 

Canionul Matka

Dacă vă plac peisajele naturale, 
cu siguranţă nu trebuie să rataţi 

Canionul Matka. Întins pe o suprafaţă de 
peste 5.000 de hectare, pe lângă frumoasa 
lui biosferă, locul vă oferă șansa de a admira 
peștera Vrelo cu lacurile ei subterane, dar și 
mănăstirile și bisericile istorice din zonă.

1 Berat

Acesta ar putea fi  punctul culminant 
al vizitei în Albania. Cunoscut drept 

“orașul cu o mie de ferestre”, Berat a convins 
UNESCO să-l includă în Patrimoniul Mondial al 
orașelor muzeu. Cele trei cartiere ale orașului 
vechi sunt Mangalemi, Gorica si Kala, unde se afl ă 
castelul, cu o vedere panoramică impresionantă. 

2 Telegondola Dajti Ekspress

Pentru o priveliște cu adevărat 
aparte asupra coloratei Tirana, 
trebuie să urci în telegondola Dajti 

Ekspress, cu cel mai lung traseu din Balcani. 
Ai ocazia de a lua prânzul într-un restaurant 
rotativ care oferă o panoramă de 360 de 
grade asupra împrejurimilor. 

3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat
10 cazări hotel de  3*;
10 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPTIONAL
Gorno Nerezi si Matka - 15 €/pers.
Kosovo - 30 €/pers. (obligatoriu pașaport)
Seara macedoneana  - 25 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.

DE REŢINUT!

• Supliment de single: 160 €
• Reducere a 3-a pers. in triplă: 15 €
• Copil 6-12 ani reducere 25 € în 
• cameră dublă cu doi adulţi.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 105€

PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 52€

350€
+ 110 € (transport autocar) 245€

+ 110 € (transport autocar)

280€
+ 110 € (transport autocar)

298€
+ 110 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD avand inclusa  

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT excursie la Gorno Nerezi cu Matka; .
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
• Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual 
(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Cafea ca în Bosnia

Mâncarea bosniacă este un amestec 
echilibrat între bucătăria vestică și cea 
estică, iar cafeaua poate fi  considerată 
inima vieţii sociale. Este tare, dar cu 
o fi neţe aparte, se prepară în vase 
din cupru denumite dzezva și ritualul 
presupune să o amesteci și să o torni 
singur în cana fi ldzan după ce este 
trecută printr-o sită. Nu uita că gustul 
este pus în evidenţă de cuburi de zahăr 
sau o bomboană tradiţională!

Vinuri alese: 

Puţină lume știe că Albania este una 
dintre ţările europene cu cea mai 
îndelungată tradiţie viticolă, așa că 
merită să savuraţi cel puţin un pahar 
de vin vechi din soiurile Shesh i 
bardhe sau Shesh i zi, specifi ce zonei 
Durres. Răsfăţaţi-vă cu unul dintre 
deserturile tradiţionale, despre care 
gurmanzii spun că sunt asemănătoare 
cu cele din Afganistan și Turcia. 

Raketa bulgărească

Se știe, castraveţii bulgărești sunt 
notorii și nu fără motiv. Însă, de data 
asta vom încerca ceva care conţine 
mult mai multe calorii. Localul 
se numește Rakia Raketa Bar, iar 
ambientul pare desprins din anii 
’70-’80, cu articole de ziare vechi 
înrămate și portretul lui Yuri Gagarin 
în costum de cosmonaut privindu-ne 
victorios. Dar să trecem la lucruri mai 
serioase. Din meniu am ales Costiţa 
de porc Raketa la cuptor, rumenită 
cu sos de miere, servită cu garnitură 
de cartofi  la cuptor și, cum altfel, cu 
salată de castraveţi muraţi, autentic 
bulgărești. Un deliciu copios!

alei înguste pavate cu piatră cubică și flancate 
de sute de tarabe de lemn peste care plutește o 
mireasmă de ceai aromat și delicii savuroase care 
sfârâie pe grătare. După amiaza vă propunem un 
program opţional spre Canionul Matka. Oprim 
în satul Gorno Nerezi. Principala atracţie a locului 
este Biserica Sf. Pantelimon, încă înconjurată de 
vechile clădiri și zidurile mănăstirii. Mănăstirea și 
biserica au fost ridicate în 1164 prin ordinul lui 
Alexius Angelus Comnenus. Continuă excursia 
spre Canionul Matka, un defileu săpat de râul 
Treska, una dintre cele mai populare destinaţii 
în aer liber din jurul orașului Skopje. Întins pe 
o suprafaţă de 5.000 de ha, oferă vizitatorilor 
șansa de a admira peștera Vrelo cu lacurile ei 
subterane. Mai găsim aici un complex de clădiri 
medievale, biserici, mănăstiri și rruinele unei 
cetăţi (orașul medieval Matka), precum și natură 
autentică. Seara ne întoarcem în Skopje. Cazare. 

10. Kosovo / Pristina

Așa cum anticipam, azi va fi o zi extrem de 
interesantă. Vă propunem un program opţional 
în Kosovo cea mai nouă ţară a Europei, parţial 
recunoscută (accesul se face pe baza de pașaport 
valabil 6 luni de la data intrarii în Kosovo). 
Este un ţinut fascinant, care te îmtâmpină cu 
zâmbete, orășele muntoase fermecătoare și 
peisaje superbe. Trecem frontiera în Kosovo 
și înainte de a ajunge în capitala Pristina, ne 
oprim să vizităm splendida mănăstire Gracanica, 
un simbol al stilului bizantin care și-a câștigat 
locul în patrimoniul UNESCO. De aici, Pristina 
este la o aruncătură de băţ, vorbind desigur la 
figurat. Admirăm pe rând :  Catedrala Maica 
Tereza, Universitatea, Biblioteca Naţională, Piaţa 
Scanderbeg și admirăm autenticul bazar vechi, 
cât și moscheele din împrejurimi. După masa 
de prânz, pornim spre „capitala culturală” a  
ţării - Prizren. Pitorescul oraș are un patrimoniu 
impresionant. Vedem Podul de Piatră, Biserica 
Medievală Sf. Gheorghe, Moscheea Sinan Pașa, 
dar și hammamul și zona comercială .În cursul 
serii ne întoarcem la hotelul nostru din Skopje. 

11. Skopje – Sofia – Veliko Tarnovo

Ultimul popas în Balcani este în Bulgaria. Oprim 

mai întai în Sofia, adesea ignorată de călătorii 
care fie se grăbesc spre ţărmurile albastre ale 
Mării Egee, fie au impresia că nu merită osteneala. 
Iată cât de tare greșesc, pentru că Sofia este un 
oraș vibrant cu istorie bogată, cu puzderie de 
clădiri istorice, lăcașuri de cult spectaculoase, 
muzee interesante, străzi cu magazine și cafenele 
îmbietoare și parcuri superbe.  Ne oprim în 
apropierea Bulevardului Vitosha și pornim la 
pas printre magazine de designeri în căutare de 
chilipiruri. Ajungem la Catedrala Sveta Nedelya 
ce ne impresionează cu domurile sale în stil 
bizantin. În contrast total, mica biserică Sveti 
Georgi (Rotunda), ridicată în sec. al IV-lea d.Hr. 
apare ca o miniatură. O altă biserică a dat numele 
Capitalei, Biserica Sf. Sofia, aceasta fiind una 
dintre cele mai vechi biserici.  În Sofia alternează 
vechiul și noul, monumentele sovietice și vestigiile 
medievale. Mai putem vedea superba clădire a 
Moscheii Banya Bashi și am putea încheia vizita cu 
Muzeul Comunismului, ticsit cu exponate și statui 
ale fruntașilor comuniști și sovietici, însă instinctul 
de conservare ne dă alarma. Este timpul să ne 
retragem pentru o gustare. Nici nu ne-am obișnuit 
cu verdele dealurilor bulgărești care domină 
peisajele când ajungem la Veliko Târnovo. Fosta 
Capitală bulgară ne întrece toate așteptările: 
Cetatea Tsarevo domină înălţimile, iar în oraș ne 
încântă străduţele și casele cu aerul lor medieval. 
Cafenele și restaurante primitoare ne fac cu 
ochiul la fiecare colţ de stradă. Noi însă avem de 
văzut Monumentul Asăneștilor, Casa Sarafkina – 
Muzeul Etnografic, Catedrala din Veliko Tarnovo, 
Biserica Fortificată a celor 40 de Sfinţi Martiri 
și Biserica Sfinţilor Petru și Pavel. În cursul serii 
sosim în București.

BEST DEAL

04.05; 01.06;

23.07; 03.08;

05.09; 20.09; 05.10
2018

DATE DE PLECARE
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Ljubljana

Postojna

Zadar

Trogir
Split

Dubrovnik

Kotor

Cetinje

Porec

Groznjan

Rovinj
Pola

Opatija

Ungaria

Serbia

Muntenegru

Slovenia

Croatia

Budapesta

Belgrad

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

9 mese incluse:
      9 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Deși confl ictele de acum 20 de ani au 
izolat mare parte a regiunii, astăzi aici 
găsim o oază nedescoperită, plină de 
destinaţii superbe, natură neatinsă, 
situri istorice, orașe frumoase și oameni 
primitori și gusturi aproape exotice.

Ljubljana : Catedrala Sf.Nicolae, Fântăna 
Robba, Castelul Ljubljana, Podul Triplu
Groznjan : Loggia, ZidurileCetăţii
Porec : Bazilica
Pola : ArculSergi, Fortifi caţiile
Zadar : Catedrala Sf Anastasia, Orga de 
lumini “ SunetulSoarelui” şi “ orgamuzicală” 
Trogir: Catedrala Sf. Laurenţiu, Bd. Riva
Split : Palatul lui Diocleţian cu Templul lui 
Jupiter şi Catedrala
Dubrovnik : Biserica Franciscană, 
Mănăstirea Dominicană, Portul Vechi
Fiordul Kotor
Cetinje : Biserica Cipur
Parcul Durmitor
Canionul de pe râul Tara
Belgrad : Citadela Kalemegdan, Bd Kneaz 
Mihaljov

Vizităm Muzeul Naţional de Fotografi e 
Marubi, singurul muzeu de acest tip din 
Albania.

FII PREGĂTIT DE...

245 €

începând de la

+ 135 € (transport autocar)

��
?� � /pers.

GB5�8'(:3(�
�����������	����
Balcanii au fost leagănul unui melanj surprinzător, cu puternice 
infl uenţe romane, grecești, otomane, dar și slave. Teritoriile 
care odinioară alcătuiau Yugoslavia te așteaptă cu zeci de locuri 
marcate de trecut, dar cu un aer modern și proaspăt.

B
A

L
C

A
N

I

Slovenia – Croaţia – Muntenegru - Serbia
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALELjubljana – Bled – Postojna-  Groznjan –Porec – Rovinj – Pola - Opatija – Zadar – Trogir – Split

Dubrovnik –Kotor – Cetinje – Belgrad

Artă în orașul muzeu 
Rovinj este denumit de localnici 
„Perla Istriei” și nu poate fi ocolit 
în circuitele turistice. Ne relaxăm în 
arhitectura sa cu influenţe veneţiene 
și ne răsfăţăm cu un pic de shopping. 
Pentru cei pasionaţi de artă  le 
recomandăm să meargă pe strada 
Grisia din centrul vechi. În Croaţia 
numele de Grisia este cunoscut ca 
fiind numele celui mai mare festival 
de Pictura în aer liber. In fiecare an 
in luna august pereţiii caselor, cât 
și scările de piatră ale acestei strazi 
sunt “tapetate” cu tablouri realizate 
de pictori atât din întreaga Croatie 
cât și din Europa. Aici sunt galerii 
cu vânzare la tot pasul iar pentru cei 
care vor să plece cu un suvenir cu 
tipic local, cochet, magazinele sunt 
la o aruncătură de băţ. 

O clipă de răgaz în Split 
Promenada cu faleza ne oferă o 
priveliște încântătoare spre marea 
animată de veliere, iar în depărtare 
ghicim că se ascund plaje izolate, 
pâlcuri de pini și plantaţii de 
măslini bătute de briza aromată 
a mării. Savurati o cafea sau un 
frappe la una dintre cafenelele aici  
si contempleaza frumoasa culoare 
albastra a Marii Adriatice.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 28.06
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Iţi dăm întâlnire la ora 6.30 dimineaţa în cea 
mai modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București, să pornim cu dreptul într-o 
călătorie fabuloasă spre două dintre destinaţiile 
cele mai spectaculoase pe care le adăpostesc 
Balcanii. Avem din start, cu toţii, un punct de 
pornire în discuţii: pasiunea pentru o zonă a 
Europei încărcată de istorie! Prima noastră 
oprire va fi la Budapesta unde ne cazăm și ne 
pregătim pentru o nouă aventură.

 2. Budapesta - Ljubljana

Capitala Sloveniei, Ljubljana, este unul dintre 
cele mai fermecătoare orașe ale Europei 
Centrale. Ne bucurăm împreună că am ajuns în 
acest oraș care, cu siguranţă, ne va încânta ochii 
și sufletul cu abilitatea sa de a aduce împreună 
trecutul și prezentul.     Respirăm aerul curat al 
unei capitale verzi și savurăm începutul unei 
călătorii încărcate de istorie. Deși este un oraș 
de dimensiuni medii, cu aproximativ 280. 000 
de locuitori, concentraţia de atracţii turistice îţi 
dă de gândit imediat. Cu ce începem?! Pentru 
început ne stabilim aici cartierul general şi 
schiţăm  “ planul de bătaie” pentru următoarele 
zile.

3. Ljubljana – Lacul Bled

După o noapte odihnitoare și un mic dejun 
săţios, pornim împreună să vedem cu ochii 
noștri cum se integrează istoria într-un prezent 
vibrant și viu. Căci te uimește verdeaţa orașului, 
iar tihna acestei capitale europene te va 
cuprinde ca o poveste frumoasă. Destinaţia 
noastră este Castelul Ljubljana, care se înalţă 
pe dealul din mijlocul capitalei slovene. Acesta 
datează din secolul al XV-lea și aspectul său 
impunător îi trădează rolul istoric de fortăreaţă, 
cazarmă și reședinţă regală. Verifică bateriile 
aparatului de fotografiat sau bazează-te pe 
camera telefonului, la alegere. Însă te asigurăm 
că vei dori să faci fotografii care să îţi amintească 
de acest castel și de panorama pe care o 
creează spectaculoasa vecinătate a lacului 
Bled sau decoraţiunile baroce ale Capelei Sf. 
Gheorghe, decorate cu blazonul guvernatorilor 
provinciei Kranjska. Podul Triplu este unul dintre 
cele mai frumoase și cunoscute poduri din 
Ljubljana. Arhitectura sa specială reunește, de 
fapt, un grup de trei poduri care leagă orașul 
modern de centrul medieval. Zona este animată 
de baruri și restaurante, iar turiștii reușesc 
aici să facă fotografii demne de pus în ramă! 
După-amiaza vă propunem o excursie optională 
la Bled, renumita statiune a Sloveniei situată 
în nord-vestul extrem al Sloveniei, la poalele 
Alpilor Iulieni şi între râurile Sava Bohinjka şi 
Sava Dolinka. Piscurile  munţilor, reflectate în 
apele lacului, soarele şi aerul proaspăt din Bled 
fac din staţiunea alpină un refugiu ideal pentru o 
pauză relaxantă. Turiștii vin aici să admire Lacul 

Bled, care se întinde pe o suprafaţă de circa  
144 de hectare și are o adancime maxima de 
30 de metri, iar izvoarele termale interceptate 
sunt  directionate către piscinele unor hoteluri 
pentru tratamente medicale și divertisment. 
În inima lacului glaciar Bled se află o insulă în 
formă de lacrimă, singura insulă naturală din 
Slovenia, din calcar şi dolomită. Împrumutând 
denumirea lacului de care este înconjurată, 
insula Bled este una dintre cele mai frumoase 
atracţii ale regiunii. Peticul de pământ insular 
abundă în vegetaţie, chiar clădirile găzduite aici 
fiind aproape complet “inverzite”, graţie florei 
luxuriante. Multe legende plutesc în jurul insulei, 
dintre care una aminteste ca pe insulă s-ar fi 
aflat cândva un templu, dedicat zeiţei slave a 
dragostei, Živa, şi aflat sub protecţia călugărului 
legendar Staroslav şi a fiicei acestuia, Bogomila. 
Un alt obiectiv turistic reprezentativ al staţiunii 
Bled îl reprezintă castelul cu acelaşi nume, cel 
mai vechi din Slovenia, aşezat pe marginea unei 
stânci abrupte, chiar deasupra lacului Bled. 
Castelul a fost pentru prima oară menţionat în 
scris în 1011, atunci când împăratul german 
Henric al II-lea l-a donat Episcopului din Brixen. 
Cea mai buna metoda de a explora Lacul Bled 
este trenuleţul turistic care ocolește lacul și ne 
dă posibilitatea de a fotografia cel mai bine 
peisajul. Seara ne întoarcem în Ljubljana pentru 
cazare la același hotel.

4. Postojna – Groznjan – Porec – Rovinj – Pola 

- Opatija

Plecăm spre Postojna. Podișul Karst se întinde 
din Slovenia ca un braţ ce se odihnește pe 
umerii Italiei. Această regiune este faimoasă 
deoarece de aici derivă termenul de carst sau 
relief carstic. Paleologii descoperă peșteri noi 
în Slovenia în fiecare an, și sunt deja peste 
8000. Însă cea mai mare și mai vizitată este 
peștera Postojna. Aceasta ascunde o serie de 
minunăţii, printre care și forme de viaţă rare. 
Urcăm în autocar și ne pregătim pentru excursia 
de azi în partea croată a Istriei. Primul popas îl 
facem în orășelul Groznjan, un loc pitoresc cu 
o istorie interesantă. Pe măsură ce pășești pe 
străduţele pline cu artiști, artizani și cafenele, 
nu ai crede că, acum cîţiva ani, Groznjan a 
fost cât pe ce să ajungă un oraș abandonat. 
Dacă nu credeai în a doua șansă, vei vedea cu 
ochii tăi că se poate! Un oraș medieval a cărui 
frumuseţe originală a fost păstrată până astăzi, 
prin conservarea zidurilor vechi, forturi, biserici 
și monumente. Vizităm apoi bazilica din Porec, 
care datează din secolul V și își păstrează intact 
farmecul mozaicului auriu. Drumul nostru prin 
Istria continua cu un popas în Rovinj, pe malul 
mării Adriatice. Acest oraș de pe litoral are un 
trecut veneţian și un centru istoric delimitat de 
un labirint de străzi pietruite. În vârful colinei 
zărim Catedrala Sf. Eufemie, construită de 

Savori din: Croatia
.................................................................
În Croaţia trebui să guști o 
plăcintă delicioasă numită 
soparnik, un preparat tradiţional 
croat al cărui gust ne cucerește 
pe loc. Plăcinta este umplută cu 
cremă de mangold, o plantă cu 
proprietăţi miraculoase, fi ind 
bogată în antioxidaţi. Soparnik a 
fost ridicată la rang de moștenire 
culturală de catre Ministerul 
Culturii din Croaţia. 

SOPARNIK
.................................................................
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veneţieni în secolul  al XVII-lea. Cele mai 
frumoase priveliști și fotografii din Rovinj 
pot fi obţinute din portul orașului. Din 
această perspectivă puteţi vedea acele 
case frumoase pictate ce se întind până 
la malul mării cu impunătoarea Bazilică 
a Sfântului Eufemie în spatele lor. După 
Rovinj, ne oprim și în frumosul orășel Pola. 
Este cel mai vechi și cel mai mare oraș din 
regiunea istorică Istria, fiind cunoscut pentru 
clădirile sale care au supravieţuit încă din 
perioada romană. Un exemplu în acest sens 
este Amfiteatrul denumit și Arena, care 
seamănă foarte mult cu faimosul Colloseum 
din Roma, dar la o scară mult mai mică.  
Acesta a fost construit în  secolul I în timpul 
împăratului Augustus și  este unul dintre 
cele mai bine conservate amfiteatre din 
antichitate iar  UNESCO l-a inclus în lista sa 
de patrimoniu înca din  1997.  În apropiere 
se afla și Templul lui Augustus, închinat 
în cinstea primului împărat al Romei. Pe 
seară, ajungem în Opatija, pe care o vom 
descoperi după un somn bun. Cazare la 
hotel în Opatija.

5. Croazieră pe cele 4 insule. Insula Krk.

Program liber la dispoziţie sau excursie 
în Insula Krk, de unde opţional vă puteţi 
îmbarca pentru o croazieră (de cca. 4 ore 
) pe Marea Adriatică (Insulele Krk, Cres, 
Plavink, și Kormati). Nu uitaţi aparatul foto 
și costumul de baie! Seara ne întoarcem la 
hotelul nostru din Opatija. Cazare.

6. Opatija – Zadar –Trogir – Split

Suntem nerabdători sa pornim la drum. 
Programul de azi are ca punct terminus 
Split. Dar mai intai ne oprim în Zadar, un 
oraș istoric pitoresc, pentru un tur pietonal 
în centrul istoric. Orașul se remarcă prin 
numeroasele biserici care au supravietuit 
raidurilor aeriene în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Catedrala Sf. Anastasia din 
secolul al XIII-lea, este cea mai mare și mai 

frumoasă biserică romană din Dalmaţia. 
Oraşul se mîndreşte cu o orgă de lumini 
denumită “ Salutul Soarelui” , precum şi o “ 
orga muzicală” activată de puterea valurilor, 
ambele unicat in Europa.Urmatoarea oprire 
va fi în Trogir, „orasul-muzeu” și sit UNESCO 
care ne dezvăluie o mulţime de atractii 
istorice minunate, de la ziduri medievale 
și bastioane, la străzi pitorești și arcade. 
Catedrala Sf. Laurenţiu, datează din anul 
1213 dominând peisajul atracţiilor turistice 
din Trogir, este amplasată în centrul vechi al 
orașului. Statuile lui Adam și a Evei „păzesc”  
intrarea în catedralaă iar dacă vrei să admiri 
de la înăltime frumoasa piaţetă, poţi urca 
până la etajul superior. După catedrală se 
află Turnul  cu Ceas și Loggia, ramășite ale 
unei biserici mici „Sf Sebastian”. Urmează 
Palatul Primăriei-Rectorului sau Palatului 
Ducelui, o constructie foarte frumoasa cu 
o fântână în curte, o scară interioară cu 
motive gotice, iar pe interior, în partea 
superioară, multiple blazoane ale vechilor 
și importantelor familii din Trogir. Pe străzile 
înguste, trecand pe lângă numeroase terase 
și apoi pe lângă Mănăstirea Sf. Nicolae, 
iesim pe bulevardul de promenadă al 
orașului-muzeu, intitulat Riva. Printre palmieri 
și tarabe cu fel de fel de suveniruri, trecand 
pe lângă statuia lui Augustin Kazotic, un 
umanist și episcop nascut în Trogir, ajungem 
în partea de sud-est a orașului, unde se 
află Fortareata Kamerlengo, fosta resedinţă 
a guvernatorului veneţian. Alături se află 
Turnul Sf. Marcu, o construcţie circulară 
care corespundea cândva cu fortareaţa și 
adăpostea artileria capabilă sa apere orașul 
de forţele care veneau dinspre mare. Plecăm 
din Trogir cu o impresie placută despre 
frumosul oraș veneţian și ne îndreptăm spre 
Split. Cazare în zona Split-Sinj. 

7. Split - Dubrovnik

 Ne trezim voioşi pentru a începe ziua cu o 
incursiune în Split, cel de-al doilea oraş al 

Croaţiei - o adevărată nestemată la malul 
mării, un amestec spectaculos de vechi 
și nou,  de clădiri istorice unice cu plaje 
cosmopolite și o peninsulă împădurită 
numită “Marjan”. Ne îndreptăm paşii către 
inima orașului vechi unde se află cetatea 
antică și fortificaţiile vechiului palat roman 
– Palatul Diocleţian, construit la comanda 
împăratului. Rătăcim pe aleile medievale 
pline de viaţă unde avem de ales între 
magazine cochete, restaurante apetisante și 
galerii de artă. Tot aici vizităm, Catedrala cu 
faimosul turn cu clopot, Templul lui Jupiter, 
iar lângă, avem ocazia să contemplăm 
ruinele romane şi câteva clădiri medievale. 
Rătăcim pe aleile medievale pline de viaţă 
unde avem de ales între magazine cochete, 
restaurante apetisante și galerii de artă. 
Promenada cu faleza ne oferă o priveliște 
încântătoare spre marea animată de veliere, 
iar în depărtare ghicim că se ascund plaje 
izolate, pâlcuri de pini și plantaţii de măslini 
bătute de briza aromată a mării. De pe cea 
mai renumită plajă de aici, Bacvice, zărim 
către orizont insulele învecinate Solta, Brac 
și Hvar. După vizita în Split, ne îndreptăm 
către Dubrovnik, oraş întemeiat în secolul 
al XVI-lea, ca port pentru o flotă comercială 
recunoscută timp de secole în întreaga 
lume. Intrăm animaţi de o curiozitate… De 
ce a fost ales Dubrovnic de echipa serialului 
“Urzeala Tronurilor” ca loc de filmare?  De 
îndată ce pornim la pas prin vechiul oraș, 
găsim și răspunsul: scenografia este perfectă 
pentru scenele pline de fantezie din serial. 
Palatele superbe, capelele renascentiste, 
clădiri veneţiene și vile elegante cu influenţe 
baroce străjuiesc străduţele pavate cu piatră 
cubică. Avem motiv să ne oprim la Biserica 
Franciscană cu cea mai veche farmacie 
din lume. Apoi ne atrag ca niște magneţi 
fortăreaţa Lovrijenac și Minceta. Mergem 
pe Stradun – principala arteră pietonală 
din cetate, și vedem alte vestigii ale gloriei 

Canionul Tara

Parcul Naţional Durmitor se află la 
2.522 m, astfel încât, e bine să vă 

pregătiţi aparatele de fotografiat pentru cât 
mai multe cadre spectaculoase. Durmitor, 
se află pe lista Patrimoniului UNESCO din 
1980, împreună cu Râurile Tara, Draga 
și Susica, ale căror canioane brăzdează 
Rezervaţia. 

1 Amfi teatrul din Pola

Amfi teatrul denumit si Arena, care 
seamana foarte mult cu Colloseum 

–ul din Roma, dar la o scara mult mai 
mica.  A fost construit in  secolul I in timpul 
imparatului Augustus și  este unul dintre 
cele mai bine conservate amfi teatre din 
antichitate iar  UNESCO l-a inclus in lista sa 
de patrimoniu inca din  1997.

3Fiordul Kotor

Deseori denumit “Fiordul Sudului”, 
inclus pe lista Patrimoniului 

UNESCO din 1979. O experienţă care îţi va 
tăia respiraţia. Zona este uluitoare, cu stânci 
calcaroase care se refl ectă în apa ca o oglinda. 
Geometria stâncilor sfi dează legile fi zicii și oferă 
un miraj magnifi c, părând în același timp un fi ord 
sau un canion inundat. 

2
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ne surprinde plăcut, fiind un oraș cu o moștenire 
culturală unică, cu oameni care par să preţuiască 
viaţa așa cum o făceam și noi nu demult, în tihnă. 
Cazare în Cetinje.

9.  Cetinje – Canionul Tara – Belgrad

Itinerariul nostru continuă cu vizita Parcului 
Durmitor și a Canionului de pe Râul Tara. Parcul 
Naţional Durmitor se află la 2.522 m, astfel încât, 
e bine să vă pregătiţi aparatele de fotografiat 
pentru cât mai multe cadre spectaculoase. 
Durmitor, se află pe lista Patrimoniului UNESCO 
din 1980, împreună cu Râurile Tara, Draga și 
Susica, ale căror canioane brăzdează Rezervaţia. 
Canionul Râului Tara este considerat un 
monument al naturii, cu a sa adâncime de peste 
1300 m fiind al doilea ca mărime după Marele 
Canion din Statele Unite! Pornim acum motorele 
către Belgrad, capitala Serbiei. Ajungem seara 
în Belgrad. Cazare la hotel în Belgrad.Revenim 
la hotel în Belgrad cu amintiri frumoase despre 
locurile pe care le-am vizitat.

10.  Belgrad – București

După micul dejun, plecăm spre ţară, nu înainte 
însă de a face un scurt tur panoramic. Admirăm 
clădirile și monumentele istorice care dau 
personalitate capitalei Serbiei. Ne vor impresiona 
pe rând: Parlamentul, Citadela Kalemegdan, 
Palatul Prinţesei Ljubica, artera pietonală Kneaz 
Mihaljov. Lasăm în urmă frumoasele locuri pe care 
le-am vizitat și plecăm spre România. Parcurgem 
drumul cu amintiri de nepreţuit în minte și gata 
pentru a gusta din istoria altui tărâm misterios și 
captivant.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat 
9 cazări hotel de  2-3*;
9 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Lacul Bled – 20 € / pers.
Cină tradiţională în Belgrad 25 €  /pers.
Croazieră Marea Adriatică (Insulele Krk, Cres, Plavnik, 
Kormati) – 35 € / pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale, pentru grup minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single: 165 €
• Reducere a 3-a pers. în cameră: 15 €
• Copil 6-12 ani reducere 25 € în cameră 

dublă cu doi adulţi.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 100€

PROMO

Reducere 69€
STANDARD PLUS

Reducere 52€

345€
+ 135 € (transport autocar)

245€
+ 135 € (transport autocar)

276€
+ 135 € (transport autocar)

293€
+ 135 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in 
autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD , avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT  Croaziera Marea Adriatica.
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENŢIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;
• Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;
• Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual 
(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Shopping în Ljubljana 

Prânzul îl luăm împreună, după ce 
decidem că dieta poate să mai aștepte 
puţin. Piaţa Centrală din Ljubljana este 
locul unde oamenii își dau întâlnire. 
Agitaţia veselă a pieţei este presărată 
cu ocazii perfecte de shopping, căci 
aici găsești produse tradiţionale, 
condimente, ierburi medicinale și, nu în 
ultimul rând, haine și accesorii.

Ospăţ sloven 

Ajunși în acesta zona a Sloveniei, ne 
delectăm cu mâncarea tradiţională. 
O porţie fi erbinte de varză călită și 
friptură de porc ne reface energia. După 
plimbarea prin natură, avem nevoie de 
o masă copioasă iar restaurantele de 
aici se laudă cu vinuri atent selecţionate 
din cele peste 100 de crame locale. 
Slovenii au și ei ţuica lor! O produc din 
diverse fructe, dar cea din prune se 
numește “Brkinski slivovec”. 

Seară Tradiţională (opţional)
Ultima seară, în Belgrad, vom gusta 
preparatele supra-calorice, dar 
extrem de gustoase ale bucătăriei 
sârbești, și ciocnim paharele cu 
sljivovica (sliboviţa), rakija (rachiu) 
sau varaintele sale mai fanteziste cu 
diverse arome precum cea de gutui, 
caise sau nuc. Ar fi păcat să nu gustăm 
din păcătoasa medovaca (băutura 
ursului), o variaţiune a rachiului 
în care mierea este vedeta. Hai să 
ciocnim cupele, să schimbăm impresii 
și să legăm prietenii noi.

acestui oraș-port: Biserica San Salvadore, 
Palatul Rectorilor, superbul Palat Sponza, 
Turnul cu Ceas, simbol al oraşului, Biserica Sf. 
Vasile, Mănăstirea Dominicană, Portul vechi 
şi Fortăreaţa Ravelin. Admirăm Catedrala din 
Dubrovnik, o impresionantă bazilică barocă a 
cărei reconstrucţie ar fi fost finanţată de însuși 
marele rege cruciat Richard Inimă de Leu. Apoi ne 
facem timp pentru cumpărături, pentru a savura 
o cafea şi admira peisajul citadin. Celebrităţi ca 
Beyoncé, Roman Abramovici, Sir Roger Moore 
și Bob Geldof au fost zăriţi pe aici, ba mai mult, 
orașul vechi din Dubrovnik a devenit o locaţie 
populară de cinema în ultimii ani. De exemplu, 
aici au fost filmate scene ample pentru “Game 
of Thrones”, “Star Wars” sau “Robin Hood”. Seara 
cazare la hotel în zona Dubrovnik.

8.  Dubrovnik – Fiordul Kotor - Cetinje

 Suntem nerăbdători să 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. Oraşul 
Kotor, fortăreaţă navală veneţiană între secolele 
XV-XVIII, este un adevărat monument în aer liber. 
Tot aici, păstrând tradiţia de secole, localnicii ne 
fac poftă cu şunca uscată, măslinele amestecate 
cu rozmarin de munte şi ghirlandele de smochine 
uscate strânse cu frunze de dafin. Pornim spre 
Cetinje, care prin arhitectura sa urbană este 
o reflexie și totodată subiect de reflecţie a 
istoriei tumultoase a acestui stat ex-yugoslav. 
Admirăm Palatul Regelui Nicolae, apoi continuăm 
plimbarea pe Korzo, promenada orașului, 
o zonă pietonală animată de artiști stradali, 
terase cochete și cafenele moderne, aflate în 
preajma Academiei de Arte. Admirăm reşedinţa 
prezidenţială, apoi ne îndreptăm spre Biserica 
Ćipur ridicată pe fundaţia vechii mănăstirii 
Crnojević din secolul al XV-lea. Noua mănăstire, 
ridicată în 1701 păstrează moaștele Sf. Ioan 
Botezatorul şi o bucată din Crucea Sfantă. Cetinje 

BEST DEAL

28.06;

23.08; 25.09

2018

DATE DE PLECARE
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Roma

Italia

Napoli

Pompei

TivoliVatican

Cassino

159€

începând de la

+ 195 € (bilet de avion, 
transfer aeroport-hotel-
aeroport)

�
?� � /pers.

IT
A

L
IA TUR DINTR-O PRIVIRE

4 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

4 mese incluse:
    4 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Fiind vizitată anual de aproximativ 10 
milioane de turiști, fascinaţi de amestecul 
unic de arheologie, istorie, artă, 
gastronomie și panorame care îţi taie 
respiraţia, Roma are nevoie de timp pentru 
a fi  descoperită.

Roma : Bazilica Santa Maria Maggiore, 
Bazilica San Pietro in Vincoli, Pantheonul
Vatican : Bazilica Sf Petru, Capela Sixtina, 
Muzeele Vaticanului

Vizită la Villa d’Este din Tivoli, pentru a admira o 
clădire emblematică a curentului renascentist.  

FII PREGĂTIT DE...

Să-i dăm Romei ce-i al Cezarului!

Roma are o istorie fascinantă și nu puţini dintre cei care o 
cunosc spun că, dacă ar fi  să aleagă un singur oraș pe care să 
îl descopere de-a lungul vieţii, acesta ar fi  Roma.

$�>(�
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Napoli, un oraș atât de italienesc încât, a devenit 
aproape un clișeu -  un oraș al pizzeriilor, al operei, 
al piețelor aglomerate, al Sophiei Loren, un oraș 
microbist, religios și familist. Urmăm traseul 
turistic clasic  și ne oprim pentru poze la Castel 
Nuovo, Teatrul San Carlo, Palatul Regal și în Piața 
Plebiscitului. Încheiem excursia de astazi cu o vizită 
la Pompei. Nici un alt oraș din Italia nu evocă atât 
de puternic realitatea vechiului Imperiu Roman 
precum Pompeiul. Clădirile și o parte din locuitorii 
săi au fost acoperiți de cenușă și materii vulcanice 
după erupția Vezuviului în 43 d.H. De abia în 
secolul al XVIII-lea, istoricii au aflat din manuscripte 
despre existența orașului. În cursul serii revenim în 
Roma. Cazare în Roma. 

4.  Roma

Ai la dispoziție întreaga zi pentru a descoperi 
Roma. Sugerăm vizita la Vila Borgese, complexul 
de Catacombe de pe Via Appia Antica, San 
Giovanii Laterano sau Centrul Administrativ 
și de afaceri E.U.R început de Mussolini în stil 
renascentist – fascist. Cazare în Roma 

5.   Roma - București

După micul dejun se eliberează camerele 
și îmbarcare în microbuzul de transfer către 
aerportul din Roma pentru zborul spre țară.

1. București – Roma

Sosire în 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 în Vincoli, Colosseumul, Columna lui Traian, 
Piața Venetia , Capitoliul și Pantheonul. Orice alte 
cuvinte aici ar fi de prisos în fața măreției acestor 
monumente. Ne vom familiariza cu atmosfera feerică 
a Romei văzând Piața Navona, Fontana di Trevi și 
Piata Spaniei, iar definiția grandorii o vom afla în 
Basilica San Pietro. Suntem încântați  că am avut 
ocazia să pașim pe străzile marcate de istorie ale 
acestui minunat oraș. Revenim la hotelul din Roma.

2.  Roma – Vatican - Tivoli

Azi avem zi liberă pentru vizita individuală în Roma. 
Vom descoperi Vaticanul, reședința Bisericii Catolice 
și cel mai mic stat din lume, condus de episcopul 
Romei, Papa. Pe o suprafață de 0,5 Km2 vom 
descoperi unele dintre cele mai importante opere 
de artă ale omenirii. Bazilica Sfântul Petru, faimoasa 
Capelă Sixtină, Muzeele Vaticanului,un complex 
format din zece muzee, în care sunt opere semnate 
de Giotto, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Tițian, 
Rafael sau Crivelli.  La finalul  vizitei  facem un tur și 
prin Grădinile Vaticanului, celebre pentru sculpturile 
sale, fântânile și fortificațiile renascentiste și baroce. 
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. Pentru după 
amiază, vă sugerăm o excursie opțională la Villa 
d’Este din Tivoli, pentru a admira o capodoperă 
a arhitecturii  renascentiste, cu grădinile sale 
somptuoase, terasate, animate de cascade și fântâni 
arteziene. Ne întoarcem la hotelul din Roma.

3.   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, întemeiată de Sf. Benedict și care este în 
prezent una dintre cele mai faimoase mănăstiri 
din lume. Continuăm  programul și vom face o 
incursiune în forfota și haosul atât de pitoresc din 

ITINERARIU

Roma – Tivoli – Cassino – Napoli  –  Pompei 

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Savori din: Italia 
.................................................................
În Napoli, chiar aici, se spune că s-a 
inventat pizza. Mergând la pas pe 
Via dei Tribunali, vom găsi puzderie 
de trattoria autentice și pizzerii care 
ne îmbie la degustarea celebrului 
preparat. Localnicii, dacă îi întrebi, 
îți vor recomanda Margherita – cu 
rosii și busuioc proaspăt, o urmă de 
mozzarella de bivoliță, nimic mai 
mult. Un deliciu!

PIZZA MARGHERITA
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Roma și retur;
 4 nopţi de cazare la hotel de 4*
4 mic dejun;
Transfer hotel – aeroport- hotel;
Ghid însoţitor din partea agenţiei in primele 3 zile (dupa 
intalnirea cu acesta in Roma), apoi asistenta turistica.

OPŢIONAL
Tivoli – 15  €/pers.
Napoli și Pompei - 28  €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 25 de persoane.

DE REŢINUT!
07.04; 08.05; 05.06;

19.06; 17.07; 03.08;

17.08; 28.08; 

10.09;01.10; 

15.10;  20.11

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 07.04.

Locuri limitate!

• Supliment de single 115 €
• Reducere a 3-a persoana în 
camera 15 €. 
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €,  
pentru cazare în camera dubla cu 
2 adulţi.

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 85€

PROMO

Reducere 73€

STANDARD PLUS

Reducere 49€

244€
+ 195 € (bilet avion, transfer 

aeroport –hotel – aeroport)

159€
+ 195 € (bilet avion, transfer 

aeroport –hotel – aeroport)

171€
+ 195 € (bilet avion, transfer 

aeroport –hotel – aeroport)

195€
+ 195 € (bilet avion, transfer 

aeroport –hotel – aeroport)

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 
de zile inainte de data plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN CLUB 
CARD , avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursia la Napoli si 
Pompei;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari sau 
anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
31.01.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

BEST DEAL

Reducere 85€
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Treviso

Roma

Italia

Veneția

Verona

Milano

Montecatini

Pisa Florența

San Gimignano

Sienna

Vatican

Napoli

Pompei

Sorrento

TUR DINTR-O PRIVIRE

Cazare 11  / 7 nopţi: 
    la hotel de 2-4*

11 / 7  mic dejunuri      
 

Transport: 
    cu autocar
    cu avion
Acest program este disponibil 
si în varianta cu zbor tur-retur 
București -Treviso ; 
Roma - București

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Toată Italia este ca un muzeu în aer liber 
care te invită să lași deoparte ghidurile 
turistice și să te pierzi prin regiunile sale 
pline de istorie, iar localnicii sunt tempera-
mentali și dornici să te ghideze către cele 
mai frumoase clădiri antice sau medievale, 
opere de artă sau peisaje rurale pitorești. 

GRAZ : Domul ; Veneţia : Piaţa şi Bazilica 
San Marco, Podul Rialto, Palatul Dogilor, 
Canal Grande ; Verona : Balconul Julietei, 
Piazza delle Erbe ; Milano : Domul, 
Galeriile Vittorio Emanuele, Piazza dela 
Scala ; Pisa : Catedrala şi Baptisteriul
Florenţa : Catedrala Santa Maria del Fiore, 
Ponte Vecchio ; San Gimignano : Torre 
Grossa, Chiesa della Colegiata cu Capela 
Sf Augustin ; Siena : Domul ; Roma : 
Bazilica Santa Maria Maggiore, Bazilica 
San Pietro in Vincoli, Pantheonul ; Vatican: 
Bazilica Sf. Petru, Capela Sixtina, Muzeele 
Vaticanului ; Zagreb : Catedrala Adormirii 
Maicii Domnului ; Belgrad : Parcul 
Kalemegdan, Catedrala Sf. Sava

În Verona, în curtea casei cu celebrul 
balcon, se afl ă o statuie de bronz a 
Julietei. Se spune că dacă o atingi, vei 
avea noroc în dragoste. 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

IT
A

L
IA

FII PREGĂTIT DE...

283€

  începând de la

+170 € (transport  
                    autocar)

246
  începând de la

+  325 € (bilet de avion,  
                       transferuri si    
                       transport 
                       autocar local)

Mese incluse:

Nicăieri în lume nu te vei bucura de peisaje mai fascinante, 
de arhitectură mai spectaculoasă, de mâncare mai 
savuroasă și de cafea mai aromată decât în Italia. 

Pariu că te îndrăgostești iremediabil de Italia?PaPaririu căcă ttee înîndrdrăgăăgososteteștștiii iri emedia
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1. București – Budapesta

Sosire în cursul serii la Budapesta. Cazare în 
Budapesta.

2. Budapesta  – Graz  – Padova

După micul dejun pornim motoarele şi ne 
aventurăm în călătoria noastră spre Italia. Oprim 
mai întâi în Graz, al doilea oraş ca mărime al 
Austriei situat la poalele Alpilor. Aici găsim un 
amestec fericit de stiluri şi mişcări artistice, de la 
gotic, renascentist şi baroc la contemporan, care 
s-au succedat de-a lungul celor opt secole de 
istorie a oraşului. Lângă împăduritul Schlossberg 
se ridică vechiul simbol al oraşului: turnul cu ceas 
din Graz, parte a fostei fortăreţe. Privind de aici, 
oraşul de pe Mur se deschide asemenea unei cărţi. 
Domul din Graz, o clădire aparţinând goticului 
târziu, aduce aminte de zilele în care Grazul era 
oraş imperial. Prefectura se aseamănă unui palazzo 
veneţian, în timp ce Muzeul Universal Joanneum, 
fondat de arhiducele Johann, deține mai multe 
exponate decât orice alt muzeu regional din 
Austria. Ne îmbarcăm în autocar şi ne îndreptăm 
spre Padova unde ajungem în cursul serii. Cazare 
în  Padova. 

3. Padova  - Veneţia  - Verona

Mic dejun. Remarcăm cu amuzament cât de 
apropiate sunt limba italiană și cea română. Cu 
acest sentiment familiar în suflet ne îndreptăm 
spre Veneția, declarată în 1979, patrimoniu al 
umanității de către UNESCO. Străduțele și canalele 
sunt animate de veselia tipică a italienilor, iar noi 
ne îndreptăm spre Piața San Marco îmbarcându-
ne într-o croazieră la bordul unui vaporetto care 
ne poarta lin până în centrul oraşului. Imaginile cu 
Piața San Marco, “cel mai frumos salon din Europa” 
după spusele lui Napoleon,  sunt emblematice 
pentru Veneția.  La câtiva pași se află Palazzo 
Ducale sau Palatul Dogilor care a fost resedinţa, 
timp de apoape o mie de ani, a dogilor. Aflându-se 
pe lista celor mai frumoase clădiri gotice din lume, 
palatul ne încântă cu arhitectura sa impresionantă. 
Privirile ne sunt atrase de Puntea Suspinelor 
care unește Palatul de închisoarea în care erau 
abandonați deținutii. Trecem pe intinerariul nostru 
uimitor și Basilica San Marco, care a servit drept 
capelă particulară a dogilor. Tot în Piața San Marco 
zărim silueta înaltă a Campanilei. Revenim la 
Canale Grande, cel mai important canal al Veneției, 
apoi ajungem la Podul Rialto. Călătoria noastră 
continuă spre Verona, unde ajungem în cursul 
serii. Cazare la hotel în zona Verona. 

4. Verona - Milano - Pisa - Montecatini

După micul dejun, ne așteaptă poezia Veronei. 
Povestea Julietei și a lui Romeo și-a pus amprenta 
asupra acestui oraș pentru totdeauna. Vizităm 
frugal acest oraș adorat de turiști pentru tumultul 
său arhitectonic, culinar și pentru posibilitatea de 
a vedea artă la tot pasul. Vedem, desigur, balconul 
Julietei, unde Romeo își declara iubirea cu cel 
mai trist final din lume. Aproape uităm că legenda 
celor doi îndrăgostiți a luat naștere din condeiul 
lui William Shakespeare și ne lăsăm purtați de 
poveste. În Verona, în curtea casei cu balconul, se 

află o statuie de bronz a Julietei. Se spune că dacă 
o atingi, vei avea noroc în dragoste. Nu strică să 
ne asigurăm! Ieșim din atmosfera romantică și ne 
avântăm spre Arena - Amfiteatrul din Verona, al 
treilea ca mărime din Imperiul Roman. Grandoarea 
sa este azi pusă în slujba artelor (operă, teatru, 
balet). Ajungem pe strada pietonală Via Mazzini, 
una dintre primele din oraș cu magazine. Aceasta 
ne conduce la Piazza delle Erbe, locul unde a 
fost forumul roman și centrul istoric al orașului. 
Ne îndreptăm spre Piazza dei Signori, pe vremuri 
principala piață publică a Veronei. Aici se înalță 
Palazzo del Comune, Torre dei Lamberti și Palazzo 
di Scaligeri sau Prefettura, palat al familiei Scaligeri. 
Plecăm din Verona spre Milano, orașul unde 
shopping-ul este la putere. Autocarul ne lasă  în 
apropierea zidurilor Castelului Sforza. Astăzi aici își 
au sediul patru muzee: Galeria de Artă și Muzeul 
de Arte Frumoase considerate principalele atracții, 
celelalte două muzee fiind mai modeste. Mergem 
spre Piazza del Duomo, unde admirăm Domul 
din Milano, una dintre cele mai spectaculoase 
catedrale gotice din Europa. Îndrăznim să ne 
răsfățăm cu un pic de shopping în Galeriile Vittorio 
Emmanuele, apoi ajungem la Piazza della Scala, 
de unde avem ocazia să admirăm frumoasa 
clădire a Operei. După ce ne-am încărcat  cu 
multe amintiri frumoase din capitala Lombardiei, 
pornim spre Pisa. Dacă nu ți-ai înclinat deja, un 
pic, capul, așteaptă să ajungem la celebrul Turn 
Înclinat. Farmecul orașului îl dă această minune 
a lumii, dar și înghețata la cornet cu care ne 
răcorim. Majoritatea oamenilor cunosc faimosul 
turn înclinat din Pisa, dar puțini știu însa că acesta 
este parte componentă a unui întreg ansamblu de 
construcții medievale numit Campo dei Miracoli.  
După sesiunea foto obligatorie, continuăm 
periplul spre Montecatini. Acest orășel plin farmec 
provincial italian este cunoscut pentru termele 
sale. Cazare la hotel în Montecatini. 

5. Montecatini - Florența - San Gimignano - 

Sienna - Roma

Florența ne așteaptă și nu putem dezamăgi 
așa o destinație. Capitala regiunii Toscana se 
mândrește a fi unul dintre cele mai frumoase 
orașe ale lumii. Cu inima deschisă, căci Italia are 
acest efect asupra celor care o vizitează, vedem 
Catedrala Santa Maria del Fiore, a patra ca mărime 
din Europa, dar și cea mai veche construcție din 
Florența. În umbra catedralei se află Baptisteriul, 
un lăcaș de importanță spirituală și artistică pentru 
peste de o mie de ani. Daca Piazza del Duomo 
este considerată centrul religios al Florenței, 
Piazza della Signoria, a fost mereu considerată 
centrul civic. Aici se află Palazzo Vecchio, sediul 
administrației orașului și locul de întalnire al 
turiștilor și florentinilor deopotrivă. În imediata 
apropiere găsim Galeriile Uffizi. Urmând cursul 
străduțelor medievale, ajungem la bătrânul pod 
peste Râul Arno, Ponte Vecchio. Statuile, artiștii 
stradali, vechiul integrat în nou ne lasă un gust 
plăcut și cu o stare de bine interioară, iar noi 
pornim mai departe spre San Gimignano. Primul 

ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEGraz - Padova – Venetia –Verona –Milano – Pisa - Florenta – San Gimignano – Siena– Roma  – Cassino –

Napoli –Pompei –Assisi – San Marino – Ljubljana– Zageb- Belgrad

Veneţia - Piaţa Rialto

Pentru a simţi cu adevărat ce 
înseamnă viaţa de zi cu zi în 
“laguna veneţiană”, trebuie să 
treci “botezul” Pieţei Rialto, un loc 
plin de tumult cotidian și culoare 
locală. Este una dintre cele mai 
vechi pieţe alimentare din lume, 
însă tocmai acest lucru îi și conferă 
acel farmec aparte. Tejghelele 
aliniate de-a lungul malului Canale 
Grande te îmbie cu fel de fel de 
delicii proaspete, iar spiritul latin 
se manifestă din plin pentru că 
localnicii nu se feresc să negocieze 
temperamental și zgomotos cu 
fi ecare vânzător. Este o experienţă 
de neuitat. 

Plimbare cu gondola 

Emblema Veneţiei, în memoria 
colectivă dragi prieteni, nu este 
Palatul Dogilor, ci gondolierul 
cu bluzon în dungi alb-roșii 
sau albastre și pălăria neagră 
inconfundabilă care cu ambitusul 
lui Pavarotii cântă o serenadă 
celor doi pasageri îndrăgostiţi 
din ambarcaţiunea sa. Acum este 
ocazia să tocmim un gondolier și să 
navigăm alene pe canalele orașului, 
locul perfect să admirăm arhitectura 
inconfundabilă a clădirilor, 
palatelor, monumentelor şi 
podurilor vechi de secole, să simţim 
vibraţia acestui oraș unic, romantic 
prin defi niţie.

Savori din: Italia
.................................................................
Gustă celebri biscotti pisani - un 
tip de biscuiţi tari, cu migdale - și, 
eventual, să luaţi câteva pachete 
cadou și pentru cei de acasă. 
Bineînţeles că fi ecare brutărie din 
oraș se laudă că face cei mai buni 
biscotti din oraș! Cert este că sunt 
preparaţi după reţete tradiţionale, 
vechi de sute de ani. 

BISCOTTI PISANI
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNaESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 02.04.
Locuri limitate!
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lucru care uimește este relieful citadin 
asemănător cu linia zimțată a New-York-ului, 
dar pe măsură ce ne apropiem descoperim 
că avem de-a face cu turnuri istorice care 
devoalează comorile medievale ale lui San 
Gimignano. Înconjurat de vechi ziduri de 
apărare, orașul păstrează biserici și clădiri 
seculare. În Piazza Duomo admirăm Palazzo 
Comunale, cu Torre Grossa. Tot aici se 
găseşte Chiesa della Colegiata faimoasă 
pentru frescele sale din capela Sf. Augustin. 
Aici crește și unul dintre cele mai scumpe 
condimente din lume, șofranul, care, alături 
de șunca aurie tipică bucătăriei din San 
Gimignano și de vinul alb local, produs din 
strugurii de Vernaccia, face obligatorie o 
masă cu iz de istorie cum altundeva nu vom 
întâlni. Drumul ne duce mai departe spre 
Siena care păstrează și ea farmecul medieval. 
Străduțele înguste ascund frumuseți demne 
să fie admirate la fiecare pas. Oprim să 
admirăm cea mai mare piață a orașului, 
Piazza Del Campo, unde savurăm o ceașcă 
de cappuccino cu gust adevărat. Revigorați, 
suprindem cu aparatul foto  Palazzo Publico, 
Torre del Mangia și zăbovim lângă Dom. În 
interiorul Domului, avem ocazia să vedem 
patru statui sculptate de Michelangelo, 
reprezentându-i pe sfinții Petru, Pavel, 
Gregory și Pius. Ne îndreptăm spre Roma.

6. Roma

Ne așteaptă Roma,”Cetatea eternă”. 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. Amestecul unic de arheologie, 
istorie, artă, gastronomie și panorame îți taie 
respirația. Astăzi vom începe prin a descoperi 
o parte din comorile Romei: Santa Maria 
Maggiore, San Pietro in Vincoli, Colosseumul, 
Columna lui Traian, Piata Veneția, Capitoliul 
și Panteonul. Orice alte cuvinte aici ar fi de 
prisos în fața măreției acestor monumente! 
Frumusețea unică a Romei e completată de 
Piața Navona, Fontana di Trevi și Piața Spaniei, 

iar definiția grandorii o vom afla în Basilica 
San Pietro. Seara revenim la hotel pentru 
odihna binemeritată. Cazare la hotel în Roma.

7.    Roma – Vatican - Tivoli

Mic dejun. Azi avem zi liberă pentru  vizita 
individuală în Roma. Vom descoperi 
Vaticanul, reședința Bisericii Catolice și cel 
mai mic stat din lume. Pe o suprafață de 
numai o jumătate de un kilometru pătrat, 
vom descoperi unele dintre cele mai 
importante monumente și opere de artă 
ale omenirii semnate de Giotto, Leonardo 
da Vinci, Caravaggio, Tițian, Rafael sau 
Crivelli, păstrate în Muzeele Vaticanului, dar 
şi capodopere cum ar fi Capela Sixtina şi 
Bazilica Sfântul Petru. După-amiaza sugerăm 
o excursie opțională la Villa d’Este din Tivoli, 
pentru a admira o capodoperă a arhitecturii 
renascentiste  cu grădinile  sale somptuoase, 
terasate, decorate cu cascade și fântâni 
arteziene. Cazare în Roma.

8. 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. 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, întemeiată de 
Sf. Benedict, în prezent una dintre cele mai 
faimoase mănăstiri din lume. Apoi vom face o 
incursiune în forfota și haosul atât de pitoresc 
din Napoli, un oraș atat de italienesc încât, 
practic a devenit aproape un cliseu -  un oraș 
al pizzeriilor, al operei, al piețelor aglomerate, 
al Sophiei Loren (născută în apropiere), un 
oraș microbist, religios și familist. Oprim 
pentru poze la Castel Nuovo, Teatrul San 
Carlo, Palatul Regal și în Piața Plebiscitului. 

Continuăm cu Cappella Sansevero. Încheiem 
excursia de astăzi cu o vizită la Pompei. Nici 
un alt oraș din Italia nu evocă atât de puternic 
realitatea vechiului Imperiu Roman așa cum 
o face Pompeiul. Dacă aici nu s-ar fi produs 
cel mai devastator cataclism din istorie, 
Pompeiul ar fi fost o altă doar o așezare 
minoră distrusă de trecerea timpului. În 
schimb a fost conservat pentru posteritate 
de erupția vulcanului, când clădirile și o parte 
din locuitorii săi au fost acoperiți de cenușa 
vulcanică. În secolul al XVIII-lea, o serie de 
texte vechi au scos la iveală existența acestui 
oraș. În cursul serii revenim în Roma pentru a 
ne odihni. Cazare în Roma.

9. Roma - Asissi - San Marino - Padova

Dimineața ne îndreptăm spre Asissi, orașul în 
care s-a născut Sfântului Francisc, ocrotitorul 
Italiei. După o plimbare prin șarmantul orășel 
întins pe colinele line ale Muntelui Subasio, 
important loc de pelerinaj pentru catolici, 
mergem mai departe către San Marino. Cele 
trei fortărețe cățărate pe coasta Muntelui 
Titan - Guaita, Cesta și Montale - oferă o 
panoramă impresionată spre Munții Apenini 
și spre Marea Adriatică, așa că sfatul nostru 
este să nu rătăciți tocmai astăzi aparatele 
foto! După vizita în San Marino ne îndreptăm 
spre Padova. Cazare la un hotel din zona 
Padova.

10.   Padova - Ljubljana - Zagreb 

Ne luăm la revedere de la Padova și de la 
Italia și pornim împreuna spre Ljubliana să 
vedem cu ochii noștri cum se integrează 
istoria într-un prezent vibrant și viu. Destinația 
noastră este Castelul Ljubljana, care se înalță 
pe dealul din mijlocul capitalei slovene. 
Acesta datează din secolul al XV-lea și 
aspectul său impunător îi trădează rolul 
istoric de fortăreață, cazarmă și reședință 
regală. VPodul Triplu este unul dintre cele mai 
frumoase și cunoscute poduri din Ljubljana. 
Arhitectura sa specială reuneșete, de fapt, 
un grup de trei poduri care leagă orașul 

Turnul din Pisa

Turnul fost planifi cat ca o campanilă 
pentru Dom. După doisprezece ani de 

la punerea pietrei de temelie, când construcţia 
a ajuns la etajul al treilea, din cauza solului 
de noroi argilos turnul a început să se încline.
Timp de o sută de ani construcţia a fost oprită. 
Următoarele patru etaje au fost construite oblic.

1 Capela Sixtina

Este locul în care se ţin ședinţele în 
urma cărora se alege următorul papă. 

Prima slujbă a fost ofi ciata aici în ziua de 9 august 
1483. Cu acea ocazie, capela a fost închinată 
Înălţării la cer a Fecioarei Maria.

2 Colosseumul

Pentru pasionaţii de istorie, este atracţia 
absolută a Romei. Datând din anul 72 

î. Hr., acest enorm și impresionant amfi teatru 
găzduia până la 50.000 de spectatori, care se 
delectau privind luptele dintre gladiatori și sclavi 
sau animale sălbatice. 

3

*���(*$(+@33



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 129

Jelena, Zlatni Bokal și Tri Sesira. În cârciumi, notele 
muzicale readuc atmosfera de început de secol 
XX, cu chansonette, folk sau jazz autohton și 
clinchet de pahare, acompaniate de o animație 
veselă și voci petrecărețe. Continuăm vizita cu 
Catedrala Sf. Sava, cea mai impunătoare catedrală 
ortodoxă din Balcani, incendiată de către turci 
în 1595 și reconstruită în secolul al XIX-lea. De 
aici, pornim spre Belgrad-ul nou ca să aflăm 
de ce mai dăinuie nostalgia epocii Josif Broz 
Tito. Parcurgem câteva ulițe strâmte și strâmbe 
din Zemun, cândva un cartier rău famat care 
actualmente a prins culoare și își trăiește a doua 
tinerețe. Între noi fie vorba, aici se găsește cel mai 
bun street-food din Belgrad. Oprire obligatorie 
la Cetatea Zemun cu al său Turn Millenium. 
Moment pentru poze. Seara te invităm la “Seară 
tradițională sârbească (opțional). Cazare în 
Belgrad.

12   Belgrad – Bucureşti

Călătoria noastră se apropie de sfârșit! De la 
Belgrad ne îndreptăm spre București, unde vom 
ajunge în cursul serii.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptand zilele 7 si 8 (cu 
transportul public); / * Bilet de avion Bucuresti – Treviso si 
Roma – Bucuresti;
11 / 7 nopţi de cazare la hotel de 2-4*
11 / 7 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Tivoli – 15  €/pers.
Napoli si Pompei -28  €/pers.
Seara traditionala in Belgrad- 25  €/pers. pentru programul 
cu autocarul

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale;
Vaporasul  (14 € / pers.), taxa de autocar (11 € / pers) la 
Venetia si se incaseaza din agentie

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 145 / 215 €
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.
• Reducere a 3-a persoana in camera - 15 €
• Supliment de single avion - 145€

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE

CULTURALE

Vinul Pailor 
Vinul din San Gimignano are 
dulceaţa unui soi de strugure 
foarte vechi, Vernaccia. Dulceaţa 
și parfumul acestui vin apar 
datorită solului nisipos de pe 
dealurile care prejmuiesc orașul. 
Sub soarele Toscanei se cultivă 
soiuri de viţă de vie nobilă, iar 
ca fapt divers, vinul din San 
Gimignano a fost preferatul 
Papei Martin al IV-lea.

Muzeul Operei Scalla  
Aruncă o privire în lojele teatrului  
și admiră interiorul somptuos 
și candelabrele uriașe. Ar trebui 
sa vizitezi Museo Teatrale 
alla Scalla, care este un colt al 
teatrului, ce conţine amintiri din 
lumea operei, costume, portrete 
și jobenul lui Verdi. 

modern de centrul medieval. Zona este animată 
de baruri și restaurante! Pornim apoi spre Zagreb. 
Situat în nordul Croatiei, acesta a rezistat eroic 
atacurilor turcești dar și cutremurului devastator 
din 1880. Descoperim aici Catedrala Adormirea 
Maicii Domnului, ce domină Piaţa Kaptol, apoi 
ajungem în partea modernă, vibrantă pe care o 
simți în Piaţa Centrală Zrinjevac – numită oficial 
Trg Nikole Šubića Zrinskog. Ne îndreptăm către 
hotelul nostru din Zagreb pentru cazare. Cazare 
în Zagreb.

11.   Zagreb – Belgrad

După micul dejun plecăm spre Belgrad,  unde 
începem asediul prin Poarta Leopold, punctul de 
acces către centrul istoric. Belgradul s-a ridicat 
pe vechea Cetate Singidunum, fondat de un trib 
celtic  și transformat de romani într-un centru de 
apărare la granița imperiului. Cetatea se află în 
Parcul Kalemegdan, un spațiu ce se întinde până 
la malurile Dunării și ale Râului Sava.  În jurul 
cetății, la distanță de câțiva pași zărim: Poarta 
Zindan, Poarta lui Despot, Fântâna Romană, 
Biserica Ruzică, Monumentul Recunoștinței 
Franceze și Turnul cu Ceas. Ieșim din Kalemegdan 
pe artera pietonală Kneaz Mihajlov, faimoasă 
pentru cafenelele și magazinele foarte en vogue. 
Aici găsim un oraș vibrant, plin de viață și istorie, 
cu edificii civile în stil neoclasic sau baroc ce 
poartă amprenta Habsburgică de sec. al XIX-
lea. După ce ajungem în Piața Republicii, intrăm 
în Skadarlija, cartierul boem al Belgradului, 
corespondent al  celebrului Montmartre din 
Paris, cu o puzderie de cafenele și cârciumi 
unde odinoară își făceau veacul scriitori, artiști 
și actori la sfârșitul secolului al XIX-lea. Câteva 
dintre localuri mai primesc și astăzi oaspeți, Dva 

02.04; 03.05;15.05

 31.05; 12.07; 18.06

29.07; 23.08; 

05.09; 26.09; 

10.10; 15.11

2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS

BEST DEAL

Reducere
94€ / 82€

PROMO

Reducere 
57€ / 49€

STANDARD PLUS

Reducere 
38€ / 33€

377€
+ 170 € (transport autocar)

283€
+ 170 € (transport autocar)

320€
+ 170 € (transport autocar)

339€
+ 170 € (transport autocar)

328€
+ 325 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar local)

246€
+ 325 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

279€
+ 325 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

295€
+ 325 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;

• Avans 25% la inscriere;

• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   asigurarea; 
medicala , storno si de bagaj;

 • GRATUIT  cina traditionala din Belgrad - Autocar

• GRATUIT excursia la Tivoli - Avion

• Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si 

asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual 

(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

04.04; 05.05; 17.05

02.06; 14.07; 20.06

31.07; 25.08; 

07.09; 28.09; 

12.10; 17.11

AUTOCAR

AVION



130 Experienţe 2018 - Circuite Turistice

Carnaval, gondolieri, romantism și capodopere 

neprețuite la tot pasul.

Magia inconfundabilă a Veneţiei cucerește fi ecare 
călător care a navigat pe Canale Grande  și s-a oprit o clipă în 
Piaţa San Marco.

Padova

Italia

Veneția
Verona

Sirmione

TUR DINTR-O PRIVIRE

Cazare 6 nopţi: 
    la hotel de 2-4*

6  mic dejunuri      

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Să remarcăm vitalitatea atât de atractivă 
a italienilor care fascinează orice călător 
care se încumetă să le viziteze ţara. Poate 
reușim să împrumutăm din efervescenţa 
meridională a localnicilor. Pentru că, 
haideţi să admitem că “La vita e belissima!”  

GRAZ : Domul
Padova : Bazilica Sf. Anton
Veneţia : Piaţa şi Bazilica San Marco, Podul 
Rialto, Palatul Dogilor, Canal Grande
Ljubljana : Catedrala Sf.Nicolae, Fântăna 
Robba
Zagreb : Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului
Belgrad : Parcul Kalemegdan, Catedrala 
Ortodoxă Arhanghelul Mihail, Catedrala 
Sf. Sava

Cei din grup, familiarizaţi cu Veneţia, pot 
merge individual în croazieră pe insula 
Murano, vestită pentru sticlarii care fac aici 
adevărate opere de artă.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

IT
A

L
IA

FII PREGĂTIT DE...

Mese incluse:

CaC rnav lal go dndololieie iri roma tntiism iși cap

:%4%@3(��
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147 €

începând de la

+ 105 € ( transoport 
autocar, ghid local)

�
?� � /pers.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEGraz  - Padova – Veneţia -  Sirmione  - Verona – Ljubljana – Zagreb - Belgrad

Veneţia - Piaţa Rialto

Pentru a simţi cu adevărat ce 
înseamnă viaţa de zi cu zi în 
“laguna veneţiană”, trebuie să 
treci “botezul” Pieţei Rialto, un loc 
plin de tumult cotidian și culoare 
locală. Este una dintre cele mai 
vechi pieţe alimentare din lume, 
însă tocmai acest lucru îi și conferă 
acel farmec aparte. Tejghelele 
aliniate de-a lungul malului Canale 
Grande te îmbie cu fel de fel de 
delicii proaspete, iar spiritul latin 
se manifestă din plin pentru că 
localnicii nu se feresc să negocieze 
temperamental și zgomotos cu 
fi ecare vânzător. Este o experienţă 
de neuitat. 

Plimbare cu gondola 

Emblema Veneţiei, în memoria 
colectivă dragi prieteni, nu este 
Palatul Dogilor, ci gondolierul 
cu bluzon în dungi alb-roșii 
sau albastre și pălăria neagră 
inconfundabilă care cu ambitusul 
lui Pavarotii cântă o serenadă 
celor doi pasageri îndrăgostiţi 
din ambarcaţiunea sa. Acum este 
ocazia să tocmim un gondolier și să 
navigăm alene pe canalele orașului, 
locul perfect să admirăm arhitectura 
inconfundabilă a clădirilor, 
palatelor, monumentelor şi 
podurilor vechi de secole, să simţim 
vibraţia acestui oraș unic, romantic 
prin defi niţie.

Savori din: Italia
.................................................................
Cel mai cunoscut deliciu local 
în Sirmione este Gelato Garda 
Lake. După cum ai ghicit deja, 
ne vom răcori cu o înghețată 
delicioasă, o combinație de arome 
dulci și acrișoare... asta pentru că 
îngredientele de bază sunt lămâia 
și strugurii. Nu vă lăsați tentați 
de celelalte variante de arome 
pentru că în Sirmione aceasta este 
“înghețata casei”.  

GELATO GARDA LAKE   
.................................................................

Obiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

PROGRAM DE  TOP

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 06.03
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai 
modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București, la ora 6.30 dimineaţa. 
Verifică lista cu oraşele prin care tranzităm 
ţara. Ajungem în cursul serii la Budapesta. 
(Cazare în Budapesta).

2. Budapesta – Graz – Padova

După micul dejun pornim motoarele şi ne 
aventurăm în călătoria noastră spre Italia. 
Prima oprire va fi în Austria la Graz, situat la 
poalele Alpilor și catalogat drept al doilea 
oraş ca mărime al țării. Aici întâlnim un 
amestec fericit de stiluri şi curente artistice, de 
la gotic, renascentist şi baroc la contemporan, 
care s-au succedat de-a lungul celor opt 
secole de istorie a oraşului.  Grazul este 
considerat cel mai nordic oraş renascentist 
din Europa. Nu este de mirare că întreg 
centrul vechi este inclus astăzi în Patrimoniului 
Cultural Mondial UNESCO. O lume pitorească 
a colţurilor ascunse şi a pasajelor secrete 
şi-a făcut loc lângă împăduritul Schlossberg. 
Pe platoul acestuia se ridică vechiul simbol 
al oraşului: turnul cu ceas din Graz, parte a 
fostei fortăreţe. Privind de aici, oraşul de pe 
Mur se deschide asemenea unei cărţi. Domul 
din Graz, o clădire aparţinând goticului târziu, 
aduce aminte de zilele în care Grazul era 
oraş imperial. Prefectura se aseamănă unui 
palazzo veneţian, în timp ce Muzeul universal 
Joanneum, fondat de arhiducele Johann, 
conţine mai multe obiecte decât orice alt 
muzeu regional din Austria. Dar aceasta 
este numai o faţetă a temperamentalului 
oraşului. Modernul a prins curaj, mărturie 
fiind “ciuperca” imensă, albăstrie, a noului 
monument al oraşului Graz. Iar arhitectura 
incitantă, concepută de Peter Cook pentru 
Casa de Cultură – Kunsthaus, înnobilează o 
clădire cu rezonanţă internaţională, care a 
marcat pe malul drept al Murului începutul 
unei noi ere. Aceasta, ca şi insula Mur, în 
formă de scoică, a fost concepută de artistul 
american Vito Acconci, în 2003, anul în care 
Grazul a fost Capitală Culturală. Seara sosire şi 
cazare în zona Padova.

3. Padova – Veneţia

Mic dejun. Remarcăm cu amuzament cât de 
apropiate sunt limba italiană și cea română. 
Chiar dacă nu ai făcut o oră de italiană la 
școală, imposibil să nu intuiești, cel puţin, 
sensul unor fraze în italiană. Cu acest 
sentiment familiar în suflet ne îndreptăm spre 
centrul orasului Padova pentru a descoperi 
Basilica di Sant’Antonio, locul unde este 
inmormantat Sf. Anton de Padova, unul 
dintre cei mai venerați sfinți ai Italiei.  Dar 
cel mai important obiectiv turistic al Padovei 
este Capelle degli Scrovegni. Comandată 
în 1303 de nobilul local Enrico Scrovegni, 

această frumoasă biserica își datorează faima 
picturilor lui Giotto. Ne îndreptăm spre gara 
centrală din Padova, de unde luam trenul 
spre Veneţia, orașul lacustru, care a fost inclus 
în 1979 în Patrimoniul Universal UNESCO. 
Străduţele și canalele sunt animate de veselia 
tipică a italienilor, iar noi ne îndreptăm spre 
Piaţa San Marco. Deși poate nu ai mai fost 
aici, suntem siguri că ai o senzaţie puternică 
de deja-vu. Imaginile cu Piaţa San Marco, 
“ cel mai frumos salon din Europa” după 
spusele lui Napoleon,  sunt emblematice 
pentru Veneţia, dar acum ai șansa să vezi și 
să simţi energia incredibilă a acestui loc….. 
muzică, porumbei, artă.  La câtiva pași se 
află Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor care 
a funcționat, timp de apoape o mie de ani, 
nu numai  ca reședință a dogilor care au 
condus Venetia, a politiei secrete şi a Curtii 
de Justiție, dar şi ca închisoare municipală şi 
sediu al mai multor instituţii administrative. 
Aflându-se pe lista celor mai frumoase 
clădiri gotice din lume, palatul ne încântă 
cu arhitectura sa impresionantă care ne 
duce cu gândul la oamenii puternici care 
au condus, de aici, orașul. Privirile ne sunt 
atrase de Puntea Suspinelor care şi-a primit 
numele sugestiv de la poetul englez Lord 
Byron, acesta a ilustrat perfect proximitatea 
dintre lux și suferinţă. Puntea unește Palatul 
de închisoarea în care erau abandonaţi 
deţinuții. Trecem pe intinerariul nostru uimitor 
și Basilica San Marco, care a adăpostit timp 
de aproape o mie de ani mormântul Sfântului 
Marcu şi a servit drept capelă particulară a 
dogilor, sprijin spiritual şi simbol fundamental 
al puterii, autorităţii şi continuităţii statului 
veneţian – cea ma longevivă republică din 
lume. Tot în Piața San Marco zărim silueta 
înaltă și zveltă a Campanilei, cea mai înaltă 
construcție din Venetia, 98.5 m. Când 
a fost construită, în anul 912, avea trei 
întrebuințări: de clopotniță pentru basilica, 
punct de observație pentru portul situat mai 
jos și drept far pentru corăbii. Revenim cu 
picioarele pe pământ, urmărind un traseu 
de-a lungul Canale Grande. Este cel mai 
important canal al Veneţiei, cu o lungime  de 
4 km. De pe mal zărim împreună celebrul 
vaporetto, “autobuzul din lagună“. Apoi 
ajungem aproape de Podul Rialto. Turiștii 
familiarizaţi cu Veneţia pot merge individual 
în croazieră pe insula Murano, vestită pentru 
sticlarii care fac aici adevărate minuni. Plecăm 
după ce ne desfătăm privirile cu obiectele 
de artă și bijuteriile cu sticlă de Murano. Loc 
ideal pentru achiziţionat primele suveniruri, 
desigur! Cu aparatul foto încărcat de poze 
ne întoarcem în gara Santa Lucia unde 
urcăm în trenul spre Padova. Din Padova ne 
preia autocarul și ne lasă la hotel. După cină 
schimbăm impresii, convinși că Italia mai 
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are să ne dezvăluie multe alte frumuseți. 
Cazare în Padova.

4.  Padova – Verona - Sirmione

Mic dejun. Dedicăm ziua romantismului, 
vom face o vizită în orașul celui mai 
celebru cuplu de îndragostiţi. Într-o 
memorabilă excursie opţională,  ne 
așteaptă poezia Veronei. Povestea Julietei 
și a lui Romeo și-a pus amprenta asupra 
acestui oraș pentru totdeauna. Așa că 
pornim cu sufletul deschis spre iubire 
în acest oraș adorat de turiști pentru 
tumultul său arhitectonic, culinar și pentru 
posibilitatea de a vedea artă la tot pasul. 
Vedem, desigur, balconul Julietei, unde 
Romeo își declara iubirea cu cel mai trist 
final din lume. Aproape uităm că legenda 
celor doi îndrăgostiţi a luat naștere din 
condeiul lui William Shakespeare și ne 
lăsăm purtaţi de poveste. În curtea casei 
cu balconul, se află o statuie de bronz a 
Julietei. Se spune că dacă o atingi, vei 
avea noroc în dragoste. Nu strică să ne 
asigurăm! Ieșim din atmosfera romantică 
și ne avântăm spre Arena - amfiteatrul din 
Verona, al treilea ca mărime din  Imperiul 
Roman după Capus de lângă Neapole 
și Colosseum din Roma. Grandoarea 
sa este azi pusă în slujba artelor (operă, 
teatru, balet). În trecut, însă, amfiteatrul 
a fost scena sângeroasă a luptelor între 
gladiatori. Plecând de la Arena, mergem 
pe strada pietonală Via Mazzini, cu multe 
magazine cochete. Aceasta ne conduce 
la Piazza delle Erbe, locul unde a fost 
forumul roman și centrul istoric al orașului. 
Ne îndreptăm spre Piazza dei Signori, pe 
vremuri principala piață publică a Veronei. 
Aici se înalță Palazzo del Comune, Torre 
dei Lamberti si Palazzo di Scaligeri sau 
Prefettura, construit ca palat al familiei 
Scaligeri, apoi insusit de guvernatorul 

venetian al orasului. Aici in Verona se 
afla cea mai frumoasă biserica în stil 
romanic din Italia – San Zeno Maggiore. 
Construită în forma actuală în secolul al 
XII-lea, biserica  a prins viață mult mai 
devreme, la început probabil a fost o 
capelă mică deasupra mormântului Sf. 
Zeno, ocrotitorul spiritual al Veronei. Nu 
putem pleca din Verona fără să vedem 
Domul. Începută in anul 1120, fațada este 
acoperită cu rosso di Verona, o piatră cu 
nuante roz care colorează zidurile multor 
biserici și palate din Verona. În Italia se 
întâmplă destul de des să te oprești din 
drum și să simţi cu adevărat că ţi s-a 
tăiat respiraţia. Orașele, monumentele, 
bisericile, ruinele, toate au cumva acest 
efect asupra călătorilor.  Însă la sosirea 
în orășelul Sirmione, rămâi pur și simplu 
stană de piatră. Situat pe o limbă de 
pământ ce pare să străpungă Lacul Garda, 
Sirmione arată ca un colţ de rai. Priveliștea 
este absolut încântătoare: clădirile vechi, 
străduţele liniștite, Biserica Santa Maria 
Maggiore (sec XV), Biserica San Petro (sec. 
VIII), piazettele, magazinele cu aer desuet, 
totul participă la un tablou ce te farmecă. 
Nu întâmplător marea voce feminină 
a operei italiene Maria Calass a ales o 
vreme să locuiască în Sirmione. Casa ei 
se poate vizita, se află în Piazza Carducci. 
Dar atracţia principală din Sirmione este 
Castelul Scaligera din sec. XIII, o fortăreaţă 
superbă cu ziduri înalte și turnuri ce 
amintesc de piesele de șah, ridicată 
chiar la malul lacului. De pe zidurile sale 
ai o panoramă superbă asupra lacului 
și crestelor Dolomiţilor din depărtare. 
Pe străduţele înguste din centrul istoric 
ne putem opri să savurăm o ceașcă de 
espresso, iar apoi să vizităm Grota lui 
Cattulo, unde se presupune că ar fi locuit 

poetul Gaio Valerio Catullo în antichitate. 
Cazare în zona Padova.

5. Padova – Ljubljana – Zagreb

După mic dejun, spunem “la revedere” 
Padovei și Italiei și pornim spre Ljubliana, 
capitala Sloveniei.  Odată ce ajungem, 
pornim pe jos să vedem cu ochii 
noștri cum se integrează istoria într-un 
prezent vibrant și viu. Căci te uimește 
verdeaţa orașului, iar tihna acestei 
capitale europene te va cuprinde ca o 
poveste frumoasă. Destinaţia noastră 
este Castelul Ljubljana, care se înalţă 
pe colina din mijlocul capitalei slovene. 
Acesta datează din secolul al XV-lea și 
aspectul său impunător îi trădează rolul 
istoric de fortăreaţă, cazarmă și reședinţă 
regală. Moment foto... Verifică bateriile 
aparatului de fotografiat sau bazează-
te pe camera telefonului, la alegere, 
și prinde câteva cadre de impresionat 
prietenii de acasă. Podul Triplu este unul 
dintre cele mai frumoase și cunoscute 
poduri din Ljubljana. Arhitectura sa 
specială reuneșete, de fapt, un grup de 
trei poduri care leagă orașul modern de 
centrul medieval. Zona este animată de 
baruri și restaurante, iar turiștii reușesc 
aici să facă fotografii demne de pus în 
ramă!Pornim apoi spre Zagreb. Situat în 
nordul Croatiei, acesta a rezistat eroic 
atacurilor turcesti (între secolele XIV 
și XVIII) dar și cutremurului devastator 
din 1880. Încercările trăite de-a lungul 
timpului se văd, azi, în Zagreb, în două 
moduri. Bisericile deosebit de frumoase 
și mănăstirile arată credinţa puternică 
în Dumnezeu. Pe de altă parte, palatele, 
parcurile și zona comercială arată că în 
Zagreb oamenii știu să se bucure de 
viaţă! În vizita noastră, vedem ambele 
pespective: cea spirituală, la Catedrala 

Graz

Este considerat cel mai nordic oraş 
renascentist din Europa, iar  întreg 

centrul vechi se adaugă astăzi Patrimoniului 
Cultural Mondial UNESCO. Domul din Graz, 
o clădire aparţinând goticului târziu, aduce 
aminte de zilele în care Grazul era oraş imperial. 
Prefectura se aseamănă unui palazzo veneţian, 
în timp ce Muzeul universal Joanneum, fondat 
de arhiducele Johann, conţine mai multe obiecte 
decât orice alt muzeu regional din Austria.

1 Palazzo Ducale

Palatul Dogilor este una dintre cele 
mai frumoase clădiri gotice din lume, 

exteriorul este un superb șir de coloane, marmură 
complicat ornamentată și motive decorative 
de trifoi cu patru foi. Interiorul constă într-un 
labirint de saloane cu fresce superbe, dar și turnuri 
întunecoase în care pe vremuri a fost închis, printre 
alţii, Casanova, aventurierul din secolul al XVII-lea.

2 Sirmione

Situat pe o limbă de pământ ce pare 
să străpungă Lacul Garda, Sirmione 

arată ca un colţ de rai. Priveliștea este absolut 
încântătore: clădirile vechi, străduţele liniștite, 
Biserica Santa Maria Maggiore (sec XV), Biserica 
San Petro (sec. VIII), piazettele, magazinele 
cu aer desuet, totul participă la un tablou ce te 
farmecă. Nu întâmplător marea voce feminină a 
operei, Maria Calass, a ales o vreme să locuiască 
în Sirmione.

3
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unde odinoară își făceau veacul scriitori, artiști 
și actori la sfârșitul secolului XIX. Câteva dintre 
localuri mai primesc și astăzi oaspeţi, Dva 
Jelena, Zlatni Bokal și Tri Sesira. În cârciumi, 
notele muzicale readuc atmosfera de început 
de secol XX, cu chansonette sau folk și jazz 
autohton și clinchet de pahare, acompaniate 
de o animaţie veselă și voci petrecăreţe. 
Continuăm turul spre Catedrala Sf. Sava, cea 
mai impunătoare catedrală ortodoxă din 
Balcani, incendiată de către turci în 1595 și 
reconstruită în secolul XIX. 
Cazare în Belgrad.

7. Belgrad – București

Dimineața, plecăm după micul dejun spre 
ţară. Ajungem seara în București.

PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat; 

6 nopţi de cazare la hotel de 2-4*

6 mic dejun;

Vizita Padova;

Vizita Ljubljana;

Vizita Zagreb;

Vizita Belgrad;

Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL

Verona - Sirmione – 25 euro/pers.

Seara Traditionala in Belgrad  25 euro/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Bilet de tren Padova – Venetia si retur  precum si 

vaporasul in Venetia circa 25 € (se incaseaza in 

agentie);

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 

opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 

cheltuieli personale;

Excursiile opţionale.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 110 €
• Reducere a 3-a persoana in camera 15 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru 
cazare in camera dubla cu 2 adulti

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Vinul papilor

Vinul din San Gimignano are 
dulceaţa unui soi de strugure 
foarte vechi, Vernaccia. Dulceaţa 
și parfumul acestui vin apar 
datorită solului nisipos de pe 
dealurile care prejmuiesc orașul. 
Sub soarele Toscanei se coc viţe 
de vie de soi nobil, iar vinul din 
San Gimignano era preferatul 
Papei Martin al IV-lea.

Seară Tradiţională (opţional)
Ultima seară, în Belgrad, vom 
gusta preparatele supra-calorice, 
dar extrem de gustoase ale 
bucătăriei sârbești, și ciocnim 
paharele cu sljivovica (sliboviţa), 
rakija (rachiu) sau varaintele sale 
mai fanteziste cu diverse arome 
precum cea de gutui, caise sau 
nuc. Ar fi păcat să nu gustăm din 
păcătoasa medovaca (băutura 
ursului), o variaţiune a rachiului 
în care mierea este vedeta. Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm 
impresii și să legăm prietenii noi. 

Adormirea Maicii Domnului, care domină 
Piaţa Kaptol cu turnurile sale ce veghează 
orașul încă din secolul al XIII-lea, dar și partea 
modernă, vibrantă pe care o simţi în Piaţa 
Centrală Zrinjevac – numită oficial Trg Nikole 
Šubića Zrinskog. În Tunelul Grič, care leagă 
străzile Mesnička și Radićeva, ne dăm voie 
să simţim istoria și să păstrăm un moment 
de liniște. Construit în 1943, a fost folosit ca 
adăpost în timpul raidurilor aeriene în al II-lea 
Război Mondial. Ne îndreptăm spre hotelul 
nostru din Zagreb, pentru cazare. 

6. Zagreb – Belgrad 

După micul dejun ne îndreptăm spre 
Belgrad, unde începem “asediul pietonal” 
prin Poarta Leopold, punctul de acces 
către centrul istoric. Belgradul s-a ridicat 
pe vechea Cetate Singidunum, fondată de 
un trib celtic și transformat de romani într-
un centru de apărare la graniţa imperiului. 
Cetatea se află în Parcul Kalemegdan, un 
spaţiu ce se întinde până la malurile Dunării 
și ale Râului Sava.  În jurul cetăţii, la distanţă 
de câţiva pași zărim: Poarta Zindan, Poarta 
lui Despot, Fântâna Romană, Biserica Ruzica, 
Monumentul Recunoștinţei Franceze și 
Turnul cu Ceas. Lăsăm în urmă cetatea și 
facem o scurtă oprire la Catedrala Ortodoxă 
Arhanghelul Mihail, construită la ordinele 
domnitorului Milos Obrenovic, în 1837. 
Ieșim din Kalemegdan pe artera pietonală 
Kneaz Mihajlov, faimoasă pentru cafenelele 
și magazinele foarte en vogue. Aici găsim 
un oraș vibrant, plin de viaţă și istorie, cu 
edificii civile în stil neoclasic sau baroc ce 
poartă amprenta Habsburgică de sec. XIX. 
După ce ajungem în Piaţa Republicii, intrăm 
în Skadarlija,  cartierul boem al Belgradului, 
corespondent al  celebrului Montmartre din 
Paris, cu o puzderie de cafenele și cârciumi 

06.03; 

24.04; 07.05; 

22.05; 01.06; 

11.06; 20.06; 

09.07; 23.07; 

02.08; 13.08;

 27.08; 05.09; 

19.09; 30.09;

11.10

2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 98€
PROMO

Reducere 74€
STANDARD PLUS

Reducere 50€

245€
+ 105 € (transport  autocar)

147€
+ 105 € (transport  autocar)

171€
+ 105 € (transport  autocar)

195€
+ 105 € (transport  autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;

• Avans 25% la inscriere;

• Diferența cu pana la  21 de zile înainte de plecare;

• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   
asigurarea medicala , storno si de bagaj;

• GRATUIT  excursia la  Verona si Sirmione. 

 Tarif disponibil si in varianta de transport  
individual (include serviciile de cazare si 

asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

•  Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;
•  Plata integrala la inscriere;
•  Nu se accepta modificari / anulari;
•  ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

BEST DEAL

Reducere 98€
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Padova

Italia

Veneția
Verona

MilanoTorino

Asti Genova
Portofino

Manarola
Cinque Terre

Parma

Lago
Maggiore

Lago Como

Bellagio
Bergamo

TUR DINTR-O PRIVIRE

Cazare 12  / 7nopţi: 
    la hotel de 2-4*

12 / 7  mic dejunuri      

Transport: 
    cu autocar
    cu avion

Acest program este disponibil 
si în varianta cu zbor tur-retur 
București -Milano ; 
Milano - București

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VIZITĂM...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Toată Italia este ca un muzeu în aer liber 
care te invită să lași deoparte ghidurile 
turistice și să te pierzi prin regiunile sale 
pline de istorie, iar localnicii sunt tempera-
mentali și dornici să te ghideze către cele 
mai frumoase clădiri antice sau medievale, 
opere de artă sau peisaje rurale pitorești. 

GRAZ : Domul
Verona : Balconul Julietei, Piazza delle 
Erbe
Sirmione : Biserica Santa Maria Maggiore, 
Biserica San Pietro, CastelulScaligera
Torino : Domul San Giovanni
Milano : Domul, Galeriile Vittorio 
Emanuele, Piazza dela Scala
Veneţia : Piaţa şi Bazilica San Marco, Podul 
Rialto, Palatul Dogilor, Canal Grande
Zagreb : Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului
Belgrad : Parcul Kalemegdan, Catedrala 
Ortodoxă Arhanghelul Mihail, Catedrala 
Sf. Sava

Atracţia pentru Lacul Como este mereu 
de actualitate: în prezent poţi zări vilele 
luxoase ale unor celebrităţi cum ar fi  
Madonna sau George Clooney, care nu se 
sfi esc să își declare afecţiunea pentru acest 
colţ de paradis.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

IT
A

L
IA

FII PREGĂTIT DE...

329€

  începând de la

+155 € (transport  
                    autocar)

220€

  începând de la

+  315 € (bilet de avion,  
                       transferuri si    
                       transport 
                       autocar)

Mese incluse:

Nicăieri în lume nu te vei bucura de peisaje mai fascinante, 
de arhitectură mai spectaculoasă, de mâncare mai 
savuroasă și de cafea mai aromată decât în Italia. 

Lacurile Glaciare, Portofi no, Cinque Terre...LaL cu irille GGlla iciare, PPortofifino, CCinque TTerre...

�����	���� �����������

���?� �

��?� �

3*('3(



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 135

ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEMilano - Torino - Asti – Genova – Portofi no – Manarola – Cinque Terre – Parma – -Venetia - Ljubliana – 

Zagreb - Belgrad

Veneţia - Piaţa Rialto

Pentru a simţi cu adevărat ce 
înseamnă viaţa de zi cu zi în 
“laguna veneţiană”, trebuie să 
treci “botezul” Pieţei Rialto, un loc 
plin de tumult cotidian și culoare 
locală. Este una dintre cele mai 
vechi pieţe alimentare din lume, 
însă tocmai acest lucru îi și conferă 
acel farmec aparte. Tejghelele 
aliniate de-a lungul malului Canale 
Grande te îmbie cu fel de fel de 
delicii proaspete, iar spiritul latin 
se manifestă din plin pentru că 
localnicii nu se feresc să negocieze 
temperamental și zgomotos cu 
fi ecare vânzător. Este o experienţă 
de neuitat. 

Plimbare cu gondola 

Emblema Veneţiei, în memoria 
colectivă dragi prieteni, nu este 
Palatul Dogilor, ci gondolierul 
cu bluzon în dungi alb-roșii 
sau albastre și pălăria neagră 
inconfundabilă care cu ambitusul 
lui Pavarotii cântă o serenadă 
celor doi pasageri îndrăgostiţi 
din ambarcaţiunea sa. Acum este 
ocazia să tocmim un gondolier și să 
navigăm alene pe canalele orașului, 
locul perfect să admirăm arhitectura 
inconfundabilă a clădirilor, 
palatelor, monumentelor şi 
podurilor vechi de secole, să simţim 
vibraţia acestui oraș unic, romantic 
prin defi niţie.

Savori din: Italia
.................................................................
Pentru că gastronomia este 
unul dintre motivele principale 
pentru care Italia este vizitată de 
aproape 50 de milioane de turiști 
pe ani, este obligatoriu să guști 
prosciutto-ul și brânza de Parma. 
Preparate după reţete vechi de 
secole, parmezanul și prosciuttoul 
din această regiune sunt unele 
dintre cele mai faimoase produse 
italienești.

Prosciutto și parmezan
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 16.05
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Ajungem în cursul serii la Budapesta. Cazare în 
Budapesta.

2. Budapesta  – Graz  – Udine

După micul dejun ne aventurăm în călătoria 
noastră spre Italia. Oprim mai întâi în Graz, al 
doilea oraş ca mărime al Austriei,  situat la poalele 
Alpilor. O lume pitorească a colţurilor ascunse şi a 
pasajelor secrete şi-a făcut loc lângă împăduritul 
Schlossberg. Pe platoul acestuia se ridică vechiul 
simbol al oraşului: turnul cu ceas din Graz, parte a 
fostei fortăreţe. Privind de aici, oraşul de pe Mur se 
deschide asemenea unei cărţi. Domul din Graz, o 
clădire aparţinând goticului târziu, aduce aminte 
de zilele în care Grazul era oraş imperial. Prefectura 
se aseamănă unui palazzo veneţian, în timp ce 
Muzeul universal Joanneum, fondat de arhiducele 
Johann, conţine mai multe obiecte decât orice alt 
muzeu regional din Austria. Ajungem în Udine în 
cursul serii.  Cazare în zona Udine.

3. Udine -  Verona - Varese

După micul dejun, ne așteaptă poezia Veronei. 
Povestea Julietei și a lui Romeo și-a pus amprenta 
asupra orașului pentru totdeauna. Așa că pornim 
cu sufletul deschis spre iubire în acest oraș adorat 
de turiști pentru tumultul său arhitectonic, culinar 
și pentru posibilitatea de a vedea artă la tot pasul. 
Vedem, desigur, balconul Julietei, unde Romeo 
își declara iubirea cu cel mai trist final din lume. 
Aproape uităm că legenda celor doi îndrăgostiţi a 
luat naștere din condeiul lui William Shakespeare 
și ne lăsăm purtaţi de poveste. În curtea casei cu 
balconul, se află o statuie de bronz a Julietei. Se 
spune că dacă o atingi, vei avea noroc în dragoste. 
Nu strică să ne asigurăm! Ieșim din atmosfera 
romantică și ne avântăm spre Amfiteatrul din 
Verona, al treilea ca mărime din  Imperiul Roman 
după Capus de langa Napoli, si  Colosseum din 
Roma. Grandoarea sa este azi pusă în slujba artelor 
(operă, teatru, balet). În trecut, însă, amfiteatrul a 
fost scena sângeroasă a luptelor între gladiatori. 
Seara cazare  în zona Varese.

4.  Milano – Lago Maggiore

Program liber. Astăzi vă propunem excursia 
opţională spre Lacul Maggiore, aflat la nord 
de Milano. În ciuda numelui său (”maggiore” 
înseamnă ”mai mare”), Lacul Maggiore este al 
doilea ca mărime din Italia, după Lacul Garda, 
având o lungime de aproape 65 de kilometri. Cele 
mai multe atracţii se regăsesc pe ţărmul vestic 
al lacului, unde insulele Borromee și grădinile 
lor paradisiace, cu vegetaţie subtropicală, sunt 
o delectare pentru turiști și localnici. Priveliștea 
minunată și parfumul de chiparoși, dafini, magnolii 
și camelii te vor face să te simţi ca într-o poveste! 
De altfel, dacă Ernest Hemingway face parte 
dintre scriitorii tăi preferaţi, e foarte probabil să îţi 
amintești că în romanul ”Adio, arme!”, locotenentul 
Henry și iubita sa, Catherine Barkley, traversează 
vâslind Lacul Maggiore în timpul Primului Război 
Mondial. La finalul acestei zile ne îndreptăm spre 
Milano, gata să ne continuăm aventura made in 
Italy. Cazare la acelasi hotel din zona Varese.

5. Lago Como - Bellagio - Bergamo

Program liber sau excursie opţională în care facem 
cunoștinţă cu trei destinaţii de top din Italia: Lacul 
Como, Bellagio și Bergamo. Lacul Como a fost 
timp de secole  preferatul nobililor, muzicienilor, 
pictorilor și scriitorilor. De altfel, dragostea pentru 
Lacul Como este mereu de actualitate: în prezent 
poţi zări vilele luxoase ale unor celebrităţi cum 
ar fi Madonna sau George Clooney, care nu se 
sfiesc să își declare afecţiunea pentru acest colţ 
de paradis. Pentru a ne bucura la maximum de 
această experienţă, ne vom opri la Bellagio, o 
mică staţiune supranumită ”Perla Lacului”, de unde 
avem o panoramă magnifică a Lacului Como și 
a impunătorilor Alpi. Înainte de a reveni pentru 
odihnă la hotelul nostru vom mai face o oprire 
la Bergamo, unul dintre cele mai bine păstrate 
secrete ale Italiei. Aflat la mai puţin de 50 km de 
Milano, Bergamo are dublă identitate: partea 
de sus a orașului, Città Alta, este un labirint de 
străduţe medievale, cu bijuterii arhitectonice 
renascentiste și baroce, apărate de ziduri 
veneţiene, în timp ce partea de jos a orașului, Città 
Bassa, este un oraș modern și plin de viaţă. Seara 
ne întoarcem la hotelul nostru din zona orașului 
Varese.

6. Torino - Asti - Genova

Facem cunoștinţă cu Torino și cu istoria sa 
fascinantă, care ni se dezvăluie la fiecare pas 
pe care îl facem pe bulevardele largi sau sub 
arcadele somptuoase ale acestui oraș elegant. 
Prima capitală a Italiei moderne și fostă reședinţă a 
Casei de Savoia, Torino este cunoscut astăzi pentru 
numeroasele sale galerii de artă, parcuri și grădini, 
teatre, librării, muzee, biserici, piaţete, cafenele 
restaurante. Aici ne vom delecta cu Palatul Regal, 
amplasat în uriașa Piazza Castello, care, alături de 
alte 13 reședinţe ale Casei de Savoia, face parte 
din patrimoniul mondial UNESCO. Admirăm 
Domul San Giovanni cu celebrul Giulgiu din 
Torino, Palazzo Madama si simbolul orasului 
Mole Antonelliana, candva cea mai inalta cladire 
din lume. Călătoria ontinuă cu o vizită la Asti, 
o importantă republică medievală, cunoscută 
și sub numele de ”orașul celor 100 de turnuri”.  
Asti este în prezent nu numai o importantă 
destinaţie turistică, dar și centrul regiunii viticole 
a Piemontului. Din Asti continuăm traseul spre 
Genova, capitala Liguriei, unde ne oprim pentru 
o vizită scurtă pentru a face cunoștinţă cu magia 
acestui port istoric, punct de plecare al miilor de 
expediţii pe mare de-a lungul secolelor. Remarcăm 
Vechiul Port, Centrul istoric cu labirintul său de 
străduţe înguste, Catedrala San Lorenzo, Palatul 
Ducal şi casa lui Cristofor Columb. Cazare în zona 
Genova - Savona.

7.  Genova - Portofino 

Program liber. Astăzi facem o incursiune într-
un paradis al simţurilor: vom vizita Portofino, 
faimoasă staţiune așezată la poalele Apeninilor 
Ligurici și pe malul însorit al Mediteranei (program 
opţional). După câteva ore petrecute în acest 
minunat orășel vom înţelege de ce Portofino a 
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dat numele mai multor parfumuri celebre (din 
care amintim ”Escale à Portofino” al casei Dior 
sau ”Neroli Portofino” semnat de Tom Ford) 
și de ce una dintre melodiile nemuritoare 
cântate de Dalida s-a numit chiar ”I Found 
my love in Portofino”. Greu se poate pune 
în cuvinte încântarea pe care o simţi atunci 
când privești valurile albastre ale Mediteranei, 
când te plimbi prin grădinile luxuriante și atât 
de romantice ale mănăstirii medievale San 
Girolamo, când savurezi o cafea în Piazzetta 
din centrul orășelului, privind casele zugrăvite 
în culori pastelate și colinele înverzite care 
apără golful Portofino. Farmecul acestor locuri, 
este completat de bucătăria rafinată a regiunii 
Liguria și nenumăratele itinerarii culturale și 
naturale, care fac din acest colţ al Golfului 
Tigullio o destinaţie ideală în orice moment 
al anului. Ne intoarcem in Genova. Cazare la 
hotel in zona Genova – Savona.

8. Genova - Manarola - Cinque Terre – 

Parma Plecare spre Parma. Pe traseu , optional 
excursie in Parcul National Cinque Terre. 
Deplasare spre La Spezia de unde utilizăm  
vaporașul (contra cost) pentru a admira 
cele cinci orășele amplasate spectaculos 
pe terase abrupte care “plonjează” în mare. 
Zona este  iubită de turiști din lumea întreagă 
pentru priveliștea spectaculoasă a satelor 
cu case colorate care se caţără pe stâncile 
abrupte de deasupra Mării Ligurice, cu grădini 
suspendate care nu încetează să farmece 
privitorii și la care adesea se ajunge doar pe 
jos. Inutil de adăugat, Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza și Monterosso al Mare, cele 
cinci sate magice care datează încă din secolul 
XI și care sunt cunoscute drept ”Cinque Terre”, 
fac în prezent parte din patrimoniul UNESCO, 
împreună cu dealurile înconjurătoare. Se 
spune despre Manarola, că este cel mai vechi 
sat din regiune. Locuitorii de aici vorbesc în 
dialectul numit manarolese și se bucură de 
faima că produc cel mai bun vin din regiune. 
După ce ne bucurăm de peisajul unic în lume 
ne continuăm călătoria către Parma, oraș 
inclus recent în patrimoniul UNESCO pentru 
creativitatea sa gastronomică. cazare în Parma.

9. Parma – Milano

Vom vizita Parma, oraș celebru nu numai 
pentru comorile sale gastronomice, dar și 
pentru faptul că găzduiește una dintre cele 
mai vechi universităţi din lume. Împărţit în 
două de râul cu același nume, Parma este 
un oraș cu un farmec discret, care te invită să 
lași deoparte ghidurile turistice și să te pierzi 
pe străzile sale cochete, cu clădiri vechi și 
trecători dornici să te ghideze către cele mai 
frumoase zone ale vechilor cartiere. În a doua 
parte a zilei ne îndreptăm spre Milano, pentru 
o ultimă vizită în inima capitalei financiare, 
comerciale și industriale a Italiei. Autocarul ne 
lasă în apropierea zidurilor Castelului Sforza, o 
fortareaţa din cărămida rosie cu turnuri înalte 
și ziduri de apărare. Astăzi, aici se află patru 
muzee: Galeria și Muzeul de Artă, considerate 
principalele atracţii. Celelalte două muzee, mai 
modeste, unul expune instrumente muzicale 
vechi, în timp ce ultimul este specializat pe 
exponate arheologice. Ne îndreptăm la 
pas spre  Piazza del Duomo, unde admirăm 
Domul din Milano. A fost și rămâne una dintre 
cele mai spectaculoase catedrale gotice din 
Europa. O adevărată paradă a modei și a 
frumuseţii mediteraneene ni se dezvăluie. 
Italienii sunt frumoși, indiferent de vârstă. Îi 
admirăm cum circulă pe scutere, pe biciclete 
în timp ce ne răsfăţăm cu un pic de shopping 
în Galeriile Vittorio Emmanuele. Continuăm 
traseul pietonal până la Piazza della Scala, 
de unde avem ocazia sa admirăm frumoasa 
clădire a Operei. Inaugurată în1778, clădirea 
și-a luat numele de la biserica ce se afla 
odinioară exact în același loc.  Ne îndreptăm 
spre hotelul nostru din Varese.

10.  Milano - Veneţia - Padova

Astăzi Veneţia este vedeta!  Plecăm spre 
Padova de unde vom lua trenul spre Venetia, 
un oraș musai de văzut măcar o dată în 
viaţă! Cu acest sentiment familiar în suflet ne 
îndreptăm spre Veneţia, care a fost declarată, 
în 1979, patrimoniu al umanităţii de către 
UNESCO. Străduţele și canalele sunt animate 
de veselia tipică a italienilor. Imaginile cu Piaţa 
San Marco, “ cel mai frumos salon din Europa” 

după spusele lui Napoleon,  sunt emblematice 
pentru Veneţia, dar acum ai șansa să vezi și să 
simţi energia incredibilă a acestui loc. Muzică, 
porumbei, artă. La câteva minute distanţă de 
piaţă, se află Palatul Dogilor care ne încântă 
cu arhitectura sa impresionantă.  Privirile ne 
sunt atrase de Puntea Suspinelor care şi-a 
primit numele sugestiv de la poetul englez 
Lord Byron, care a ilustrat perfect proximitatea 
dintre lux și suferinţă. Puntea unește Palatul de 
închisoarea în care erau abandonaţi deţinuţii. 
Ne oprim la Basilica San Marco, apoi mergem 
de-a lungul Canale Grande. Este cel mai 
important canal al Veneţiei. Pe lista noastră se 
mai află Turnul Campanila, Podul Rialto.  Cei 
familiarizaţi cu Veneţia pot merge individual 
în croazieră pe insula Murano, vestită pentru 
sticlarii care fac aici adevărate minuni. Loc 
ideal pentru achiziţionat primele suveniruri, 
desigur! Cu apartul foto plin de poze ne 
întoarcem în gara Santa Lucia de unde luăm 
trenul înapoi spre Padova. Ajunși aici ne urcăm 
în autocarul nostru și ne îndreptăm spre hotel 
convinși că Italia mai are să ne dezvaluie și alte 
frumuseţi.

11 . Padova - Ljubljana - Zagreb

Ne luăm la revedere de la Padova și de la 
Italia și ne îndreptăm spre Ljubljana. Pornim 
împreună să vedem cu ochii noștri cum se 
integrează istoria într-un prezent vibrant și 
viu, căci te uimește verdeaţa orașului, iar tihna 
acestei capitale europene te va cuprinde ca 
o poveste frumoasă. Destinaţia noastră este 
Castelul Ljubljana, care se înalţă pe dealul din 
mijlocul capitalei slovene. Acesta datează din 
secolul al XV-lea și aspectul său impunător îi 
trădează rolul istoric de fortăreaţă, cazarmă și 
reședinţă regală. Verifică bateriile aparatului 
de fotografiat sau bazează-te pe camera 
telefonului, la alegere. Podul Triplu este 
unul dintre cele mai frumoase și cunoscute 
poduri din Ljubljana. Arhitectura sa specială 
reuneșete, de fapt, un grup de trei poduri care 
leagă orașul modern de centrul medieval. 
Zona este animată de baruri și restaurante, iar 
turiștii reușesc aici să facă fotografii demne 
de pus în ramă! Pornim apoi spre Zagreb. 

Domul din Milano 

Este una dintre cele mai spectaculoase 
catedrale gotice din Europa și una 

dintre imaginile emblematice ale Italiei. Nu 
pleca din Milano fără să ai câteva poze cu 
această bijuterie arhitectonică!

1 Cinque Terre

Cele cinci orășele amplasate 
spectaculos pe terase abrupte care 

“plonjează” în mare. Zona este  iubită de turiști din 
lumea întreagă pentru priveliștea spectaculoasă a 
satelor cu case colorate care se caţără pe stâncile 
abrupte de deasupra Mării Ligurice, cu grădini 
suspendate care nu încetează să farmece privitorii și 
la care adesea se ajunge doar pe jos.

2 3Veneţia

Veneţia este fără nicio îndoială unul 
dintre cele mai frumoase orașe din 

lume. Construită de-a lungul lagunei veneţiene 
de pe malul Mării Adriatice, pe aproape 120 
de insule, în Veneţia descoperim o atmosferă 
romantică ce ne poartă direct în secolul al 
XVIII-lea, când era printre cele mai rafi nate 
orașe din Europa
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizatexceptând ziua 7 / 5 *Bilet de 
avion Bucuresti – Milano si retur;
12 / 7 cazari la hoteluri  de 2-4*;
12 / 7 mic dejun;
Transfer aeroport- hotel - aeroport
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu după întâlnirea 
Milano pt. avion

OPŢIONAL
Excursie Lacul Maggiore – 20 € /pers.
Excursie la Bergamo și Lacul Como – 25 € / pers.
Excursie Portofi no - 15€ / pers.
Excursie la Cinque Terre – 20 €/pers. (nu sunt incluse 
biletele de vaporaș circan- 35 € / pers).
Seară tradiţională în Belgrad – 25 € / pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de persoane;
Bilet tren Padova - Veneția și retur 

DE REŢINUT!

• Supliment de single 225 € - Autocar
• Supliment de single 145 € - Avion
• Reducere a 3-a persoană în cameră  15 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru cazare 
în cameră dublă cu 2 adulţi

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Piaţa San Marco

Oprește-te pentru câteva minute 
în Piaţa San Marco, afl ată chiar în 
centrul Veneţiei, unde se afl ă și cele 
mai faimoase clădiri ale orașului: 
Bazilica San Marco și Palatul 
Dogilor. Bucură-te de tot ceea ce te 
înconjoară: forfota turiștilor care 
hrănesc porumbeii (probabil cei 
mai celebri porumbei din lume!) și 
bijuteriile arhitectonice din fundal.

Spumante de Asti

Nu putem părăsi zona Asti fără 
să ciocnim un pahar de vin alb 
spumant, emblemă a zonei. Vinul 
din această regiune este celebru 
pentru gustul său dulce, muscat, 
care se potrivește de minune cu 
deserturile italienești și care nu 
a încetat să farmece amatorii de 
băuturi fi ne încă de pe vremea 
romanilor.

Situat în nordul Croaţiei, acesta a rezistat eroic 
atacurilor turcesti (între secolele XIV și XVIII) dar 
și cutremurului devastator din 1880. Încercările 
trăite de-a lungul timpului se văd, azi, în Zagreb, 
în două moduri. Bisericile și mănăstirile arată 
credinţa puternică în Dumnezeu. Pe de altă parte, 
palatele, parcurile și aria comercială arată că în 
Zagreb oamenii știu să se bucură de viaţă! În 
vizita noastră, vedem ambele pespective: cea 
spirituală, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, 
care domină Piaţa Kaptol cu turnurile sale ce 
veghează orașul încă din secolul al XIII-lea, dar 
și partea modernă, vibrantă pe care o simţi în 
Piaţa Centrală Zrinjevac – numită oficial Trg Nikole 
Šubića Zrinskog. În Tunelul Grič, care leagă străzile 
Mesnička și Radićeva, ne dăm voie să simţim istoria 
și să păstrăm un moment de liniște. Construit în 
1943, a fost folosit ca adăpost în timpul raidurilor 
aeriene în al II-lea Război Mondial. Cazare în 
Zagreb.

12. Zagreb – Belgrad

Dupa micul dejun ne îndreptăm spre Belgrad,  
unde incepem asediul prin Poarta Leopold, 
punctul de acces către centrul istoric. Belgradul s-a 
ridicat pe vechea Cetate Singidunum, fondat de un 
trib celtic  și transformat de romani într-un centru 
de apărare la graniţa imperiului. Cetatea se află în 
Parcul Kalemegdan, un spaţiu ce se întinde până la 
malurile Dunării și ale Râului Sava.  În jurul cetăţii, 
la distanţă de câţiva pași zărim: Poarta Zindan, 
Poarta lui Despot, Fântâna Romană, Biserica Ruzica, 
Monumentul Recunoștinţei Franceze și Turnul cu 
Ceas. Ieșim din Kalemegdan şi ne îndreptăm spre 
Catedrala Ortodoxă Arhanghelul Mihail, construită 
la ordinele domnitorului Milos Obrenovic, în 
1837. În apropiere se află Palatul Prinţesei Ljubica. 
Continuăm vizita pe artera pietonală Kneaz 
Mihajlov, faimoasă pentru cafenelele și magazinele 
en vogue. Aici găsim un oraș vibrant, plin de viaţă 

și istorie, cu edificii civile în stil neoclasic sau baroc 
ce poartă amprenta Habsburgică de sec. XIX. 
După ce ajungem în Piaţa Republicii admirăm 
clădirea Muzeului National și a Teatrului, apoi 
intrăm în Skadarlija, cartierul boem al Belgradului, 
corespondent al  celebrului Montmartre din 
Paris, cu o puzderie de cafenele și cârciumi unde 
odinoară își făceau veacul scriitori, artiști și actori 
pe la sfârșitul secolului XIX. Câteva dintre localuri 
mai primesc și astăzi oaspeţi, Dva Jelena, Zlatni 
Bokal și Tri Sesira. În cârciumi, notele muzicale 
readuc atmosfera de început de secol XX, cu 
chansonete sau folk și jazz autohton și clinchet de 
pahare, acompaniate de o animaţie veselă și voci 
petrecăreţe. Mai vizităm Catedrala Sf. Sava, cea 
mai impunătoare catedrală ortodoxă din Balcani, 
incendiată de către turci în 1595 și reconstruită în 
secolul XIX. Ne îndreptăm spre hotelul nostru din 
Belgrad pentru cazare.

13. Belgrad - Bucureşti

După micul dejun, lăsăm în urmă frumoasele locuri 
pe care le-am vizitat și plecăm spre România.
Parcurgem drumul spre casă cu amintiri de 
nepreţuit.

16.05; 

13.06; 30.06; 

26.07; 12.08; 

22.08; 15.09; 

2018

DATE DE PLECARE

18.05; 15.06; 

02.07; 28.07; 

14.08; 24.08; 17.09

AVION

AUTOCAR

PELLERIN PLUS

BEST DEAL

Reducere
140/95€

PROMO

Reducere 
94€ / 63€

STANDARD PLUS

Reducere 
70€ / 47€

469€
+ 155 € (transport autocar)

   329€
+155 € (transport autocar)

375€
+ 155 € (transport autocar)

399€
+ 155 € (transport autocar)

315€
+ 315 € (bilet de avion si transport autocar)    220€

+315 € (bilet de avion si transport autocar)

252€
+ 315 € (bilet de avion si transport autocar)

268€
+ 315 € (bilet de avion si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , avand incluse 
asigurarea medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT  Excursie la Bergamo și Lacul Como;

• GRATUIT Excursie Lacul Maggiore

• Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si 

asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.
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Aceasta este Italia celor care caută esențele tari.

Regiuni cu vinuri alese, delicii gastronomice unice, 
într-un decor care i-a inspirat pe unii dintre cei mai faimoși 
artiști din toate epocile.

Padova

Italia

Veneția

Montecatini
Bologna

Pisa
Vinci

Florența

San Gimignano

Siena

San Marino

Ravenna

Rimini

TUR DINTR-O PRIVIRE

Cazare 10/5 nopţi: 
    la hotel de 2-4*

10/5  mic dejunuri

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Toscana are un farmec cu totul aparte, 
te aștepți să te pierzi prin orașele sale 
pline de istorie, să te bucuri de liniștea 
și frumusețea peisajelor rurale. Aici este 
raiul gurmanzilor și, totodată, paradisul 
pasionaților de istorie și artă în toate 
formele sale, la superlativ.  

Salzburg : Domul, Grădinile Mirabel
Padova : Bazilica Sf. Anton
Bologna : Bazilica San Petronio
Siena : Domul
Ravenna : Bazilica San Vitale, Basilica Sant 
Apollinare Nuovo
Veneţia : Piaţa şi Bazilica San Marco, Podul 
Rialto, Palatul Dogilor, Canal Grande
Zagreb : Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului
Belgrad : Parcul Kalemegdan, Catedrala 
Ortodoxă Arhanghelul Mihail, Catedrala 
Sf. Sava

În curtea casei cu balconul Julietei din 
Verona, se afl ă o statuie de bronz a 
personajului shakespearian. Se spune că 
dacă o atingi, vei avea noroc în dragoste. 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

Mese incluse:

AcAAA ea tstaa este IItalililia cellor care cautăt esențele t

*�8+(4(�F�
%>3'3(�$�>(4(�
��
�������������

Acest program este disponibil 
și în varianta cu zbor tur-retur 
București - Florența-Treviso-
București

IT
A

L
IA 275 €

începând de la

+ 139 € (transport 
                  autocar)

��
?� �

249 €

începând de la

+  245€ (bilet de avion,     
transferuri și transport 
autocar)

�
?� �

/pers.

/pers.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEViena - Salzburg - Padova - Bologna - Pisa - San Gimignano - Siena - Florenta - San Marino - Ravenna - 

Venetia - Padova - Ljubliana - Zagreb - Belgrad. 

Veneţia - Piaţa Rialto

Pentru a simţi cu adevărat ce 
înseamnă viaţa de zi cu zi în 
“laguna veneţiană”, trebuie să 
treci “botezul” Pieţei Rialto, un loc 
plin de tumult cotidian și culoare 
locală. Este una dintre cele mai 
vechi pieţe alimentare din lume, 
însă tocmai acest lucru îi și conferă 
acel farmec aparte. Tejghelele 
aliniate de-a lungul malului Canale 
Grande te îmbie cu fel de fel de 
delicii proaspete, iar spiritul latin 
se manifestă din plin pentru că 
localnicii nu se feresc să negocieze 
temperamental și zgomotos cu 
fi ecare vânzător. Este o experienţă 
de neuitat. 

Plimbare cu gondola 

Emblema Veneţiei, în memoria 
colectivă dragi prieteni, nu este 
Palatul Dogilor, ci gondolierul 
cu bluzon în dungi alb-roșii 
sau albastre și pălăria neagră 
inconfundabilă care, cu ambitusul 
lui Pavarotti, cântă o serenadă 
celor doi pasageri îndrăgostiţi 
din ambarcaţiunea sa. Acum este 
ocazia să tocmim un gondolier și să 
navigăm alene pe canalele orașului, 
locul perfect să admirăm arhitectura 
inconfundabilă a clădirilor, 
palatelor, monumentelor şi 
podurilor vechi de secole, să simţim 
vibraţia acestui oraș unic, romantic 
prin defi niţie.

Obiective din Patrimoniul 

Mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 28.06.18
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Ajungem în 
cursul serii la Budapesta. (Cazare în Budapesta).

2. Budapesta – Viena - Salzburg

Jó reggelt! (Bună dimineața!) Pornim motoarele 
dimineața devreme, după micul dejun pentru a 
descoperi capitala Austriei. Viena a fost vreme de 
secole inima Imperiului Habsburgic. Metropola 
ne va impresiona cu arhitectura sa diversă, de la 
stilul baroc la renascentist sau modern, dar și cu 
atracțiile deja clasice pentru vizitatori.  Intrăm în 
atmosfera fostei capitale imperiale parcurgând 
într-un scurt tur panoramic: Ringstrasse, Piața 
Maria Tereza, Parlamentul, Primaria, Palatul 
Hofburg, Opera. Plecăm mai departe şi ne 
îndreptăm spre Salzburg unde ajungem în cursul 
serii. Ne cazăm la un hotel din zona Salzburg.

3. Salzburg - Padova

De dimineață, plecăm spre  orașul lui Mozart, 
Salzburg. Salzburg ne întâmpină cu multe 
clădirile grațioase, o fortăreață pe o culme 
amețitoare și munți de jur împrejur. Aici se 
află Palatul Mirabell, care este înconjurat de 
o grădină minunată, plină de trandafiri. Nu 
putem rata Domul, un “must-see” pentru fanii lui 
Mozart, se spune că este locul unde acesta a  fost 
botezat. Vă vindem un pont: străzile Salzburgului 
sunt pline de restaurante și rulote care servesc 
schnitzel și wurst delicioși! După ce ne-am 
delectat cu bunătăţurile locale ne îmbarcăm în 
autocar şi ne îndreptăm spre Padova. Ne cazăm 
la un hotel din zona Padova şi ne pregătim de 
marea aventură italiană.

4.  Padova – Bologna - Montecatini

Mic dejun. Începem ziua cu vizita orașului 
Padova, unul dintre cele mai vechi oraşe ale 
Italiei. Alegem să ne oprim la Biserica Sfântul 
Anton, locul unde este înmormântat Sf. Anton 
de Padova, unul dintre cei mai venerati sfinţi ai 
Italiei. Tot aici vedem o capodoperă a lui Tiţian 
care prezintă în fresce viaţa Sfântului Anton. 
Continuăm călătoria spre Bologna, un oraş cu o 
energie culturală vibrantă, animat de festivaluri, 
teatru, muzică. Ne îndreptăm atenţia spre Piazza 
Maggiore şi Piazza Nettuno, unde putem admira 
Fontana del Nettuno, sau El Gigante, după cum 
îl denumesc localnicii, dar şi superbele clădiri 
din Piazza Maggiore, Pallazo del Podesta şi 
Biserica San Petronio. Seara sosire si cazare in 
Montecatini.

5. Pisa – San Gimignano

După mic dejun, program liber sau excursie 
opțională Pisa și San Gimignano. Aventura 
noastră începe în Pisa, în inima Toscanei, unde 
vom descoperi spectaculoasa Piazza dei Miracoli, 
formată dintr-un complex de patru capodopere 
înscrise în patromoniul mondial UNESCO și 
construite într-un stil arhitectonic unic, numit 

romanic pisan: celebrul Turn înclinat din Pisa, 
Domul, Baptisteriul și Portalul Cimitirului. Ne 
vom continua apoi plimbarea prin vechiul 
oraș medieval, pe străzile pitorești unde atât 
suvenirurile cu Turnul înclinat, cât și specialități 
cum ar fi uleiul de măsline Monte Pisano, roșiile 
Pisanello sau brânza Pecorino ne vor face cu 
ochiul. Pornim mai departe spre San Gimignano. 
Primul lucru care uimește este relieful citadin 
asemănător cu linia zimțată a New-York-ului. 
Câțiva “zgârie-nori” se înalță falnici, dar pe 
măsură ce ne apropiem descoperim că avem 
de-a face cu turnuri istorice care devoalează 
comorile medievale ale lui San Gimignano. 
Înconjurat de vechi ziduri de apărare, orașul 
păstrează biserici și clădiri seculare. În Piazza 
Duomo admirăm Palazzo Comunale, cu 
Torre Grossa. Tot aici se găseşte Chiesa della 
Colegiata faimoasă pentru frescele sale din 
capela Sf. Augustin și înţelegem de ce UNESCO 
a inclus centrul istoric al orașului pe lista sa de 
patrimoniu. Aici crește și unul dintre cele mai 
scumpe condimente din lume, șofranul, care, 
alături de șunca aurie tipică bucătăriei din San 
Gimignano și de vinul alb local, produs din 
strugurii de Vernaccia, face obligatorie o masă cu 
iz de istorie cum altundeva nu vom întâlni. Spre 
seară revenim la hotelul nostru din Montecatini.

6. Florența – Siena 

Program liber sau excursie opțională la Florența 
și Siena.  Florența ne așteaptă și nu putem 
dezamăgi așa o destinație. Capitala regiunii 
Toscana se mândrește prin a fi unul dintre 
cele mai frumoase orașe ale lumii. Cu inima 
deschisă, căci Italia are acest efect asupra celor 
care o vizitează, vedem Catedrala Santa Maria 
del Fiore, a patra ca mărime din Europa și cea 
mai veche construcție din Florența. Lângă 
catedrală se înalță Campanila (clopotnița) de 
sine stătătoare, iar în umbra catedralei se afla 
Baptisteriul, cea mai veche clădire a Florenței, 
un lăcas de mare importanță spirituală. Dacă 
Piazza del Duomo este, fără nici un dubiu, 
centrul religios al Florenței, cea de-a doua piață 
importantă a orașului - Piazza della Signoria 
- este considerată centrul civic și unde se află 
Palazzo Vecchio, sediul administrației locale timp 
de secole.  Aici sunt astăzi mai multe sculpturi 
de seamă. Este locul de întâlnire al turiștilor și 
florentinilor deopotrivă, iar în imediata apropiere 
se înalță cel mai impozant muzeu al orașului, 
Galeriile Uffizi. Continuăm traseul pietonal, 
urmând straduțele vechi de secole, și ajungem 
la bătrânul pod peste râul Arno, Ponte Vecchio. 
Singurele tentații care ne distrag atenția sunt 
magazinele cu bijuterii prețioase de o frumusețe 
aparte. Statuile, artiștii stradali, vechiul integrat în 
nou ne lasă un gust plăcut și cu o stare de bine 
interioară ne gândim la un mic  “Intermezzo”. 
Oprim pentru o gustare tipică italiană înainte de 
a continua călătoria. Plecăm spre Siena, la rândul 

Savori din: Italia
.................................................................
Vinul din San Gimignano are 
dulceaţa unui soi de strugure 
foarte vechi, Vernaccia. Dulceaţa 
și parfumul acestui vin apar 
datorită solului nisipos de pe 
dealurile care înconjoară orașul. 
Sub soarele Toscanei cresc viţă 
soiuri nobile de viță de vie.

VERNACCIA DE SAN GIMIGNANO
.................................................................
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său un simbol al Toscanei, unde farmecul 
medieval a rămas intact pe străduțele 
pitorești. Cândva rivala Florenţei,  Siena pare 
că te ia în brațe, de parcă te-ai fi întors acasă. 
Ne oprim să simțim atmosfera unică din cea 
mai mare piață a orașului, Piazza Del Campo. 
Aici se cade să bem în tihnă o ceașcă de 
cappuccino cu gust adevărat. Revigorați, 
suprindem cu aparatul foto  Palazzo 
Publico, Torre del Mangia și zăbovim lângă 
Dom. Fiecare punct cardinal are dedicate 
decorațiuni aparte, complexe. Însă, comoara 
locului se află în interiorul Domului, în Altarul 
lui Piccolomini unde admirăm patru statui 
sculptate de Michelangelo, reprezentându-i 
pe Sfinții Petru, Pavel, Grigorie și Pius. 
Revenim la hotelul din Montecatini.

7. Montecatini – San Marino – Ravenna

Ne luăm la revedere de la Montecatini și ne 
îndreptăm către San Marino, un microstat 
de doar 61 de km2 și cu doar 33.500 de 
locuitori. Cele trei fortărețe “cățărate” pe 
coasta Muntelui Titan - Guaita, Cesta și 
Montale - oferă o panoramă impresionată 
spre Munții Apenini și spre Marea Adriatică, 
așa că sfatul nostru este să nu rătăciți 
tocmai astăzi aparatele foto! După vizita în 
San Marino suntem gata să plecăm spre 
Ravenna. Orașul ne răsfață cu cele mai bine 
păstrate monumente creștine timpurii, o 
“colecție” impresionantă de obiective listate 
în Patrimoniul Mondial UNESCO - Basilica 
San Vitale cu a sa cupolă monumentală 
și mozaicurile inconfundabile care îi 
reprezintă pe cuplul imperial Iustinian și 
Teodora, Baptiserul Arianilor și Basilica 
Sant’Apollinare Nuovo (cu 26 de scene în 
mozaic cu primele reprezentări ale Noului 
Testament) ridicate în timpul domniei 
regelui vizigot Theodoric. Ajungând în 
Piazza del Popolo, ne dăm seama imediat 
de ce acest loc i-a inspirat pe Oscar Wilde, 
Byron, T.S. Eliot sau chiar pe Hermann Hesse, 

piațeta fiind un loc încântător, pitoresc cu 
o atmosferă inconfundabilă de “dolce far 
niente” și unde sigur ți se va face poftă 
de un capuccino revigorant. Vom încheia 
vizita noastră în Ravenna cu marele Dante. 
Mormântul autorului “Divina Comedia” se 
află în așa numită “Zonă a liniștii” care mai 
cuprinde oratoriul Quadrarco di Braccioforte 
și Mănăstirea Franiciscană în care se află 
și Muzeul Dante. Este un loc de o liniște 
înălțătoare care ne îndeamnă la introspecție. 
Seara ne retragem la hotel în zona Ravenna. 

8. Ravenna – Veneția – Padova

Mic dejun. Ne îndreptăm spre gara centrală 
din Padova, de unde luăm trenul spre 
Veneţia, oraș inclus în Patrimoniul Universal 
UNESCO din 1979. Străduţele și canalele 
sunt animate de veselia tipică a italienilor, iar 
noi ne îndreptăm spre Piaţa San Marco. Deși 
poate nu ai mai fost aici, suntem siguri că ai 
o senzaţie puternică de deja-vu. Imaginile cu 
Piaţa San Marco, “ cel mai frumos salon din 
Europa” după spusele lui Napoleon,  sunt 
emblematice pentru Veneţia, dar acum ai 
șansa să vezi și să simţi energia incredibilă 
a acestui loc….. muzică, porumbei, artă.  La 
câtiva pași se află Palazzo Ducale sau Palatul 
Dogilor care a funcționat, timp de apoape o 
mie de ani, nu numai  ca reședință a dogilor 
care au condus Venetia, a politiei secrete 
şi a Curtii de Justiție, dar şi ca închisoare 
municipală şi sediu al mai multor instituţii 
administrative. Aflându-se pe lista celor mai 
frumoase clădiri gotice din lume, palatul 
ne încântă cu arhitectura sa impresionantă 
care ne duce cu gândul la oamenii puternici 
care au condus, de aici, orașul.  Privirile 
ne sunt atrase de Puntea Suspinelor care 
şi-a primit numele sugestiv de la poetul 
englez Lord Byron, acesta a ilustrat perfect 
proximitatea dintre lux și suferinţă. Puntea 
unește Palatul de închisoarea în care erau 
abandonaţi deţinutii. Trecem pe itinerariul 

nostru uimitor și Basilica San Marco, care 
adăposteşte de aproape o mie de ani 
mormântul Sfântului Marcu şi a servit drept 
capelă particulară a dogilor. Tot în Piața San 
Marco zărim silueta zveltă a Campanilei, 
cea mai înaltă construcție din Venetia, 
98.5 m. Construită în anul 912, avea trei 
întrebuințări: de clopotniță pentru basilica, 
punct de observație pentru portul situat mai 
jos și drept far pentru corăbii. Trecem de-a 
lungul Canale Grande, cel mai important 
canal al Veneţiei, cu o lungime de 4 km, 
și admirăm împreună celebrul vaporetto, 
“autobuzul din laguna“. Pe lista noastră se 
mai află și  Podul Rialto. Călătorii familiarizaţi 
cu Veneţia pot merge individual în croazieră 
pe insula Murano, vestită pentru sticlarii 
care fac aici adevărate minuni. Plecăm după 
ce ne desfătăm privirile cu obiectele de 
artă și bijuteriile cu sticlă de Murano. Loc 
ideal pentru achiziţionat primele suveniruri, 
desigur! Cu aparatul foto încărcat de poze 
ne întoarcem în gara Santa Lucia de unde 
luam trenul spre Padova. Din Padova ne 
preia autocarul și ne lasă la hotel. După cină 
schimbăm impresii, convinși că Italia mai are 
să ne dezvăluie multe alte frumuseți.

 9.   Padova – Ljubljana – Zagreb

Ne luăm la revedere de la Padova și de 
la Italia și ne îndreptăm spre Ljubljana. 
În capitala Sloveniei vom vedea cum se 
integrează istoria într-un prezent vibrant 
și viu, căci te uimește verdeaţa orașului, 
iar tihna acestui oraș te va cuprinde ca o 
poveste frumoasă. Destinaţia noastră este 
Castelul Ljubljana, care se înalţă pe dealul 
din mijlocul capitalei slovene. Acesta 
datează din secolul al XV-lea și aspectul 
său impunător îi trădează rolul istoric de 
fortăreaţă, cazarmă și reședinţă regală. 
Verifică bateriile aparatului de fotografiat 
sau bazează-te pe camera telefonului, la 
alegere. Podul Triplu este unul dintre cele 

*���(*$(+@33

Muzeul Dante - Ravenna

Ravenna este orașul lui Dante, 
autorul “Divina Comedia”. Vom 

vizita oratoriul Quadrarco di Braccioforte 
și Mănăstirea Franiciscană în care se află 
și Muzeul Dante. Este un loc de o liniște 
înălţătoare și de spiritualitate serenă care ne 
îndeamnă la introspecţie.

1 2 Veneţia

Cu cele peste 150 de canale și 400 
de poduri ale sale, cu palatele și 

piazzetele vechi de secole, cu gondolele 
care te fac să te simţi ca într-o poveste 
romantică, Veneţia este fără nicio îndoială 
unul dintre cele mai frumoase orașe din 
lume. 

3Florenta-Piazza della Signoria

 A fost dintotdeauna considerată 
centrul civic. Aici se află Palazzo 

Vecchio, sediul administraţiei locale timp de 
secole.  Aici sunt astăzi mai multe sculpturi 
de seamă. Este locul de întâlnire al turiștilor 
și florentinilor deopotrivă, iar în imediata 
apropiere se înalţă cel mai impozant muzeu al 
orașului, Galeriile Uffizi.



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 141

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat / * Bilet de avion Bucuresti – 
Florenţa și Treviso – Bucuresti;
10 / 5 nopţi de cazare la hotel de 2-4*
10 / 5 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei petraseu / Pentru avion, 
după întalnirea cu acesta în Montecatini.

OPŢIONAL
Pisa și San Gimignano – 30 €/pers.
Siena și Florenta - 30 €/pers.
Cină Tradiţională Belgrad - 25 €/pers. - doar pentru programul 
cu autocar

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe și cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;
Bilet de tren Padova – Veneţia și retur precum și vaporașul în Veneţia 
circa 25 € (se încasează în agenţie);

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 195 € - autocar
• Supliment de single - 125 € - avion
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare în 
camera dublă cu 2 adulţi.
• Reducere a 3-a persoană în cameră - 15 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Pizza - Italiano Vero

Trattoriile ne îmbie la fi ecare pas, 
iar una dintre cele mai gustoase 
amintiri din acest loc este pizza cu 
vinete și mozzarella. Condimentele 
mediteraneene îi dau o savoare 
proaspătă, iar aluatul jonglează cu 
senzaţia de proaspăt scos din cuptor, 
crocant și aromat. Un deliciu!

Seară Tradiţională (opţional)
Ultima seară, în Belgrad, vom 
gusta preparatele supra-calorice, 
dar extrem de gustoase ale 
bucătăriei sârbești, și ciocnim 
paharele cu sljivovica (sliboviţa), 
rakija (rachiu) sau varaintele sale 
mai fanteziste cu diverse arome 
precum cea de gutui, caise sau 
nuc. Ar fi păcat să nu gustăm din 
păcătoasa medovaca (băutura 
ursului), o variaţiune a rachiului 
în care mierea este vedeta. Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm 
impresii și să legăm prietenii noi. 

mai frumoase și cunoscute poduri din Ljubljana. 
Arhitectura sa specială reuneșete, de fapt, un 
grup de trei poduri care leagă orașul modern 
de centrul medieval. Pornim apoi spre Zagreb. 
Situat în nordul Croației, acesta a rezistat eroic 
atacurilor turcesti (între secolele XIV și XVIII) dar 
și cutremurului devastator din 1880. Încercările 
trăite de-a lungul timpului se văd, azi, în Zagreb, 
în două moduri. Bisericile luxuriante și mănăstirile 
arată credinţa puternică în Dumnezeu. Pe de altă 
parte, palatele, parcurile și aria comercială arată 
că în Zagreb oamenii știu să se bucură de viaţă! 
În vizita noastră, vedem ambele pespective: 
cea spirituală, la Catedrala Adormirea Maicii 
Domnului, care domină Piaţa Kaptol cu turnurile 
sale ce veghează orașul încă din secolul al XIII-
lea, dar și partea modernă, vibrantă pe care o 
simţi în Piaţa Centrală Zrinjevac – numită oficial 
Trg Nikole Šubića Zrinskog. În Tunelul Grič, care 
leagă străzile Mesnička și Radićeva, ne dăm voie 
să simţim istoria și să păstrăm un moment de 
liniște. Construit în 1943, a fost folosit ca adăpost 
în timpul raidurilor aeriene din al II-lea război 
mondial. Cazare în Zagreb.

10.   Zagreb – Belgrad

Belgradul s-a ridicat pe vechea Cetate 
Singidunum, fondat de un trib celtic  și 
transformat de romani într-un centru de apărare 
la granița imperiului. Cetatea se află în Parcul 
Kalemegdan, un spațiu ce se întinde până la 
malurile Dunării și ale Râului Sava.  În jurul cetății, 
la distanță de câțiva pași zărim: Poarta Zindan, 
Poarta lui Despot, Fântâna Romană, Biserica 
Ruzica, Monumentul Recunoștinței Franceze 
și Turnul cu Ceas. Ieșim din Kalemegdan şi ne 
îndreptam spre Catedrala Ortodoxă Arhanghelul 
Mihail, construită la ordinele domnitorului 
Milos Obrenovic, în 1837. În apropiere se afla 
Palatul Prinţesei Ljubica. Ne continuăm traseul  
pe artera pietonală Kneaz Mihajlov, faimoasă 

pentru cafenelele și magazinele en vogue. Aici 
găsim un oraș vibrant, plin de viață și istorie, 
cu edificii civile în stil neoclasic sau baroc ce 
poartă amprenta Habsburgică de sec. XIX. 
După ce ajungem în Piața Republicii admiram 
cladirea Muzeului National si a Teatrului  şi intrăm 
în Skadarlija, cartierul boem al Belgradului, 
corespondent al  celebrului Montmartre din 
Paris, cu o puzderie de cafenele și cârciumi unde 
odinoară își făceau veacul scriitori, artiști și actori 
la sfârșitul secolului XIX. Câteva dintre localuri 
mai primesc și astăzi oaspeți, Dva Jelena, Zlatni 
Bokal și Tri Sesira. În cârciumi, notele muzicale 
readuc atmosfera de început de secol XX, cu 
chansonete sau folk și jazz autohton și clinchet 
de pahare, acompaniate de o animație veselă și 
voci petrecărețe. Continuăm vizita cu Catedrala 
Sf. Sava, cea mai impunătoare catedrală ortodoxă 
din Balcani, incendiată de către turci în 1595 și 
reconstruită în secolul XIX. Ne indreptam spre 
hotelul nostru din Belgrad pentru cazare.

11.  Belgrad – Bucureşti

După micul dejun, lasăm în urmă frumoasele 
locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre 
România. Parcurgem drumul cu amintiri de 
nepreţuit în minte și gata pentru a gusta din 
istoria altor locuri captivante. 

28.06; 15.07;

09.08; 13.09;

01.11

2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS

BEST DEAL

Reducere
90€ / 81€

PROMO

Reducere 
55€ / 50€

STANDARD PLUS

Reducere 
36€ / 33€

365€
+ 139 € (transport autocar)

275€
+ 139 € (transport autocar)

310€
+ 139 € (transport autocar)

329€
+ 139 € (transport autocar)

330€

+ 245 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar local)

249€
+ 245 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local) 

280€

+ 245 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

297€

+ 245 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;

• Avans 25% la inscriere;

• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte de 
data plecarii;

• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa si   
asigurarea; medicala , storno si de bagaj;

 • GRATUIT excursia optionala Siena si Florenta;

Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si  

asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual 

(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

BEST DEAL

Reducere 90 / 81€

01.07; 18.07;

12.08; 16.09; 

04.11

AUTOCAR

AVION
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Italia

Bologna

Rimini

Florența

Veneția

Padova

Siena

San Marino

Assisi

Ravenna

243€

începând de la

+ 235 € (bilet de avion și 
transfer aeroport-hotel)

�
?� � /pers.

IT
A

L
IA

SEJUR PE SCURT

7 nopţi cazare: 
    hotel de 3*

14 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
   7 cine

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE TREBUIE SĂ VEZI...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Peisaje fermecătoare care te invită să 
lași deoparte ghidurile turistice și să te 
pierzi prin Italia și regiunile sale istorice.  
Italienii au un mod unic de a privi viaţa, nu 
întâmplător fi lmele italiene refl ectă această 
atmosferă veritabilă de “dolce far niente”

Florenţa : Catedrala Santa Maria del Fiore, 
Ponte Vecchio

Excursie pe Insula Capri, un loc pitoresc și 
foarte  îndrăgit de cineaștii italieni. 

FII PREGĂTIT DE...San Marino, Veneția, Florența...

Rimini este staţiunea italiană cu cele mai frumoase plaje de pe 
Coasta Adriaticii și oferă familiilor cele mai diverse activităţi 
estivale. În plus, excursiile pot transforma vacanţa într-o 
incursiune istorică și culturală fantastică! 

SSaan MMaariinoo VVeneețțiiaa FFlloo
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Siena. Assisi este orașul Sfântului Francisc, 
ocrotitorul Italiei. Basilica San Francesco 
face parte din Patrimoniul Mondial 
UNESCO.  Dacă ai vrea să vezi panorama 
spectaculoasă  a staţiunii, urcă până la Rocca 
Maggiore. Castelul găzduiește muzeul din 
Assisi, iar cu un bilet combinat poţi vedea și 
Forul Roman și Pinacoteca. Excursia continuă  
cu Santa Maria degli Angeli, o biserică 
importantă de pelerinaj pentru catolici. Apoi 
ajungem la Siena, un simbol al Toscanei cu 
un farmecul deosebit. Oprim la Piazza Del 
Campo, locul unde se desfășoară în fi ecare 
an o renumită cursă de cai, Palio. Zărim apoi 
Palazzo Publico, Torre del Mangia și zăbovim 
lângă celebrul Dom din Siena, una dintre 
cele mai frumoase catedrale din Europa și 
din lume. În interiorul Domului admirăm 
Altarul lui Piccolomini, cu patru statui 
sculptate de Michelangelo, reprezentându-i 
pe sfi nţii Petru, Pavel, Grigorie și Pius. Seara 
revenim la hotel în Rimini. Cazare și cină.

7. Rimini – plajă și soare la Marea 

Adriatică

Program liber pentru plajă la Marea 
Adriatică. Sau ai putea explora staţiunea 
Rimini. De văzut Podul Tiberius (Ponte 
Tiberio), care traverseaza Râul Marecchia, o 
construcţie inedită cu cinci arcade, Castelul 

Sismondo, poate cea mai importantă 
atracţie din oraș, ridicat în sec. XV la ordinul 
lui Sigismondo Pandolfo Malatesta, Templul 
Malatesta și biserica gotică Sf Francisc. De 
admirat aici operele de artă din interiorul 
ei, precum fresca realizată de Piero della 
Francesca, sculpturile și basoreliefurile 
semnate de Agostino di Duccio şi o pictură 
a lui Giorgio Vasari. Cazare și cina în hotelul 
din Rimini.

8. Rimini – Florenţa – București

Florenţa, capitala regiunii Toscana, se 
mândrește a fi  unul dintre cele mai frumoase 
orașe ale lumii. Aici se vizitează Catedrala 
Santa Maria del Fiore, fl ancată de Campanile 
și Baptisteriul, cea mai veche clădire a 
Florenţei. Daca Piazza del Duomo este 
considerată centrul religios al Florenţei, 
Piazza della Signoria are rolul de centru 
civic. Aici se afl ă Palazzo Vecchio, sediul 
administratiei orasului și locul de întâlnire 
al turiștilor și fl orentinilor deopotriva.  În  
apropiere se găsește muzeul Galeriile Uffi zi. 
Mergând la pas,  ajungem la bătranul pod 
peste raul Arno, Ponte Vecchio. Statuile, 
artiștii stradali, vechiul integrat în nou ne lasă 
o impresie frumoasă, chiar înainte de a pleca 
spre aeroportul din Florenţa pentru zborul 
spre București.

1. București – Rimini
Sosire în Florenţa  și transfer la hotel în Rimini. 
Cazare.  Cina la hotel.

2. Rimini - Ravena

Program liber sau excursie opţională la Ravenna. 
Vom vizita Basilica San Vitale, Baptiserul 
Arianilor,Basilica Sant’Apollinare Nuovo (cu 26 de 
scene în mozaic cu primele reprezentări ale Noului 
Testament). După amiaza ajungem la: Muzeul 
de Arte, Domul di Tappeti di Pietra, mormântul 
lui Dante, autorul operei Divina Comedia, apoi 
Oratoriul Quadrarco di Braccioforte și Mănăstirea 
Franiciscană în care se afl ă și Muzeul Dante.  Seara 
ne întoarcem la Rimini.  Cazare și cină.

3. Rimini – San Marino

Program liber sau excursie opţională în San Marino, 
după Vatican și Monaco ar fi  al treilea stat dintre 
cele mai mici din Europa. Începem vizita cu o prima 
oprire la Palazzo Publico, construit în stil neo-gotic, 
locul unde ajunge inevitabil orice turist. Acest palat 
somptuos, ridicat în 1884, adaposteste  Guvernul 
și Consiliul. Urmăm indicatoarele turistice de pe 
zidurile vechi de piatră si ajungem la Basilica Dell 
Santo, o clădire impunătoare, construită în sec. 
XIX. Ajungem și la cele trei fortăreţe de pe Muntele 
Titan - Guaita, Cesta și Montale - care oferă o 
panoramă impresionată spre Munţii Apenini și spre 
Marea Adriatică, așa că sfatul nostru este să nu uiți 
tocmai astăzi aparatul foto! Cazare si cină la hotelul 
ales din zona Rimini.

4. Rimini  - Bologna

Program liber sau excursie opţională la Bologna un 
oraş cultural, animat de festivaluri, teatru, muzică. 
Piazza Maggiore şi Piazza Nettuno cu Fontana del 
Nettuno, sau El Gigante, cum îl denumesc localnicii, 
dar şi superbele clădiri din Piazza Maggiore, Pallazo 
del Podesta şi Biserica San Petrino sunt obiectivele 
acestei excursii. Bologna este și un centru culinar 
renumit. În zonă sunt fabricile faimoaselor mărci 
auto precum Ferrari, Lamborghini și Maserati.
Seara ne întoarcem la hotel în zona Rimini. 

5. Rimini  - Padova – Veneția 

Program liber sau excursie opţională la Venetia. 
Oprim în Padova la Basilica di Sant’Antonio, pentru 
a vedea  o capodoperă a lui Tiţian, frescele care 
ilustrează viaţa Sfântului Anton. Din Padova luăm 
trenul spre Veneţia.  Facem un tur spectaculos 
care va cuprinde Piaţa San Marco,Palazzo Ducale, 
afl ată în topul celor mai frumoase clădiri gotice din 
lume, Puntea Suspinelor, apoi Basilica San Marco, 
cu mormântul Sfântului Marcu și zvelta Campanile. 
Mergem de-a lungul Canale Grande, cel mai 
important canal al Veneţiei, oprim preţ de câteva 
minute la Podul Rialto. Cei dornici pot merge 
individual în croazieră pe insula Murano, loc ideal 
pentru achiziţionat suveniruri. Plecăm cu trenul 
înapoi spre Padova. Cazare și cină la hotel în Rimini.

6. Rimini - Assisi – Santa Maria degli Angeli - 

Siena

Program liber sau excursie opţională la Assisi și 

PROGRAM

Rimini - Ravenna - San Marino - Bologna - Veneţia - Florenta

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti  - Florenta si retur
Transfer aeroport – hotel - aeroport
7 nopți de cazare la hotel de 3*
7 mic dejun + 7 cine la hotel:
Vizita în Florența;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Ravenna – 25 €/pers.
San Marino – 20 €/pers    
Bologna – 30 €/pers
Padova – Veneția – 40 €/pers (nu sunt incluse biletul de tren 
Padova – Veneția și vaporașul în Veneția circa 15 €/pers)
Sienna și Assisi  - 45 €/pers  

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opționale pentru grup minim de 25 de persoane.

DE REŢINUT!

06.06; 20.06; 

04.07; 

05.092018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din Patrimoniul 

Mondiaa aUNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 06.06

Locuri limitate!

• Supliment de single - 165 €
• Reducere a 3-a pers. în camera  - 15 €. 
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, 
pentru cazare în cam. dbl. cu 2 adulţi.

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 104€

PROMO

Reducere 69€
STANDARD PLUS

Reducere 52€

347€
+ 235 € (bilet avion și  transferuri)

243€
+ 235 € (bilet avion și  

transferuri)

278€
+ 235 € (bilet avion și  

transferuri)

295€
+ 235 € (bilet avion și  

transferuri)

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 
de zile inainte de data plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN CLUB 
CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursia optionala 
Siena și Assisi

• Tarif disponibil si in 
varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari sau 
anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
28.02.2018;

• Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
30.04.2018;

• Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  30.04.2018.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Roma

Italia

NarniTodi

Orvieto
Tivoli

Assisi

Gubbio

Spoleto

309€

începând de la

+ 215 € (bilet avion, transfer 
si transport autocar)

�
?� � /pers.
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TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Un amestec unic și fascinant de 
arheologie, istorie, artă, gastronomie și 
panorame care îţi taie respiraţia.  Umbria 
este o regiune în care istoria se remarcă în 
fi ecare colț de oraș, în orice sat îndepărtat. 

Roma : Bazilica Santa Maria Maggiore, 
Bazilica San Pietro in Vincoli, Pantheonul
Vatican : Bazilica Sf Petru, Capela Sixtina, 
Muzeele Vaticanului
Narni : Biserica Sf Francisc
Terni : Cascate delle Marmore, Basilica de 
San Pietro
Perugia : Rocca Paolina, Catedrala, 

Vizită la Villa d’Este din Tivoli, pentru a admira o 
clădire emblematică a curentului renascentist.  

FII PREGĂTIT DE...
O săptămână de vis chiar în inima Italiei

De la Roma fascinantă și venerabilă, Vaticanul cel sobru și 
decorat cu opere de artă, la Narni care a inspirat cineaștii, 
până la Perugia cea etruscă. O călătorie ce împlinește  visele.

O săsăptăămâânăă dde viis chihiar îîn iiniima ItIta

���������
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1. București – Roma  

Sosire în Roma, transfer la hotel. Astăzi vom începe 
prin a descoperi o parte din comorile ei: Santa 
Maria Maggiore, San Pietro în Vincoli, Colosseumul, 
Columna lui Traian, Piața Veneția , Capitoliul și 
Pantheonul. Orice alte cuvinte aici ar fi de prisos în 
fața mareției acestor monumente! Cazare în Roma.

2. Roma – Vatican - Tivoli 

Azi avem zi liberă pentru vizita individuală în 
Roma. Vom descoperi Vaticanul, reședința Bisericii 
Catolice și cel mai mic stat din lume. Vom descoperi 
importante opere de artă ale omenirii. Bazilica Sfântul 
Petru, faimoasa Capelă Sixtină, Muzeele Vaticanului, 
un complex format din zece muzee, în care sunt 
opere semnate de Giotto, Leonardo da Vinci, 
Caravaggio, Tițian, Rafael sau Crivelli. După amiaza, 
avem o excursie opțională la Villa d’Este din Tivoli.
Admirăm o capodoperă a arhitecturii  renascentiste, 
cu grădinile somptuoase, terasate, animate de 
cascade și fântâni arteziene. Cazare în Roma. 

3. Roma  - Narni – Terni - Perugia 

Dimineața plecăm spre Perugia, capitala regiunii 
Umbria. Oprim în Narni, oraș antic fortificat situat 
foarte aproape de centrul geografic al Italiei. În 
centrul istoric admirăm Catedrala, Biserica Sf. 
Francisc, ridicată în secolul al VIII-lea, Palatul dei Priori 
construit în 1275 de Gattapone de Gubbio și Primăria 
construită în 1273. În spatele pieței se află o fântână 
care datează din anul 1303. Continuăm drumul  spre 
Terni, oraș întemeiat de umbri sec. VII î.Hr. Parcurgem 
pietonal centrul orașului admirând pe rând: Porta 
Sant Angelo, Basilica di San Francesco și  Basilica di 
San Pietro . În apropierea orașului se află  “Cascata 
delle Marmore” (165 m), cea mai mare cascadă din 
Europa. Aceasta a luat naștere în timpul romanilor, în 
urma devierii printr-un canal a cursului Râului Velino. 
Canalul a fost construit în anul 271 î.Hr. în timpul 
consulului roman Manius Curius Dentatus, pentru 
desecarea regiunii mlăștinoase. În evul mediu și prin 
anii 1950, canalul a fost de mai multe ori refăcut, azi 
pe cursul lui se află o hidrocentrală. în  cursul serii 
ajungem la hotel. Cazare în zona Perugia.

4. Perugia

Vizităm Perugia, capitala regiunii Umbria, centru 
antic Etrusc, bogat în monumente istorice, străduțe 
vechi și case fermecătoare cu zidurile cojite de 
vreme. Eplorăm orașul și vizităm Palazzo dei Priori, 
unde admirăm fresce semnate de Petro Perugino. 
Construit în  1303, palatul a fost resedința cetățenilor 
“de frunte” (priori) și adăpostește azi o colecție 
impresionantă de tablouri și documente semnate de 
magistrații orașului. Mergem spre Rocca Paolina sau 
Cetatea orașului Perugia, construită între anii 1540 și 
1543, la ordinul Papei al III-lea. Până în 1860, aceasta 
a reprezentat un simbol al puterii papale în orașul 
vechi.  Continuăm vizita prin Perugia și avem ocazia 
să vedem Fontana Maggiore, o Poartă Etruscă ce 
datează din secolul al III-lea î. Hr., Catedrala, Muzeul 
Catedralei și un zid medieval. Oraș de artă, Perugia 
găzduiește o universitate fondată în 1308, precum 
și cea mai mare universitate pentru străini din Italia. 
Seara cazare în Perugia.

5. Assisi -  Spello – Spoleto 

Program liber sau excursie opțională în sudul 
provinciei Umbria, pe urmele romanilor.  Primul 
popas va fi la Assisi, orașul Sfântului Francisc, un oraș-
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cetate ridicat pe partea de vest a muntelui Monte 
Sabasio. Admirăm Sanctuarul Santa Maria degli 
Angeli, Basilica San Francis și facem o plimbare 
prin centrul istoric medieval al orașului. Poposim 
în Spello, considerat a fi unul dintre cele mai 
frumoase sate din Italia. Cazare în Perugia.

6.  Citta di Castelo - Gubbio

Program liber sau excursie opțională  în nordul 
provinciei Umbria pentru a vizita Citta di Castelo si 
Gubbio. Principalele monumente sunt Catedrala, 
Palazzo Comunale, Torre Comunale și Pinacoteca 
Comunale, un muzeu de artă cu multe lucrări 
renascentiste, decorat în exterior de Giorgio Vasari. 

7.  Perugia  - Todi – Orvieto – Roma

Plecăm din Perugia și hoinărim prin frumoasa 
regiune a Umbriei. Primul popas de azi e în Todi, 
unde vom admira Catedrala, Piața Poporului, 
Palatul Prior, si Biserica Santa Maria della 
Consolazione, construit de Donato Bramante. 
Călătorim cu entuziasm spre Orvieto, cel mai 
important oraș dintre Roma și Umbria. Vizităm 
minunata Catedrală Gotică și facem poze, apoi 
cutreierăm orașul lui San Patrizio în căutarea 
priveliștilor minunate cu aer medieval și a 
restaurantelor cochete în care să putem degusta 
vinuri aromate și preparate delicioase ce aduc 
renume zonei.

8.  Zbor spre casă

Cu locuri memorabile în gând, ne îndreptăm spre 
aeroportul din Roma pentru zborul spre țară. 

Roma –Tivoli – Narni – Perugia – Assisi – Spello – Spoleto - Citta di Castelo – Gubbio– Todi – Orvieto 
EXPERIENŢE

GASTRONOMICE

Savori din: Italia 
.................................................................
Perugia are o tradiție veche în 
preparate de patiserie și ciocolată.  
Cel mai cunoscut produs este 
“Bacio Perugina”, o coajă de 
ciocolată neagră, cu umplutură 
moale de miez de alune și 
alune crocante. Fie că sunt albe, 
fondante, cu lapte, cu alune 
întregi, pralinele Baci Perugina 
transmit un mesaj de dragoste, 
conținând un răvas ce așteaptă să 
fie descoperit și citit.  

PERUGINA
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Roma - Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
7 cazari la hoteluri de 3-4*;
7 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Tivoli  - 25 €/pers.
Assisi, Spello, Spoleto 25 €/pers.
Citta di Castelo & Gubbio 25 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

05.07;

04.08; 03.09
2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 05.07

Locuri limitate!

• Supliment de single - 195 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti.

• Reducere a 3-a persoana in 
camera - 15 €

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 85€

PROMO

Reducere 65€

STANDARD PLUS

Reducere 40€

399€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

309€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

334€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

359€
+ 215 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD , avand 
incluse asigurarea 
medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursia Assisi, 
Spello si Spoleto

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE.

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

•  Avans  30% la inscriere;
•  Diferenta de plata pana 

la  31.03.2018;
Tarif disponibil si 
in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• Oferta este valabila pana 

la  31.03.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

30.03.2018;
Tarif disponibil si 
in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• Oferta valabila pana la  

30.05.2018.

BEST DEAL

Reducere 90€
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Udine

Catania

Italia

Veneția

Milano

Montecatini

Pisa

Genova

Florența

San Gimignano

Sienna

Vatican Roma

Casino

Pompei
Sorrento

Palermo
Taormina

Siracuza

Assisi

TUR DINTR-O PRIVIRE

Cazare 14  / 12 nopţi: 
    la hotel de 2-4*

14 / 12  mic dejunuri      
 5 cine

Transport: 
    cu autocar + avion
    retur cu avion

Acest program este disponibil 
si în varianta cu zbor tur-retur 
București -Milano ; 
Palermo - București

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Toată Italia este ca un muzeu în aer liber 
care te invită să lași deoparte ghidurile 
turistice și să te pierzi prin regiunile sale 
pline de istorie, iar localnicii sunt tempera-
mentali și dornici să te ghideze către cele 
mai frumoase clădiri antice sau medievale, 
opere de artă sau peisaje rurale pitorești. 

GRAZ : Domul
Veneţia : Piaţa şi Bazilica San Marco, Podul 
Rialto, Palatul Dogilor, Canal Grande
Milano : Domul, Galeriile Vittorio 
Emanuele, Piazza dela Scala
Pisa : Catedrala şi Baptisteriul
Siena : Domul
Asissi : Bazilica Sf. Francisc
Roma : Bazilica Santa Maria Maggiore, 
Bazilica San Pietro in Vincoli, Pantheonul
Vatican : Bazilica Sf Petru, Capela Sixtina, 
Muzeele Vaticanului
Casino : Abaţia Monte Casino

În parcul Garibaldi din Palermo, se afl ă 
statuia lui Nicolae Bălcescu, așezată chiar 
lângă cea a prietenului său Giuseppe 
Garibaldi. 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

IT
A

L
IA

FII PREGĂTIT DE...

359€

  începând de la

+295 € (transport  
                    autocar)

379€

  începând de la

+  375 € (bilet de avion,  
                       transferuri si    
                       transport 
                       autocar local)

Mese incluse:

Nicăieri în lume nu te vei bucura de peisaje mai fascinante, 
de arhitectură mai spectaculoasă, de mâncare mai 
savuroasă și de cafea mai aromată decât în Italia. 

O călătorie care trezește pofta de viaţă în stil italian

GRANDE ITALIA

���?� �

���?� �
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CULTURALEMilano – Genova – Pisa – Montecatini – Florenţa – San Gimignano – Siena Assisi – Roma – Vatican – Casino – Napoli – 

Costa Amalfitană  – Sorrento – Taormina – Catania – Siracuza – Palermo 

Veneţia - Piaţa Rialto

Pentru a simţi cu adevărat ce 
înseamnă viaţa de zi cu zi în 
“laguna veneţiană”, trebuie să 
treci “botezul” Pieţei Rialto, un loc 
plin de tumult cotidian și culoare 
locală. Este una dintre cele mai 
vechi pieţe alimentare din lume, 
însă tocmai acest lucru îi și conferă 
acel farmec aparte. Tejghelele 
aliniate de-a lungul malului Canale 
Grande te îmbie cu fel de fel de 
delicii proaspete, iar spiritul latin 
se manifestă din plin pentru că 
localnicii nu se feresc să negocieze 
temperamental și zgomotos cu 
fi ecare vânzător. Este o experienţă 
de neuitat. 

Plimbare cu gondola 

Emblema Veneţiei, în memoria 
colectivă dragi prieteni, nu este 
Palatul Dogilor, ci gondolierul 
cu bluzon în dungi alb-roșii 
sau albastre și pălăria neagră 
inconfundabilă care cu ambitusul 
lui Pavarotti cântă o serenadă 
celor doi pasageri îndrăgostiţi 
din ambarcaţiunea sa. Acum este 
ocazia să tocmim un gondolier și să 
navigăm alene pe canalele orașului, 
locul perfect să admirăm arhitectura 
inconfundabilă a clădirilor, 
palatelor, monumentelor şi 
podurilor vechi de secole, să simţim 
vibraţia acestui oraș unic, romantic 
prin defi niţie.

Savori din: Italia
.................................................................
Gustă celebri biscotti pisani - un 
tip de biscuiţi tari, cu migdale - și, 
eventual, să luaţi câteva pachete 
cadou și pentru cei de acasă. 
Bineînţeles că fi ecare brutărie din 
oraș se laudă că face cei mai buni 
biscotti din oraș! Cert este că sunt 
preparaţi după reţete tradiţionale, 
vechi de sute de ani. 

BISCOTTI PISANI
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 25.04
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Ajungem în cursul serii la Budapesta. (Cazare în 
Budapesta).

2. Budapesta  – Graz  – Udine

După micul dejun ne aventurăm în călătoria 
noastră spre Italia. Oprim mai întâi în Graz, al 
doilea oraş ca mărime al Austriei,  situat la poalele 
Alpilor. O lume pitorească a colţurilor ascunse şi a 
pasajelor secrete şi-a făcut loc lângă împăduritul 
Schlossberg. Pe platoul acestuia se ridică vechiul 
simbol al oraşului: turnul cu ceas din Graz, parte 
a fostei fortăreţe. Privind de aici, oraşul de pe 
Mur se deschide asemenea unei cărţi. Domul 
din Graz, o clădire aparţinând goticului târziu, 
aduce aminte de zilele în care Grazul era oraş 
imperial. Prefectura se aseamănă unui palazzo 
veneţian, în timp ce Muzeul universal Joanneum, 
fondat de arhiducele Johann, conţine mai multe 
obiecte decât orice alt muzeu regional din Austria. 
Ajungem în Udine în cursul serii.  Cazare în zona 
Udine.

3. Udine – Veneţia – Milano

Mic dejun. Remarcăm cu amuzament cât de 
apropiate sunt limba italiană și cea română. 
Imposibil să nu intuiești, cel puţin, sensul unor 
fraze în italiană. Cu acest sentiment familiar în 
suflet ne îndreptăm spre Veneţia, care a fost 
declarată, în 1979, patrimoniu al umanităţii 
de către UNESCO. Străduţele și canalele sunt 
animate de veselia tipică a italienilor. Imaginile 
cu Piaţa San Marco, “ cel mai frumos salon 
din Europa” după spusele lui Napoleon,  sunt 
emblematice pentru Veneţia, dar acum ai șansa 
să vezi și să simţi energia incredibilă a acestui 
loc. Muzică, porumbei, artă. La câteva minute 
distanţă de piaţă, se află Palatul Dogilor care ne 
încântă cu arhitectura sa impresionantă.  Privirile 
ne sunt atrase de Puntea Suspinelor care şi-a 
primit numele sugestiv de la poetul englez 
Lord Byron, care a ilustrat perfect proximitatea 
dintre lux și suferinţă. Puntea unește Palatul de 
închisoarea în care erau abandonaţi deţinutii. Ne 
oprim la Basilica San Marco, apoi mergem de-a 
lungul Canale Grande. Este cel mai important 
canal al Veneţiei. Pe lista noastră se mai află Turnul 
Campanila, Podul Rialto. Turistii familiarizaţi cu 
Veneţia pot merge individual în croazieră pe 
insula Murano, vestită pentru sticlarii care fac aici 
adevărate minuni. Plecăm după ce ne desfătăm 
privirile cu obiectele de artă și bijuteriile cu sticlă 
de Murano. Loc ideal pentru achiziţionat primele 
suveniruri, desigur! În cursul după-amiezii plecare 
spre Varese. Cazare în Varese.

4. Milano 

O zi dedicată orașului Milano, una dintre 
destinaţiile favorite ale iubitorilor de modă, 
gastronomie și arhitectură din întreaga lume. Nu 
știm care dintre atracţiile milaneze te va face și pe 
tine să te îndrăgostești iremediabil de acest oraș: 
să fie Domul, una dintre cele mai spectaculoase 

catedrale gotice din Europa? Forfota veselă de pe 
Via Garibaldi? Pinacoteca di Brera, care conţine 
o celebră și splendidă colecţie de tablouri? Sau 
să fie pur și simplu un cappuccino cu gust divin, 
savurat înainte să intri într-unul dintre magazinele 
din Galeria Vittorio Emanuele? Te lăsăm pe 
tine să descoperi răspunsul correct. Autocarul 
ne lasa în apropierea Castelului Sforza. Astazi, 
aici își au sediul patru muzee: Galeria de Artă și 
Muzeul de Arte Frumoase, principalele atractii și 
celelalte doă muzee, mai modeste, care expun 
instrumente muzicale și exponate arheologice. Ne 
îndreptam la pas spre Piazza del Duomo, unde 
admirăm Domul din Milano. A fost și rămâne una 
dintre cele mai spectaculoase catedrale gotice 
din Europa. O adevărată paradă a modei și a 
frumuseţii mediteraneene ni se dezvăluie. Italienii 
sunt frumoși, indiferent de vârstă. Îi admirăm 
cum circulă pe scutere, pe biciclete în timp ce 
ne răsfăţăm cu un pic de shopping în Galeriile 
Vittorio Emmanuele. Continuăm traseul nostru 
pietonal până la Piazza della Scala, de unde avem 
ocazia sa admirăm frumoasa clădire a Operei. 
Inaugurata în 1778, clădirea și-a luat numele de 
la biserica aflată pe acel loc, deși, mare parte din 
aspectul actual datează din 1946, cand a fost 
redeschisă dupa distrugerile din timpul războiului. 
Seara, cazare în Varese.

5. Milano –  Genova – Pisa – Montecatini

După micul dejun, ne așteaptă Genova, cândva 
capitala republicii genoveze și un important 
oraș port. Bogăţia de odinioară se reflectă prin 
arhitectura sa somptuoasă din orașul vechi 
medieval.Vedem cele mai emblematice clădiri 
din Le Strade Nuove din secolul al XVI-lea. Apoi 
mergem de-a lungul Via Garibaldi și Via Balbi 
admirând alte palate, curţi interioare și grădini 
superbe printre care Palazzo Ducale, menţionat 
din secolul al XIII-lea. În Via Garibaldi  sunt cele 
mai importante muzee de artă din oraș, Palazzo 
Rosso și Palazzo Bianco. Pornim apoi spre Pisa. 
Dacă nu ţi-ai înclinat deja, un pic, capul, așteaptă 
să ajungem la celebrul Turn Înclinat. Farmecul 
orașului îl dă această minune a lumii, dar și 
îngheţata la cornet care ne răcorește. De aici 
plecăm spre Montecatini. Acest orășel plin de 
verdeaţă este cunoscut pentru termele sale. Aici 
ne vom odihni peste noapte.

6. Montecatini – Florenţa –San Gimignano   

Program liber sau excursie opţionala în Florenţa!  
Florenţa ne așteaptă și nu putem dezamăgi așa o 
destinaţie. Capitala regiunii Toscana se mândrește 
a fi unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii. 
Vizităm Catedrala Santa Maria del Fiore, cea mai 
veche construcţie din Florenţa. Ponte Vecchio, 
bătrânul pod al Florenţei ne amintește de tihna 
unei vieţi liniștite. Singurele tentaţii care ne 
distrag atenţia sunt magazinele cu bijuterii de o 
frumuseţe aparte. Statuile, artiștii stradali, vechiul 
integrat în nou ne lasă un gust plăcut și, cu o 
stare de bine interioară, pornim mai departe 
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spre San Gimignano. Primul lucru care 
uimește este relieful citadin asemănător cu 
linia zimţată a New-York-ului. Câţiva “zgârie-
nori” se înalţă falnici, dar pe măsură ce ne 
apropiem, descoperim că avem de-a face 
cu turnuri istorice care devoalează comorile 
medievale ale lui San Gimignano. În Piazza 
Duomo admirăm Palazzo Comunale, cu 
Torre Grossa. Tot aici se găseşte Chiesa della 
Colegiata, faimoasă pentru frescele sale 
din capela Sf. Augustin și înţelegem de ce 
UNESCO a inclus centrul istoric al orașului 
pe lista sa de patrimoniu. Aici crește și unul 
dintre cele mai scumpe condimente din lume, 
șofranul. Acesta, alături de șunca aurie tipică 
bucătăriei din San Gimignano și de vinul 
alb local, produs din strugurii de Vernaccia, 
face obligatorie o masă cu iz de istorie cum 
altundeva nu vom întâlni.  

7. Montecatini –Siena – Assisi – Roma

Ne îndreptăm spre Sienna care pare că te 
ia în braţe, de parcă te-ai fi întors acasă. 
Păstrează și ea farmecul medieval, însă într-
un mod intim. Străduţele înguste ascund 
frumuseţi la fiecare pas. Ne oprim să admirăm 
cea mai mare piaţă a orașului, Piazza Del 
Campo, unde zăbovim cât să gustăm un 
cappuccino cu gust adevărat. Revigoraţi, 
vizităm Palazzo Publico, Torre del Mangia și 
Domul. În interiorul Domului, în Altarul lui 
Piccolomini găsim patru statui sculptate de 
Michelangelo, reprezentându-i pe sfinţii Petru, 
Pavel, Gregorius și Pius. De aici, prin peisaje 
fabuloase, ajungem în orașul Asissi. După 
o plimbare prin șarmantul orășel întins pe 
colinele line ale Muntelui Subasio, important 
loc de pelerinaj pentru catolici, pornim spre 
Roma - “Caput Mundi” așa cum arogant o 
numeau romanii, unde vom înnopta.

8. Roma

Supranumită ”Cità Eterna” (”Cetatea eternă”) 
sau, pur și simplu, ”l’Urbe” (”Orașul”), Roma 
are o istorie îndelungată și nu puţini dintre cei 
care o cunosc spun că, dacă ar fi să aleagă 

un singur oraș pe care să îl descopere de-a 
lungul vieţii, acesta ar fi Roma. Așezată pe 
malul Tibrului, Roma este una dintre cele mai 
importante destinaţii turistice din lume, fiind 
vizitată anual de milioane de turiști, fascinaţi 
de amestecul unic de arheologie, istorie, artă 
şi gastronomie. Roma are nevoie de timp 
pentru a fi descoperită, in timpul turului vom 
vedea Santa Maria Maggiore, San Pietro in 
Vincoli, Colosseumul, Forumul, Columna 
lui Traian, Piata Venetia, Altare de la Patria, 
Capitoliul, Piata Navona, Pantheonul, Fontana 
di Trevi si Piata Spaniei. Orice alte cuvinte 
aici ar fi de prisos în faţa măretiei acestor 
monumente! Ne retragem la hotel pentru 
odihna binemeritată. Cazare la hotel în Roma.

9. Roma - Vatican

Mic dejun. Azi avem zi liberă pentru  vizita 
individual Roma. Vom descoperi Vaticanul, 
reședinţa Bisericii Catolice și cel mai mic 
stat din lume. Pe o suprafaţă de numai o 
jumătate de kilometru pătrat se află unele 
dintre cele mai importante opere de artă ale 
omenirii semnate de Giotto, Leonardo da 
Vinci, Caravaggio, Tiţian sau Rafael, pastrate 
în Muzeele Vaticanului dar şi capodopere 
cum ar fi Capela Sixtina şi Bazilica Sfântul 
Petru. O zi petrecută aici te convinge că nicio 
vizită la Roma nu este completă fără a vedea 
Vaticanul. Seara cazare la acelaşi hotel din 
Roma.

10. Roma – Casino – Pompei – Sorrento

Din Roma plecăm dimineaţa spre Cassino 
pentru a vizita  Abaţia Monte Cassino. 
Întemeiată de Sf. Benedict, este în prezent una 
dintre cele mai faimoase mănăstiri din lume. 
Pornim spre Pompei. Vezuviul este vulcanul 
care a oprit istoria în timp când a erupt, 
fatal, în anul 79. Era 24 august, iar scenele 
domestice pe care erupţia le-a încremenit 
pentru eternitate au fost aduse la lumină 
de arheologi. Scenele familiare, inscripţiile, 
vasele… toate par să aibă o viaţă eternă și 
să repete la infinit istoria acelei zile în care 

cenușa vulcanică a întunecat cerul. Și totuși, 
în ciuda istoriei, viaţa pulsează la poalele 
Vezuviului. Localnicii spun că solul vulcanic 
este deosebit de mănos și nu se îndură să 
plece. De aici ne retragem spre Sorrento, o 
staţiune șic unde livezile de lămâi și-au dat 
întâlnire cu albastrul mării și care deschide 
drumul spre splendida Coastă Amalfitană. 
Cazare în zona Sorrento.

11. Croazieră pe coasta Amalfitană

Program liber sau croaziera pe Coasta 
Amalfitana. Ne îmbarcăm de dimineaţă 
marinărește și navigăm pe coasta Amalfitană, 
un loc pe care ar trebui să îl vedem măcar o 
dată în viaţă și care ne va seduce iremediabil. 
Într-o scenă dramatică, dar atât de romantică, 
munţii par că plonjează în apă, îmbrăţisând 
stâncile și pădurile verzi ale uscatului. Cu 
marea de un azur sublim și satele care se 
agaţă de coasta stâncoasă, peisajele sunt 
demne de albumele de călătorie. În 1953, 
scriitorul american John Steinbeck s-a 
îndrăgostit de Positano și a publicat un articol 
care a atras atenţia lumii întregi și a adus 
milioane de turiști aici. Ne putem convinge 
de spusele celui de mai sus vizitând orașul. 
Catalogată de UNESCO drept un „exemplu” 
remarcabil al peisajului mediteranean, zona 
este plină de grădini terasate de lămâi, din 
care se fabrică faimosul limoncello. Orașul a 
fost o staţiune încă de pe vremea romanilor 
și ascunde o grădină botanică chiar pe 
malul mării, Giardini di Augusto, de unde 
multitudinea de iahturi din port pare un stol 
de păsări care se odihnesc. Ne întoarcem în 
Sorrento și vom încheia seara la hotel. 

12. Sorrento – Taormina

Ne despărţim de Coasta Amalfi cu intenţia 
de a cuceri Sicilia. Vom face o incursiune în 
pitorescul oraș Taormina. Supranumit “Perla 
Mării Mediterane”, acesta este situat pe coasta 
de est a insulei, deasupra a două golfuri a 
căror imagine este desprinsă parcă dintr-o 
carte poștală. Staţiunea a fost construită pe 

Pompei

Este locul unde timpul s-a oprit în loc 
într-o zi de august, în anul 79. Erupţia 
vulcanului Veziuviu a captat sub valul 

de lavă scene domestice duioase, care au fost 
readuse la lumină de munca arheologilor. 

1 Turnul din Pisa

La doar 12 ani de la debutul 
construcţiei sale, din cauza solului 
argilos, turnul a început să se încline. 

Timp de o sută de ani construcţia a fost oprită. 
Următoarele patru etaje au fost construite 
oblic, pentru a compensa partea înclinată.
Construcţia a trebuit să fi e întreruptă din nou, 
până în 1372.

2 Colosseumul

Pentru pasionaţii de istorie, este atracţia 
absolută a Romei. Datând din anul 
72 î. Hr., acest enorm și impresionant 

amfi teatru găzduia până la 50.000 de 
spectatori, care se delectau privind luptele 
dintre gladiatori și sclavi sau animale 
sălbatice. 

3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptie zilele  8 si  9 
(contra cost cu transportul public);  / * Bilet de avion 
Bucuresti – Milano;
14 / 12 nopţi de cazare la hotel de 2-4*
14 / 12 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
* Bilet de avion Catania - București/ trasfer hotel-aeroport 
și ferry Sicilia

OPŢIONAL
Excursie Florenţa și San Gimignano – 35 € /pers.
Croazieră Amalfi   60 € / pers
Excursie Catania si Siracuza 40 € / pers.
Excursie Palermo – 55 € / pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale. 
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 275 €/ Avion 235€
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.
• Reducere a 3-a persoana in camera - 15 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Vin din Toscana 

Vinul din San Gimignano are 
dulceaţa unui soi de strugure 
foarte vechi, Vernaccia. Dulceaţa 
și parfumul acestui vin apar 
datorită solului nisipos de pe 
dealurile care prejmuiesc orașul. 
Sub soarele Toscanei se coc 
soiuri de viţă de vie nobilă, iar 
ca fapt divers, vinul din San 
Gimignano a fost preferatul 
Papei Martin al IV-lea.

Pizza ca la ea acasă 

E adevărat că Roma este 
orașul operelor de artă și al 
monumentelor, dar este și 
orașul în care vei mânca cea mai 
delicioasă pizza! Așază-te la 
una dintre pizzeriile aglomerate 
(e clar că aici pizza e bună!) și 
savurează o pizza margherita - 
cu busuioc, mozarella și sos de 
roșii, considerată de localnici 
drept cea mai autentică dintre 
toate variantele de pizza.

Muntele Tauro, iar în fundal se vede vulcanul 
Etna; este o priveliște care iţi taie pur și simplu 
respiraţia. Taormina poate fi cel mai bine descris 
ca fiind o combinaţie între munţi, mare de azur, 
stânci dramatice și istorie. Renumitul teatru grec 
din Taormina este una dintre atracţiile turistice 
importante; de aici vom admira o superbă  
priveliște a coastei de est. O plimbare pe 
straduţele înguste ale Taorminei cu magazine chic, 
cafenele și restaurante primitoare este un prilej de 
încântare. Încheiem periplul de azi cu o plimbare 
relaxantă prin grădinile publice din Taormina, 
pline de verdeaţă și puzderie de flori. Cazare la 
hotel în zona Taormina.

13. Taormina – Catania – Siracuza

Program liber sau excursie opţionala în Catania, al 
doilea oraș ca mărime din Sicilia, situat pe coasta 
de est, la mică distanţă de vulcanul Etna. Aspectul 
unic al Cataniei se datorează în mare parte 
pietrei vulcanice, de culoare gri, folosită pentru 
numeroase edificii publice și palate. Frumuseţea 
și valoarea artistică și istorică a centrului baroc al 
Cataniei a fost recunoscută prin includerea ei în 
Patrimoniul UNESCO. Plecăm din Catania spre 
Siracuza, un alt oraș monument, ce face parte din 
Patrimoniul Mondial UNESCO. Începem cu un tur 
de oraș cu vizitarea principalelor atractii: Santuario 
Madonna delle Lacrime, Altarul lui Zeus, Teatrul 
grec, Catedrala, atelierul de papirus și Urechea lui 
Dionis. Vom încheia ziua cu o plimbare în Insula 
Ortigia. Ne vom opri la o cafenea pentru a savura 
un cappucino veritabil sicilian. Spre seară ne 
retragem spre Taormina. 

14. Taormina – Palermo

Program liber sau excursie opţională la Palermo. 
Este ultima zi de explorare în această călătorie 

de suflet prin Italia. Dedicăm această zi Capitalei 
Siciliei, Palermo. Începem explorarea oraşului 
cu Domul de la Monreale, cea mai frumoasă 
construcţie normandă din Sicilia. La realizarea 
mozaicurilor sale spectaculoase s-au folosit 
2200 kg de aur pur. Intrăm în Palermo care 
ne dă impresia de oraș al contrastelor, în care 
modernul și ritmul de viaţă alert fac casă bună 
cu monumentele străvechi și clădirile istorice. 
Profităm de ocazie și intrăm în magazinele cochete 
în căutarea ultimelor cadouri pentru cei de acasă. 
După amiaza, continuăm încursiunea în Palermo 
spre Piaţa Marina și Parcul Garibaldi. Aici, Bălcescu 
are un bust așezat chiar lângă cel al prietenului 
său Giuseppe Garibaldi. Statuia lui Bălcescu este 
străjuită de imensi ficuși cu trunchiuri împletite 
și de palmieri exotici. “Nicolae Bălcescu, grande 
storico e patriota romeno morte a Palermo”, scrie 
pe soclul statuii revoluţionarului de la 1848. Ne 
întoarcem la hotelul dinTaormina pentru cazare.

15. Palermo - București

După micul dejun ne pregătim pentru zborul spre 
ţară. Transfer la aeroport și îmbarcare cu destinaţia 
București. 

25.04, 10.11*

27.04,15.06,

16.07,13.08
2018

DATE DE PLECARE

AVION

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 110€ / 90€

PROMO

Reducere  66€

STANDARD PLUS

Reducere 44€

469€
+ 295 € (bilet de avion, transferuri  si  transport  autocar)

359€
+ 295 € (bilet de avion, transferuri  si  transport  

autocar)

403€
+ 295 € (bilet de avion, transferuri  si  

transport  autocar)

423€
+ 295 € (bilet de avion, transferuri  si  transport  

autocar)

469€

+ 375 € bilet de avion, transferuri  si  transport  autocar)
379€

+ 375 € bilet de avion, transferuri  si autocar)

403€

+ 375 € bilet de avion, transferuri  si    

autocar)

425€

+ 375 € bilet de avion, transferuri  si  autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;

• Avans 25% la inscriere;

• Diferenta de plata cu pana la  21 zile inainte de plecare;

• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   asigurarea; 
medicala , storno si de bagaj;

 • GRATUIT  Excursie Florenţa și San Gimignano;

Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si 

asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  20.02.2018;

Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual 

(include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la  20.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  20.04.2018;

Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  20.04.2018.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Napoli

Italia

Pompei

Sorrento

Amalfi

Matera

Alberobello

Lecce

Bari

Ostuni

Capri

230€

începând de la

+ 255 € (bilet de avion și 
transport cu autocar)

�
?� � /pers.

IT
A

L
IA TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Peisaje fermecătoare care te invită să 
lași deoparte ghidurile turistice și să te 
pierzi prin Italia și regiunile sale istorice.  
Italienii au un mod unic de a privi viața, nu 
întâmplător fi lmele italiene refl ectă această 
atmosferă veritabilă de “dolce far niente”

Alberobello : orăşelul cu o mie de trulli
Coasta Amalfi tană

Excursie pe Insula Capri, un loc pitoresc și 
foarte  îndrăgit de cineaștii italieni. 

FII PREGĂTIT DE...
Sudul Italiei și coasta Amalfi tană.

Mereu însorit și cu parfumul mediteranean care adie 
permanent,  Sudul Italiei ne răsfaţă cu orașele sale unice în 
care vechiul și modernul scriu o nouă istorie.

3*('3(�
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rococo, dar și balcoane din fi er forjat care sunt adevărate 
opere de artă. Continuăm ziua în Amalfi , cochetul oraș 
pe care îl putem străbate la pas în doar 20 de minute. 
Mâncărurile locale sunt fabuloase și îți recomandăm 
să încerci un pasticciotti, produs de patiserie umplut 
cu cireșe proaspete și cremă de vanilie. Ne oprim la 
Catedrală, ridicată în secolul al IX-lea, și ne plimbăm pe 
străduţele pitorești, apoi ne retragem la hotel pentru un 
somn reconfortant. Cazare în zona Salerno - Amalfi .

7. Coasta Amalfi tană

Un loc pe care ar trebui să îl vedem măcar o dată în 
viaţă, ne va seduce iremediabil. Într-o scenă dramatică, 
dar atât de romantică, munţii par că plonjează în apă, 
îmbrăţisând stâncile și pădurile verzi ale uscatului. 
Cu marea de un azur sublim și cu piaţete desprinde 
din cărţile poștale, orășelele care ocupă coasta par 
magice. În 1953, scriitorul american John Steinbeck s-a 
îndrăgostit de Positano, publicând un articol care a atras 
atenţia lumii întregi și a adus milioane de turiști aici. Ne 
urcăm la bordul unui vas de croazieră și navigăm până 
la Positano. În cursul serii ,în Napoli ,te invităm să petreci 
alături de noi o seară de neuitat. Va fi  spectacol și ospăț 
în stil napoletan (opțional). Cazare în Napoli.

8. Napoli - București

Îndrăgostiţi de tărâmurile sudice ale Italiei, plecăm cu 
avionul spre România, gata să povestim tuturor despre 
farmecul inegalabil al locurilor văzute.

1. Napoli - Sorrento - tur de oraș

Sosim cu avionul în Napoli, apoi plecăm spre Sorrento. Ca 
o poartă spre Coasta Amalfi tană, acest oraș ne va ului cu 
panorama ameţitoare asupra mării și cu atmosfera sa de 
vacanţă. Ne oprim la Museo Bottega della Tarsia Lignea, 
și la Museo Correale di Terranova, unde vedem piese 
deosebite de ceramică și ceasuri vechi. Vizităm Centrul 
Vechi, apoi ne retragem la hotel. Cazare în Sorrento.

2. Napoli și Pompei 

Program liber sau excursie optionala la Napoli si  Pompei. 
Vom face o incursiune în forfota și haosul atât de pitoresc 
din Napoli, un oras atat de italienesc incat, practic a 
devenit aproape un cliseu -  un oras al pizzeriilor, al 
operei, al pietelor aglomerate, al Sophiei Loren (nascuta 
in apropiere), un oras microbist, religios si familist. 
Urmam traseul turistic clasic  si ne oprim pentru poze la 
Castel Nuovo, Teatrul San Carlo, Palatul Regal si in Piata 
Plebiscitului. Dupa ce ne-am încărcat bateriile încheiem 
excursia de astăzi cu o vizită la Pompei pentru o veritabilă 
călătorie în timp, până acum 2.000 de ani.  Dacă aici nu 
s-ar fi  produs cel mai devastator cataclism din istoria 
imperiului, la începutul mileniul I, Pompeiul ar fi  rămas 
o așezare minoră complet uitată de timp. În schimb a 
fost conservat pentru posteritate de eruptia vulcanului, 
când clădirile și o parte a locuitorilor săi au fost surprinși 
sub un munte de cenușă și lavă vulcanică. Și au rămas 
imortalizaţi pentru eternitate. În secolul al XVIII-lea o 
serie de texte vechi au scos la iveală existenţa acestui 
oraș. Casele au rămas intacte în mare parte și conţin încă 
mobilă, ornamente, chiar și tăcâmuri, lămpi și ustensile de 
bucătărie. Vedem Amfi teatrul, Gymnasiumul,Templul lui 
Apollo și Basilica.  Cazare în Sorrento. 

3. Insula Capri 

Mergem pe magica insulă Capri, unde avem toată ziua la 
dispoziţie să descoperim un tărâm idilic cu locuri pitorești.  
Buticurile cu obiecte de artizanat sunt o atracţie căreia cu 
greu îi poţi rezista, mai ales când localnicii te vor tenta cu 
ciocolată. Vizităm vila Axel Munthe, grădinile Augustus, 
Vila lui Tiberius, și admirăm casele albe cu arcade superbe 
care îndulcesc geometria coastei. Cazare în Sorrento.

4. Sorrento - Matera - Alberobello

Ne bucurăm de o nouă zi pe însorita coastă de sud a 
Italiei. Trecem prin Sorrento și mergem la Matera. Așezat 
într-un canion sculptat de râul Gravina, acesta face parte 
din patrimoniul UNESCO. Continuăm programul zilei cu o 
vizită în Alberobello, orășelul aparte din regiunea Bari care 
se remarcă prin cele o mie de trulli, niște case rotunde cu 
tavan boltit şi acoperiş conic din piatră a căror origine nu 
este nici acum cunoscută. Cazare în zona Bari.

5. Alberobello – Lecce -  Ostuni

Plecăm spre Lecce, despre care italienii spun că este 
„diamantul” regiunii Puglia. Vizităm Basilica di Santa Croce, 
cu splendidele sale elementele decorative dantelate, 
Catedrala și Palazzo Vescovile. Plecăm apoi spre Ostuni, 
care arată precum o tiară plină de perle și ascunde comori 
nebănuite. Pe străzile sale pietruite, pare că este tot timpul 
vară, iar uleiul de măsline fabricat aici se vinde în toată 
lumea, la fel ca și vinul local. Ne întoarcem la hotel în zona 
Bari - Alberobello.

6. Alberobello -  Martina Franca – Amalfi  

Pornim spre Martina Franca, localitate întemeiată de arabi 
în secolul al X-lea. Vedem clădiri fabuloase în stil baroc și 

ITINERARIU

Napoli – Pompei– Capri – Sorrento  –  Matera - Alberobello -Lecce - Ostuni - Martina Franca - Amalfi

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Savori din: Italia 
.................................................................
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 
roșii, busuioc proaspăt și mozzarella 
de bivoliță. După ce ai savurat și 
ultima felie de pizza,  mergi pe 
mâna localnicilor și bea un pahar 
de limoncello răcoros. Poate chiar 
și o crema di limone, cât să îți faci  
energie nouă pentru vizita la Pompei.

PIZZA MARGHERITA
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Napoli - Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
7 cazari la hoteluri de 3-4*;  7 mic dejun;
Bilet vaporaș Amalfi  - Positano
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Napoli și Pompei - 30 €/pers.
Lecce, Ostuni - 35 €/pers.
Seara Napoletană - 35 €/pers.
Insula Capri (bilete ferry, microbuz local) -
 60 euro €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), servici ghizi locali, taxe și cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

26.06; 

27.07; 

24.08
2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din Patrimoniul 

Mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 26.06

Locuri limitate!

• Supliment de single - 165 €

• Reducere a 3-a pers. în camera  - 15 €. 

• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 
pentru cazare în cam. dbl. cu 2 adulţi.

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 98€

PROMO

Reducere 82€
STANDARD PLUS

Reducere 49€

328€
+ 255 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

230€
+ 255 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

246€
+ 255 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

279€
+ 255 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 
de zile inainte de data plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN CLUB 
CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursia optionala 
Lecce și Ostuni

• Tarif disponibil si in 
varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari 
sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
28.02.2018;

• Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
30.04.2018;

• Tarif disponibil si 
in varianta de 

transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
30.04.2018.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

SEJUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 4*

14 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    7 cine

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE TREBUIE SĂ VEZI...

Sicilia este un tărâm aparte, o insula se-
parată de restul Italiei, nu numai de mare, 
ci și de secole de experienţe istorice și 
culturale. Și totuși, este o parte extrem 
de importantă a ţării iar scriitorul german 
Johann Goethe, profund impresionat de 
frumusetile insulei, spunea  „să vezi Italia 
fară să vezi Sicilia este ca și cum nu ai fi  
văzut Italia deloc, pentru că Sicilia este 
cheia întregii ţări”.

Riviera Ciclopilor Catania, Fântâna 
Elefantului, Capul Taormina, Siracuza, 
Templul lui Zeus, Insula Ortigia, Rezervația 
Naturală Etna 

FII PREGĂTIT DE...Arhitectura divină a fost plasată în cel 
mai frumos cadru, perfect pentru visători, 
gurmanzi și iubitori de savori bahice. Sicilia 
este un adevărat paradis al simturilor.
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295 €

începând de la

+95 € taxe de aeroport
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Atmosferă unică, gastronomie fabuloasă!
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Hotel Parco Hotel Augusto 4* 

(sau similar)

Complexul Parco Hotel Augusto 
este situat în Terme Vigliatore și 
are vedere la coasta de nord a 
Siciliei, în faţa peisajului splen-
did al insulelor Aeolian. Parco 
Augusto oferă Lido Baia di Venere, 
o frumoasă plajă în faţa insulelor 
Aeolian, la aproximativ 2 km.

DE REŢINUT!

04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 

05.05,

07.05, 09.05, 12.05,14.05, 16.05, 

19.05, 21.05, 23.05, 26.05, 28.05, 

30.05, 02.06, 06.06, 09.06, 24.09,

26.09, 28.09, 01.10, 03.10, 05.10, 

08.10, 10.10, 15.10, 17.10, 19.10

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment SGL:  140 €
• Se accepta partaj
• Reducere a 3-a persoană: 20 €
• Copil 0 - 1.99 ani: 95 €
• Copil 2 - 11.99 ani: reducere 

100 € (în cameră cu 2 adulţi, fără 
pat suplimentar)

• Persoanele cu vârsta sub 55 ani 
care nu au insotitor peste 55 ani: 
platest supliment 50 €

PREŢUL INCLUDE
Transport avion Bucuresti – Catania – 
Bucuresti
7 nopţi cazare la hotel de 4*
Mic dejun si cina (2 mese pe zi - conform 
programului (intrare cu cină, iesire cu mic 
dejun) cu 1 pahar de apa si vin la masa
Transfer aeroport-hotel-aeroport
Asistenta turistica*
*Asistenta turistica este asigurata de 
reprezentantii din destinatie si include 
preluarea, insotirea si conducerea turistilor 
de la punctul de sosire spre locul de 
cazare sau spre vizitarea unui obiectiv 
turistic. Precum si suport la destinatie, pe 
durata sejurului, fi ind in legatura directa 
cu organizatorul.
½ zi excursie optionala inclusa (Riviera 
Ciclopilor)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxele de aeroport 95 euro/persoana
Supliment 50 euro/persoana pentru 
plecarile din mai, iunie si septembrie
Supliment 20 euro/persoana pentru 
plecarile 11.04, 18.04, 25.04, 01.10, 03.10, 
05.10, 08.10
Supliment obligatoriu pentru Paste – 50 
euro/pers (nu include masa festiva).
Asigurarea medicala de calatorie si 
asigurarea storno
Taxa de statiune (se va plati la hotel, 1-3 
euro/zi/pers)
Mesele  de prânz
Intrarile la obiectivele turistice, alte taxe si 
cheltuieli personale.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 04.04
Locuri limitate!

ATRACȚII

Catania - Palermo - Taormina - Vulcanul Etna

EXCURSII GRATUITE

1 Riviera Ciclopilor

Reprezintă istorie, cultură, natură. Acest  loc 
se află în Acireale și a fost facut faimos de 
către Homer în Odiseea sa. Riviera Ciclopilor 
oferă un peisaj frumos și pitoresc către 
insulele Lachea și Le Corbusier.

2 Turul Cataniei 

Vom vizita orașul de la poalele Etnei: centrul 
istoric, Domul și Piaţa Domului. Simbolul 
orașului este Fântâna Elefantului, compusă 
dintr-un elefant sculptat din lavă neagră și un 
obelisc egiptean deasupra. Elefantul aparţine 
epocii romane, iar obeliscul are origine 
egipteană, fiind realizat din granit. Ambele 
componente sunt antice și sunt ridicate pe 
un soclu de marmură albă.
Aceasta excursie este BONUS pentru 
posesorii de CARD SENIOR VOYAGE

EXCURSII OPŢIONALE

1 Excursie în Taormina   

Este una dintre cele mai populare destinatii 
turistice din Sicilia. Orașul a fost construit 
pe o pantă în trepte, ceea ce face Taormina 
o atracţie unică. Vom vizita renumitul teatru 
grec. Opţional, se poate face o mini croazieră 
în jurul golfului, până la Capul Taormina, 
pentru a vedea grotele din împrejurimi.

2 Excursie în Siracusa- Insula Ortigia

Vizităm Siracusa, oraș declarat Patrimoniu 
Mondial UNESCO. Începem cu un tur de oraș 
cu vizitarea principalelor atracţii: Templul lui 
Zeus, teatrul grec, Catedrala din Siracusa din 
Insula Ortigia, atelierul de papirus și Urechea 
lui Dionis. Vom încheia ziua cu o  plimbare 
în Insula Ortigia. Nu rataţi frumoasele străzi 
de piatră, cafenelele și restaurantele din 
Siracusa.

3 Excursie la Rezervatia Naturala Etna 

O excursie pe muntele Etna este într-adevăr 
o adevărată aventură, acesta fiind cel mai 
activ vulcan din Europa. Se  vizitează Refugio 
Sapienza la 1900 m altitudine. De aici puteţi 
cumpăra suveniruri sau sticle de vin sculptate 
în lava întărită. O parte din traseul până la 
3000 m se face cu telescaunul iar apoi ne 
continuăm ascensiunea pe jos. La această 
altitudine vom putea merge pe râuri de 
lavă întărită „simţind” sub picioare căldura 
emanată de vulcan.

Christian Tour oferă ca destinaţie de vacanţă 
insula Sicilia în cea mai favorabilă perioadă a 
anului în care temperaturile sunt ideale pentru a 
vizita Sicilia, un adevărat muzeu în aer liber. 
Sicilia este un tărâm aparte, o insula separată de 
restul Italiei, nu numai de mare, ci și de secole 
de experienţe istorice și culturale. Și totuși, este 
o parte extrem de importantă a ţării iar scriitorul 
german Johann Goethe, profund impresionat 
de frumusetile insulei, spunea  „să vezi Italia fară 
să vezi Sicilia este ca și cum nu ai fi  văzut Italia 
deloc, pentru că Sicilia este cheia întregii ţări”.

De-a lungul timpului, acestă insulă i-a atras 
pe cartaginezi, romani, greci, vandali, arabi, 
normanzi, spanioli și francezi. Invadatorii Siciliei 
au lăsat insulei o extraordinară moștenire: 
teatrele de la Siracusa și Taormina, impozantele 
temple de la Agrigento și Sagesta, superbele 
mozaicuri din Piazza Armenia, stilul arhitectural 
cu infl uenţe maure sau maiestuosul stil arhitec-
tural, moștenire ce se poate vedea cel mai bine 
la catedralele Monreale și Cefalu. Principalele 
orașe, care sunt și capitale de provincii, sunt 
Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Messina, 
Caltanissetta, Trapani, Enna, Ragusa.

Sicilia este cea mai mare insula din Marea Mediterană si este locul care satisface toate 
cerinţele celor care o aleg drept destinaţie de vacanţă, indiferent dacă este vorba 
despre iubitorii de plaje superbe, de mare și de natură sau de pasionaţii de artă, 
cultură sau istorie.
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Austria

Ungaria

Melk

Durnstein

Esztegrom

Visegrad

Viena

Szentendre

Budapesta

Bijuterii arhitectonice, vals, cum altfel decât 
vienez, atmosferă boemă, Dunărea cea 
albastră, savori unice și peisaje de vis.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar
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începând de la

+ 95 € (transport cu autocarul)
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TUR DINTR-O PRIVIRE

4 nopți cazare: 
    hotel de 3*

4 mese incluse:
    4 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu autocarul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Viena : Palatul Schonbrunn, Catedrala Sf 
Ştefan, Ringstrasse, Turnul Dunării
Valea Dunării :  Catedrala Esztergom, 
Cetatea Visegrad, Muzeul Marţipanului din 
Szentendre
Budapesta : Podul cu Lanţuri, Piaţa Eroilor  
Monumentul Mileniului

Vizită la Palatul Schonbrunn și grădinile sale.

FII PREGĂTIT DE...

Viena rămâne o destinaţie de top pentru 
orice călător dispus să descopere alte culturi. 
Metropola oferă o incursiune superbă în istoria 
bogată a unei capitale care a fost cândva 
reședinţă imperială. Magazine, cafenele, muzee 
și atracţii cu arhitectură impresionantă ne 
așteaptă, oriunde am întoarce privirea. 

O incursiune imperială în Defi leul Dunării.
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Corvin. Pe zidurile cetăţii vom zări corbii care 
au fost emblema huniazilor. În Visegrad facem 
un scurt popas apoi plecăm spre Szentendre. 
Ajungem în satul pitoresc de pe malul drept 
al Dunării și rătăcim pe străduţele ticsite de 
boutique-uri și galerii de artă, ateliere ale 
artizanilor locali. De aici Budapesta este 
doar la o aruncătură de băţ, așa că scanăm 
Capitala maghiară într-un scurt tur panoramic 
cu autocarul și vedem Parlamentul, Podul 
cu Lanturi, Bastionul Pescarilor, Biserica 
Matyas, Basilica Sf Stefan. Ne oprim pentru 
o scurtă sesiune foto în Piața Eroilor situată 
între Bulevardul Andrássy și intrarea în Parcul 
Városliget. Piaţa Eroilor și Bulevardul Andrássy 
au fost înscrise de UNESCO în Patrimoniul 
Mondial. Piaţa este organizată în jurul 
esplanadei Monumentului Mileniului rdicat 
pentru a celebra o mie de ani de la așezarea 
ungurilor în câmpia Panoniei. Seara te invităm la 
mare ospăț în Borkatakomba (opțional). Vinurile 
bune, mâncarea delicioasă și o companie 
minunată ne vor bucura în fiecare minut 
petrecut împreună.  Cazare în Budapesta.  

5.  Budapesta - Bucureşti 

După micul dejun plecăm spre ţară cu gândul 
deja la următoarea vacanţă.

1.  București – Budapesta

Ajungem în cursul serii la Budapesta. Cazare în 
Budapesta.

 2.  Budapesta – Viena

Astăzi plecăm spre Viena, un oraș pentru 
romantici, pentru visători. Facem un scurt tur 
panoramic din autocar admirând: Roata Mare din 
Prater, Sediul ONU, Turnul Dunării, Ringstrasse, 
Opera, Palatul Hofburg, Piata Maria Tereza, 
Parlamentul, Burgtheater, Primăria, Universitatea. 
Ne retragem la hotelul din Viena, însă...  În această 
seară te invităm alături de noi la o cină tradiţională 
în faimosul cartier Grinzing (program opțional). 
Localurile au ca semn distinctiv o legătură sau o 
coroană din crenguțe de pin atârnată deasupra 
intrării. Cazare în Viena.

3.  Viena - Defileul Dunării -  Abația Melk

Excursie opțională pe Defileul Dunării. Pornim la 
drum spre Wachau, o regiunea cu o istorie vie, 
o climă blândă şi un excelent vin alb, aparţinând 
moştenirii culturale mondiale UNESCO. Ocrotit 
de clima blândă, de influenţă dunăreană, de 
pantele înclinate perfect în soare şi de calitatea 
specială a solului alcătuit din roci primitive, 
vița de Wachau produce un vin apreciat de 
cunoscători din întreaga lume. Oprim în Krems, 
oraș situat la confluența Dunării cu Râul Krems. 
Varietatea sa culturală și istorică începe încă 
din sec. X, aducându-i acestui orașel prestigiu 
și transformându-l într-o destinație turistică 
interesantă. Ne pierdem pe straduțele din 
centrul orașului pentru a descoperi câteva repere 
de seamă: Biserica Piarista Sf. Stefan, Muzeul 
Weinstadt și Galeriile de Artă. 
Excursia continuă spre– Durnstein. Aici, punctul 
de referință este Castelul, construit în jur de 1150 
și a cărui faimă se datorează faptului că aici a fost 
ținut captiv regele Angliei, Richard Inima de Leu, 
după întoarcerea acestuia din Cruciada a III-a în 
Țara Sfântă. Apoi coborâm pe malul fluviului și 
ne oprim la Melk, un orășel “decorat” cu bijuterii 
arhitecturale, cea mai preţioasă dintre ele fiind 
Abaţia Melk, ridicată în 1089 pe o colină de lângă 
Dunăre. După amiaza ajungem la Viena și ne 
oprim să vizităm Palatul Schonbrunn  și grădinile 
sale.  Inițial a fost castel de vânătoare, iar la 
sfârșitul sec. XVII, din ordinul lui Leopold se ridică 
un nou castel insiprat după legendarul Versailles. 
Revenim la hotel în Viena pentru cazare.

4.   Viena - Esztergom - Visegrad - Szentendre 

– Budapesta

Plecăm din Viena anticipând o zi epică pe valea 
Dunării. Primul popas îl vom face în Esztergom, 
reședinţă princiară și loc de încoronare a regilor 
maghiari, începând chiar cu Sf. Ștefan I al 
Ungariei, născut aici în 975. Vizităm impunătoarea 
Catedrală Esztergom care a scăpat furiei turcilor 
după căderea Ungariei în 1526. Palatul Regal nu 
a avut o soartă la fel de fastă, dovadă sunt zidurile 
cetăţii în ruine din jurul catedralei. Următoarea 
oprire este la Cetatea Visegrad, o construcţie în 
stil renascentist, reședinţa legendarului Matei 

ITINERARIU

Budapesta – Viena – Durnstein – Melk – Esztergom – Visegrad -Szentendre

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 48€
STANDARD PLUS

Reducere 32€

160€
+ 95 € (transport  autocar)

96€
+ 95 € (transport  autocar)

112€
+ 95 € (transport  autocar)

128€
+ 95 € (transport  autocar)

• Oferta valabila pentru primele 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursie Koln si 
Castelul Eltz; 

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 28.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri; 

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: AUSTRIA 
.................................................................
Apfelstrudel este o experienţă 
culinară obligatorie în orice 
cafenea austriacă. Aluatul pufos 
şi subţire ţi se topeşte în gură iar 
umplutura de măr ras, scorţişoară 
şi stafide este cât mai consistentă. 
Peste glazura de deasupra se 
toarnă un sos călduţ de vanilie 
şi se poate servi alături de o 
îngheţată. Savurează-l împreună cu 
un cappuccino.

APFELSTRUDEL
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
4 nopţi de cazare la hotel de 3*
4 mic dejun;
Tur panoramic Budapesta;
Tur panoramic si vizita in  Viena
Excursie Valea Dunarii - Esztergom,  Visegrad, 
Szentendre;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Defi leul Dunarii si Abatia Melk  – 20  €/pers.
Cina in Grinzing - 25  €/pers.
Crama Borkatakomba -25  €/pers

 NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

28.04; 28.05; 15.06;

23.08

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UaNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 28.04
Locuri limitate!

• Supliment de single 75 €
• Reducere a 3-a persoana in 

camera - 10 €. 
• Reducere copil  6-12 ani - 15 €,  

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti.

BEST DEAL

Reducere 64€
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Austria

Ungaria

Graz

Hellbrunn 

Linz 
Melk 

VienaSalzburg 

Vilach 
Klagenfurt

Budapesta

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopți cazare: 
    hotel de 4*

9 mese incluse:
    9 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Ţara lui Mozart are o moștenire culturală 
de invidiat. Orașele în care domină 
arhitectura veche, elegantă în stil 
neocalsic, baroc sau romantic, frumusețea 
autentică a zonelor rurale fac din Austria o 
destinaţie atractivă, bogată în experienţe 
gastro-culturale.

Cetatea Reigersburg
Castelul Herberstein
Graz : Domul
Castelul Hochosterwitz
Palatul Hellbrunn
Salzburg : Gradinile Mirabel, Domul, 
Oraşul Vechi
Linz : Mariendom
Melk: Biserica Abaţiei
Viena : Palatul Schonbrunn, Catedrala Sf 
Ştefan, Ringstrasse, Turnul Dunării 
Budapesta : Podul cu Lanţuri, Piaţa Eroilor, 
Monumentul Mileniului

Complexul Palatului Hofburg adăpostește 
celebra Școală Spaniolă de Echitaţie. Aici 
sunt dresaţi armăsarii din rasa Lipizzaner care 
reușesc să execute un dans graţios unic în 
lume

FII PREGĂTIT DE...
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începând de la

+ 115 € (transport cu autocarul)
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De la Dunărea cea albastră la Alpii desăvârșiţi 
și majestuoși, prin orașe sonore, la castele 
imperiale, Austria așteaptă să fi e descoperită.

Tot ce are mai bun de oferit Austria 
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1. București – Budapesta

Ajungem în cursul serii și ne cazăm în Budapesta. 

2. Budapesta – Cetatea Reigersburg – Castelul 

Herbestein – Graz 

Plecăm din Budapesta spre Cetatea Reigersburg, 
construită în sec XIII. pentru a proteja orașul împotriva 
atacurilor maghiarilor și turcilor.  De aici ajungem la 
spectaculosul Castel Herbertstein care are și o grădină 
zoologică cu animale de pe cinci continente. Ținta finală 
a zilei este Graz, al doilea oraș ca mărime al Austriei. Plin 
de parcuri verzi, Graz se mândrește cu arhitectura sa  
renascentistă și o veche tradiţie în meșteșuguri și arte. 
Cazare în zona Graz.

3. Graz

Avem o zi întreagă pentru a descoperi spiritul austriac în 
Graz. Pe platoul Schlossberg  se ridică vechiul simbol al 
oraşului: turnul cu ceas din Graz, parte a fostei fortăreţe. 
Vedem Domul din Graz, o clădire aparţinând goticului 
târziu, Prefectura și Muzeul universal Joanneum, fondat 
de arhiducele Johann. Program liber. Cazare în Graz.

4.  Graz – “Drumul Vinului” – Klagenfurt

Plecăm din Graz de dimineaţă și facem o excursie pe 
„Drumul Vinului” în Schilcherland, regiune supranumită 
Toscana Austriei. Admirăm vastele vii întinse pe dealuri, 
monumentele istorice și culturale și străduţele cu pivniţe 
și crame. Degustăm vinul local și pornim spre Castelul 
Hochosterwitz, construită acum peste 1.200 de ani. 
Misteriosul castel pare o pagină ruptă din poveștile 
Fraţilor Grimm. Descoperim apoi Klagenfurt, un orășel 
pitoresc înconjurat de lacuri și sate liniștite. Cazare în 
Klagenfurt.

5. Doar  Carinthia… !

Timp liber la dispozitie sau excursie opțională prin 
regiunea Carinthia. Trecem pe lângă lacul Ossiacher, al 
treilea ca mărime din Austria. Ajungem în Villach, oraș la 
graniţa Alpilor cu sudul ţării, unde influenţa italiană nu 
ne scapă privirilor. După aceea, mergem la Worthersee, 
un lac turcoaz cu apă limpede și răcoritoare unde se 
poate înota în perioada verii. Cazare în Klagenfurt.

6.  Klagenfurt - Hellbrunn - Salzburg

De dimineaţă, oprim în landul Salzburg pentru a vizita 
Palatul Hellbrunn. Flamboiantul domeniu ne uimește cu 
un labirint de fântâni arteziene, lacuri și peșteri. Plecăm 
spre orașul lui Mozart, Salzburg. Aici se află Palatul 
Mirabell, care este înconjurat de o grădină minunată, 
plină de trandafiri. În turul nostru pietonal oprim in 
Domplatz, chiar în fața Domului din Salzburg, flancat 
de Palatul Residenz și Mănăstirea Sf. Petru. În această 
biserică a fost botezat Mozart. Spre final de zi ne vom 
caza în zona Salzburg.

7. Salzkammergut  si lacurile alpine

Astăzi propunem un tur al lacurilor alpine. (Opțional) 
Trecem prin orășelul Hof bei Salzburg, apoi mergem 
la St Gilgen, așezare întemeiată în sec. XIV. lângă lacul 
de smarald, Wolfgang. Plecăm spre Bad Ischl, staţiune 
balneo fondată de Franz Joseph și preferată de 
aristocraţia Europei, apoi către Unterach am Attersee, 
un sat tipic austriac pe malul lacului Attersee. Vedem 
apoi Mondsee, destinaţie de weekend foarte populară 
în Austria. Ne retragem la Salzburg, la hotel. 

 8. Salzburg  - Linz - Melk - Viena

Pornim la drum și ne îndreptăm spre Linz, unde ne 
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încântă instalaţiile de artă îndrăzneţe și centrul foarte 
futurist. În contrast total cu acesta este orașul Melk, 
cu aerul său medieval, cea mai preţioasă fiind Abaţia 
Melk, ridicată în 1089 pe o colină lângă Dunăre. 
Încheiem cu Viena făcând o vizită Palatului Hofburg, 
ce adăpostește capela imperială Burgkapel și celebra 
Școală Spaniolă de Echitație. Facem un tur panoramic, 
admirând pe rând: Roata Mare din Prater, Sediul ONU, 
Turnul Dunarii, Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, 
Piața Maria Tereza, Parlamentul, Burgtheater, Primăria, 
Universitatea. Viena este un oraș pentru romantici, 
pentru visători. Cazare la hotel în Viena.

9. Viena - Budapesta

Dimineața o alocam vizitei Palatului Schonbrunn  și  
grădinilor sale. A fost ridicat în1569 de Maximilian II, 
iar doi ani mai târziu, împaratul Mathias descoperă un 
izvor, pe care il numeste “Schonen Brunnen”- fantana 
frumoasă. Plecăm spre Budapesta. Descoperim 
capitala ungară într-un scurt tur panoramic. Vedem: 
Parlamentul, Podul cu Lanturi, Bastionul Pescarilor, 
Biserica Matyas, Basilica Sf Stefan. Oprim pentru 
o scurtă ședință foto în Piața Eroilor, situată între 
Bulevardul Andrássy și intrarea în Parcul Városliget, 
ambele înscrise de UNESCO în Patrimoniul Mondial. 
În piață se înalță Monumentului Mileniului care 
celebrează cei o mie de ani de la așezarea ungurilor în 
câmpia Panoniei. Cazare în Budapesta.

10.  Budapesta – Bucureşti

Plecăm din Budapesta spre România, cu amintiri de 
poveste și suveniruri pentru cei dragi.

Reigersburg – Herbestein - Graz – Dumul Vinului - Klagenfurt – Lacul Osiacher – Vilach Worthersee –  Hellbrunn – 
Salzburg – Viena - Budapesta 

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 49€
STANDARD PLUS

Reducere 33€

328€
+ 115 € (transport  autocar) 262€

+ 115 € (transport  autocar)

279€
+ 115 € (transport  autocar)

295€
+ 115 € (transport  autocar)

• Ofertă valabilă pentru primele 
locuri în autocar;

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la  21 

de zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - PELLERIN 

CLUB CARD, având incluse 
asigurarea medicala, storno și 
de bagaje;

• GRATUIT excursia 
Salzkammergut și Lacurile 
alpine;

•  Tarif disponibil și 
în varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare și asistență turistică 
locală);

• ATENȚIE! LOCURI LIMITATE.

• Ofertă valabilă pentru 
ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrală la 
înscriere;

• Nu se acceptă modifi cări 
/ anulări;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• ATENȚIE! LOCURI 
LIMITATE.

• Avans 30% la înscriere;
• Diferența de plată până la  

28.02.2018;

•  Tarif disponibil și 
în varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare și asistență 
turistică locală);

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta valabilă până la  
28.02.2018.

• Avans 30% la înscriere;
• Diferența de plată până la  

30.04.2018;

•  Tarif disponibil și 
în varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Ofertă valabilă până la  
30.04.2018.

Savori din: Austria 
.................................................................
Degustarea faimosului desert este 
o experienţă culinară obligatorie în 
orice cafenea austriacă. Aluatul pufos 
şi subţire ţi se topeşte în gură iar 
umplutura de măr ras, scorţişoară şi 
stafi de este cât mai consistentă. Peste 
glazura de deasupra se toarnă un 
sos călduţ de vanilie şi se poate servi 
alături de o îngheţată. 

APFELSTRUDEL
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat; 
9 cazari la hotel de 2-4*
9 mic dejun;
Vizită Graz;
Vizită Salzburg;
Vizită Viena;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Carinthia - 15 €/pers.
Lacurile Alpine  - 25 €/pers.
Crama Borkatakomba - 25 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT! 04.06; 28.06; 

12.07; 24.08
2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 04.06

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 66€

• Supliment de single - 185 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulți.

• Reducere al treilea adult în 
cameră – 15 €.
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7/5 nopți cazare: 
         hotel de 2-4*

7/5 mese incluse:
        7/5 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur București - 
Viena

(B8*$3(�F��
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

a

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Peisaje alpine cu munţi impresionanţi și 
lacuri glaciare superbe, orașe pitorești și 
metropole Sci-Fi, castele ca-n povești și nu 
în ultimul rând, o bucătărie care ne este 
foarte pe plac. Și, desigur, să nu uităm de 
berea germană...

Viena : Palatul Schonbrunn, Catedrala Sf 
Ştefan, Ringstrasse, Turnul Dunării 
Krems : Biserica Sf Piaristă Sf Ştefan
Melk: Biserica Abaţiei
Munchen : Marienplatz, Catedrala 
Frauenkirche
Castelele Bavariei : Linderhof şi 
Neuschwanstein
Innsbuck : Goldenes Dachl, Arcul de 
Triumf
Wattens : Swarovski Kristallwelten
Salzburg : Gradinile Mirabel, Domul, 
Oraşul Vechi
Graz : Domul

Salzburg - Grădinile Mirabel, Domul, 
Orașul Vechi și Casa lui Mozart.

FII PREGĂTIT DE...

Austria

Germania

Graz

Munchen

Linderhof

Innsbruck

Wattens
Kitzbuhel

Salzburg

Salzkammergut

Zell am See

Neuschwanstein

Melk 

Durnstein

Viena

195€

începând de la

+ 105 € (transport autocar)

�
?� �

147€

începând de la

+  275 € (bilet de avion, 
transfeuri și transport autocar)

�
?� �

/pers.

/pers.
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De la castelele spectaculoase ale Bavariei până la 
cele mai emblematice repere culturale ale Austriei și 
peisajele halucinante ale Alpilor, această călătorie este 
un adevărat regal al simţurilor.

De la castelele sppecectaculoase ale Bavariei până lalaDeDe llaa cacaststelelelelee spspectatacuculoloasasee alalee BaBavavaririeiei ppânânăă laDDD l t l l t l l B i i â ă l

O etalare impresionantă de castele și palate. TTTTTTTTTTTTuuuuuuuuuu



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 159

1. București – Budapesta 

Ajungem seara la Budapesta. Cazare în Budapesta.

2. Budapesta – Viena

Astăzi este depre Viena!  Vizităm Palatul Schonbrunn  
și grădinile sale, inspirat după Versailles. Mai vedem în 
turul panoramic cu autocarul: Roata Mare din Prater, 
Sediul ONU, Turnul Dunării, Ringstrasse, Opera, 
Palatul Hofburg, Piata Maria Tereza, Parlamentul, 
Burgtheater, Primăria, Universitatea. Apoi oprim 
în inima orașului în preajma catedralei Sf. Ștefan, 
a Operei și Hofburgului, în centrul înconjurat de 
bulevardul circular – Ringul. Seara vă invităm să 
participaţi alături de noi la o cină tradiţională în 
faimosul cartier Grinzing (program opţional). În cursul 
serii ne întoarcem la hotel.

3. Defileul Dunării - Durnstein - Melk - Munchen

Ne îndreptăm spre Wachau, primul popas va fi 
în Krems, oraș situat la confluenţa Dunării cu râul 
Krems, o destinaţie turistică interesantă. Admirăm 
defileul Wachau, format de Dunăre, care se întinde 
aproximativ 40 de km între orașele Krems și Melk. Ne 
pierdem apoi pe străduţele mici și înguste din centrul 
orașului pentru a descoperi câteva repere locale: 
Biserica Piarista Sf. Ștefan, Muzeul Weinstadt, Galeriile 
de Artă. Următorul popas e în Durnstein. Vedem 
Castelul, (1150 d.H.) a cărui faimă se datorează 
faptului că aici a fost reținut Richard Inimă de Leu 
după întoarcerea acestuia din Cruciada III. Coborâm 
pe malul fluviului spre Melk, un orășel bijuterie. 
Vizităm Abaţia Melk, ridicată în 1089. De aici plecăm 
spre Munchen. Vom poposi în fermecătoarea Piaţă 
Marienplatz, cu vechea și noua Primărie. În Munchen 
se află celebra Neue Pinakothek, inaugurată în sec. 
XIX, prima galerie de artă contemporană din Europa. 
Cazare în Munchen.

4. Linderhof - Neuschwanstein - Innsbruck

Astăzi vedem câteva dintre fabuloasele castele ale 
Bavariei: Palatul Linderhof, din Ettal, inspirat din 
Versailles, apoi ajungem la Neuschwanstein, unul 
dintre cele mai frumoase palate din Europa, un simbol 
al stilului romantic. Oprim în Innsbruck, așezat la 
poalele Alpilor și facem un scurt tur pietonal în centrul 
istoric. Vom  admira  Palatul Hofburg, Goldenes 
Dachl, Arcul de Triumf si Partia de sărituri cu schiurile, 
Berigsel.  Atracţia principală este însă Schloss Ambras, 
o fortăreaţă transformată în palat renascentist de 
Arhiducele Ferdinand II.  Cazare în Innsbruck. 

5. Wattens - Kitzbuhel - Zell am See – Salzburg

Scurt tur pietonal in Innsbruck. Dimineața plecăm spre 
Wattens, orășel unde a luat naștere imperiul cristalelor 
Swarovski. Aici putem vizita Swarovski Kristallwelten, 
fabrica unde se produc celebrele bijuterii. De aici 
plecăm spre Kitzbuhel, un vechi oraș minier, devenit 
astăzi una dintre cele mai selecte staţiuni montane. 
Puţin mai jos, în Zell Am See, descoperim un peisaj 
fabulos, cu un lac „mai albastru decât albastrul”. 
Cazare în zona Salzburg.

6. Salzburg - St Gilgen - Bad Ischl - Graz

Astăzi explorăm Salzburg, orașul lui Mozart. Vizităm 
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aici Grădinile Mirabel, Domul, Orașul Vechi și 
Casa lui Mozart. Apoi traversăm o zonă montană 
splendidă, Salzkammergut, unde crestele munțilo 
se reflectă în apele lacurilor glaciare. Facem scurte 
opriri în St. Gilgen şi Bad Ischl, celebre staţiuni 
montane ale Austriei. Pe seară ajungem în Graz. 
Lângă împăduritul Schlossberg se ridică vechiul 
simbol al oraşului: Turnul cu Ceas, parte a vechii 
fortăreţe. Ne desfătăm privirile cu Domul din Graz, o 
clădire aparţinând goticului, apoi ne cazăm în Graz. 

7.  Viena             - Budapesta. 

Astăzi ne întoarcem în Viena. Vizităm Muzeul 
Leopold cu o colecţie de peste 5000 de tablouri. 
După vizită și cumpărături, plecăm spre Budapesta. 
Facem turul panoramic și vedem: Parlamentul, Podul 
cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas, 
Basilica Sf . Ștefan. Ne oprim pentru o scurtă sesiune  
foto în Piaţa Eroilor situată între partea de sus a 
Bulevardului Andrássy și intrarea în Parcul orașului 
(Városliget). Piaţa Eroilor și Bulevardul Andrássy 
au fost înscrise în Patrimoniul UNESCO. Cazare în 
Budapesta. 

8. Budapesta - Bucureşti

După micul dejun plecăm spre casă nerăbdători să 
împărtășim experienţele cu cei dragi.  

Viena – Durnstein – Melk – Munchen – Linderhof – Neuschwanstein – Innsbruck – Wattens – Kitzbuhel – Zell am See – 

Salzburg – Salzkammergut – Graz – Budapesta

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Austria 
.................................................................
Nu este doar un desert fabulos, 
este o adevărată  plăcere să te 
uiţi la el, ca un obiect de artă 
abstractă. Însă gustul său este de 
un realism încântător. Găluștele 
măiestrite din albuș de ou, zahăr 
și unt, umplute cu gem delicios de 
prune, sunt fi erte la aburi. Cât sunt 
încă fi erbinţi, se pun pe farfurii și 
se adaugă peste ele o cremă fi nă 
de vanilie, apoi sunt desăvârșite 
presărând peste ele seminţe de 
mac. Un deliciu ce ne va aminti 
mereu de Austria. 

GERMKNÖDEL
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat / *Bilet de avion București – 
Viena și retur; Transfer aeroport-hotel
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
7 nopţi de cazare la hotel de 2 - 4*   / 7 mic dejun;
Vizită Budapesta pentru programul cu autocarul;
Vizită Viena; Munchen; Innsbruck; Salzburg; Graz

OPŢIONAL
Cina în Grinzing - 25  €/pers.
Crama Borkatakomba doar pentru programele cu  autocar - 
25 €/pers. - tarif Pellerin PLUS
REDUCERE  50% pentru cina din Grinzing pentru programul cu avion; 
GRATUIT cina de la Borkatokomba pentru programul cu autocar;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale. Excursii opţionale pentru min. 30 persoane; 
Funicular in Salzburg; urcarea la Neuschwanstein.

DE REŢINUT!

18.06; 03.07; 22.07;

16.08; 06.09

19.06; 04.07; 23.07;

17.08; 07.09

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 18.06.18

Locuri limitate!

• Supliment de single 115 € - Autocar
• Supliment de single 95 € -  Avion
• Reducere a 3-a persoană  în cameră - 15 €.
• Reducere copil 6 -12 ani  - 20 €, pentru cazare 

în cameră dublă cu 2 adulţi.

PELLERIN PLUS Reducere 67€

PROMO

Reducere 
56/73€

STANDARD PLUS

Reducere 
38€/49

280€
+ 105 € (transport autocar)

195€
+ 105 € (transport autocar)

224€
+ 105 € (transport autocar)

242€
+ 105 € (transport autocar)

245€
+ 275 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

147€
+ 275 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

172€
+ 275 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

196€
+ 275 € (bilet de avion, transferuri 

si transport  autocar)

• Oferta valabila pentru 
primele locuri in autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

21 de zile inainte de data 
plecarii;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta 
turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

/ anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

28.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta  valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

30.04.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

BEST DEAL
Reducere 
85€/98€

AUTOCAR

AVION
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Praga, orașul romantic prin defi niţie. Viena, o 
metropolă sinonimă cu eleganţa. 
Ce ai alege? Ei bine, le poţi avea pe amândouă 
într-un tur memorabil de șase zile.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar
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112€

începând de la

+ 110 € (transport autocar)
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?� � /pers.
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TUR DINTR-O PRIVIRE

5 nopti cazare: 
    hotel de 3*

5 mese incluse:
    5 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu autocarul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Viena : Palatul Schonbrunn, Catedrala Sf 
Ştefan, Ringstrasse, Turnul Dunării 
Praga : Castelul Praga , Catedrala Sf Vitus, 
Podul Carol, Piaţa Oraşului Vechi
Bratislava : Castelul
Budapesta : Podul cu Lanţuri, Piaţa Eroilor 
, Monumentul Mileniului

Vizită la Kreuzkirche, o catedrală superbă în 
care cântă celebrul cor de băieţi - Dresden 
Kreuzchor.

FII PREGĂTIT DE...

Două orașe emblematice, cu centre vechi 
vibrante cultural și arhitectural, în care 
oamenii gustă viaţa din plin. Farmecul 
străzilor vechi din centrele istorice este 
completat de magazine șic, de restaurante 
și ciocolaterii fi ne, pub-uri si galerii de artă 
modernă. 

Austria

Cehia

Ungaria

Germania

Austria

Cehia

a

Cehia

Praga

Dresda 

Karlovy Vary 

Viena 

Budapesta

Bratislava

Cafenele, muzee, palate imperiale și delicii.  
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1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Verifică lista cu 
oraşele prin care tranzităm ţara. Ajungem în cursul 
serii la Budapesta. Cazare în Budapesta.

2. Budapesta – Viena 

Astăzi este depre Viena! De numele orașului sunt 
legate clasicismul vienez: Haydn, Beethoven, Mozart; 
imperiul dinastiei Strauss; Wienerlied – liedul vienez... 
Luăm un prim contact cu aceste locuri vizitând 
Palatul Schonbrunn și grădinile sale. Continuăm 
incursiunea admirând clădirile și monumentele 
istorice într-un scurt tur panoramic din autocar 
amintind: Roata Mare din Prater, Sediul ONU, Turnul 
Dunarii, Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, Piata 
Maria Tereza, Parlamentul, Burgtheater, Primăria, 
Universitatea. Inima orașului pulsează pe locurile 
fostei cetaţi Vindobona, în jurul catedralei Sf. Ștefan, 
în împrejurimile  Operei și Hofburgului, în centrul 
înconjurat de bulevardul circular – Ringul. Plecare și 
cazare în Praga.  

3. Praga – Orașul de Aur 

Praga egalează Parisul în frumuseţe și eleganţă, 
iar berea din cehia a depășit chiar faima Capitalei. 
Mergem la Catedrala St. Vitus, un simbol al orașului a 
cărei construcţie a durat 600 de ani, apoi in Castelul 
Praga care, potrivit Guinness World Records, este 
cel mai mare castel medieval din lume, mai mare 
decât șapte terenuri de fotbal. Ne plimbăm pe lângă 
numeroasele statui de pe Podul Carol, probabil 
cel mai romantic loc din Capitala cehă, punct de 
întâlnire pentru îndrăgostiţi și promenada favorită a 
localnicilor. Facem un popas în Piaţa Orașului Vechi 
pentru a admira clădirea Primariei și faimosul Turn 
cu Ceas, situat pe zidul sudic al primăriei. Opţional îți 
propunem o croazieră pe Vltava, ocazie de a admira 
peisajul citadin dintr-o altă perspectivă. Vasul trece 
pe sub Podul Carol, apoi vedem panorama minunată 
a castelulului Vysehrad . Seara ne întoarcem la hotelul 
nostru din Praga. Cazare.

4. Praga – Dresda - Karlovy Vary 

După ce am vizitat principalele atracţii din Praga, 
ne-a mai rămas o zi întreagă în care să ne bucurăm 
în voie de o plimbare și să descoperim locuri noi 
și fascinante ce se ascund într-unul dintre cele mai 
fermecătoare orașe ale Europei. Pune pe lista ta 
de vizite Muzeul de Alchimie, locul în care istoria 
și mitul se întrepătrund,  Muzeului Franz Kafka, 
plin de ciudăţeniile existenţialiste caracteristice 
autorului Metamorfozei. Restul zilei îl poţi petrece 
cutreierând restaurantele și magazinele din oraș 
în căutarea suvenirului perfect. Cei interesaţi pot 
face o excursie opţională la  Dresda, inima culturală 
a Saxoniei, un oraș care a reușit să renască din 
ruine după devastatoarele bombardamente din 
1945. Mergem în Theaterplatz unde ne întâlnim 
cu unul din aceste monumente restaurate. Casa 
Operei Semper gazduiește astăzi una dintre cele 
mai renumite orchestre din lume, Orchestra de Stat 
din Dresda. Pe lista noastră se mai află: Complexul 
Muzeal Zwinger în stil baroc, Rezidenzschloss, 
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palatul regal neorenascentist cu al sau turn de 
100 m, Hausmannsturm, superbele terase și 
grădini Bruhlsche Terasse, loc de promenada 
pentru localnici. Pentru a completa călătoria cu o 
experienţă inedită, vizităm Karlovy Vary, una dintre 
cele mai celebre și fermecătoare staţiuni balneare 
ale Cehiei, ideală fie pentru un răsfăț de o oră la 
Spa, fie pentru o simplă plimbare în frumosul oraș 
din Boemia.  Întoarcere la Praga pentru cazare.

5. Praga – Bratislava – Budapesta

Continuă calălătoria spre capitala Slovaciei, 
Bratislava, unul dintre cele mai frumoase oraşe 
de pe Dunăre. Aici facem un scurt tur al centrului 
istoric. Ne îndreptăm spre destinația finală a 
programului nostru - Budapesta. Parcurgem 
capitala de pe Dunăre într-un scurt tur panoramic 
de autocar: Parlamentul, Podul cu Lanturi, Bastionul 
Pescarilor, Biserica Matyas, Basilica Sf. Stefan. 
Oprim pentru o scurta sedință  foto în Piața 
Eroilor situată între partea de sus a Bulevardului 
Andrássy și intrarea în Parcul Városliget, înscrise de 
UNESCO în Patrimoniul Mondial. Ne întoarcem la 
hotelul nostru din Budapesta. Cazare. Seara avem 
program. Te invităm în Borkatakomba (opțional) 
pentru o “Seară la Cramă”, unde vinul bun și 
mâncarea savuroasă vor destinde atmosfera. 

6. Budapesta - București

După micul dejun vom pleca spre țară. Ajungem în 
București în jurul orei 20.00.

Budapesta - Viena – Praga – Dresda – Karlovy Vary – Bratislava 

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 26€
STANDARD PLUS

Reducere 17€

172€
+ 110 € (transport autocar)

112€
+ 110 € (transport autocar)

146€
+ 110 € (transport autocar)

155€
+ 110 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 de 
zile inainte de data plecarii;

• GRATUIT - PELLERIN CLUB 
CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 20.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 20.04.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri; 

• Oferta valabila pana la  
20.04.2018.

Savori din: AUSTRIA 
.................................................................
Faimosul Apfelstrudel este o 
experienţă culinară obligatorie în 
orice cafenea. Aluatul pufos şi subţire 
ţi se topeşte în gura iar umplutura 
de măr ras, scorţişoară şi stafi de este 
cât mai consistentă. Peste glazura de 
deasupra se toarnă un sos călduţ de 
vanilie şi se poate servi alături de o 
îngheţată. Savurează-l împreună cu un 
cappuccino.

APFELSTRUDEL
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, excepţie ziua 6, cu 
Transportul public; 
5 cazări la hotel de 2-4*
5 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Croaziera Vltava (fără masă) - 15€/pers.
Croaziera Vltava (cu masă) - 30€/pers.
Dresda, Karlovy Vary 40 €/pers.
Crama Borkatakomba 25 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe și cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane.

DE REŢINUT!
21.04; 04.05; 20.05;

04.06; 07.07; 10.08;

18.08; 27.08; 15.09;

24.092018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 21.04

Locuri limitate!

• Supliment de single - 95 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti;

• Reducere al treilea adult in 
camera - 10 €;

• Supliment hotel 4* in Praga - 
24   €/pers./3 nopti.

BEST DEAL

Reducere 60€
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Praga este o metropolă vibrantă cultural și 
arhitectural. Localnici și vizitatorii gustă din 
plin experienţa locală. Farmecul străzilor 
vechi din centrul istoric este completat 
de magazine șic, de restaurante și berării 
animate, de pub-uri si galerii de artă 
modernă. 

Viena : Palatul Schonbrunn, Catedrala Sf 
Ştefan, Ringstrasse, Turnul Dunării 
Castelele Boemiei : Cesky Krumlov, 
Konopiste
Praga : Castelul Praga , Catedrala Sf Vitus, 
Podul Carol, Piaţa Oraşului Vechi

Oprirea va fi  în Cesky Krumlov, unul 
dintre cele mai atractive orașe ale 
Cehiei, listat în Patrimoniul Mondial 
UNESCO

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

7/5 nopți cazare: 
           hotel de 2-4*

7/5 mese incluse:
          7/5 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur Bucuresti - 
Viena

TUR DINTR-O PRIVIRE

Pregătește-te de un adevărat festin cultural! 
Te așteaptă Praga cea încântătoare, incurabil 
romantică și superbele castele ale Boemiei.

�$(5(�F�:3%4(�
�����������������

149€

începând de la

+ 110 € (transport autocar)

�
?� �

153€

începând de la

+  255 € (bilet de avion, 
transfeuri și transport autocar)

�
?� �

/pers.

/pers.C
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Austria

Cehia

Ungaria

Germania

Austria

Cehia

Praga

Brno 

Punkva

Dresda

Karlstein  
Karlovy Vary 

Viena 

Budapesta

Incursiune culturală în trei Capitale  fenomenale...

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTuuuu
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Wienner Caff e

Viena este faimoasă pentru 
restaurantele și cafenelele a căror 
fi neţe o întâlnim rar în alte locuri. 
Prima cafenea s-a deschis aici 
încă din 1685, la început ca loc 
de degustare a faimoasei băuturi 
turcești, care se comanda după 
culoare. Chelnerul prezenta o tăblie 
vopsită în 20 de dungi numerotate, 
fi ecare corespunzând unui anume tip 
de cafea. Nu ezitaţi să treceţi pragul 
renumitei cafenele Schwarzenberg 
situată pe Kärntner Ring și să 
încercaţi specialităţi precum: 
“Kapuziner”- Cafea Mocca cu puţin 
lapte ; “Maria Theresia”- Cafea Mocca 
cu lichior de portocale sau “Wiener 
Eiskaff e”- îngheţată de vanilie cu 
cafea Mocca și multă friscă.

Bere pragheză

Chiar dacă nu ești consumator de 
bere, trebuie să guști berea din Praga, 
în Vytopna Railaway Restaurant, 
situat în piaţa Wenceslas. Este unul 
dintre locurile pe care trebuie să 
le vizitezi, unde pe lângă zecile de 
sortimente de bere ne putem delecta 
cu atracţia localului, 900 m de cale 
ferată în miniatură. Spre încântarea 
clienţilor, băutura este adusă la 
fi ecare masă în vagonul trenului care 
circulă pe aceste șine.

Savori din: Austria
.................................................................
Austriecii nu au inventat roata și cu 
atât mai puțin ciocolata. Însă tortul 
de ciocolată pregătit de cofetarii 
vienezi este un deliciu pe care 
doamnele în special o vor aprecia 
în mod deosebit. Blatul însiropat cu 
aromă de coniac, crema consistentă 
de ciocolată în mai multe straturi 
succesive, fi ecare cu nuanță și gust de 
la dulce la amărui desăvârșesc acest 
desert. După o felie de tort, indicat 
ar fi un pahar de vin spumant roze, 
demidulce sau demisec. 

TORTUL DE CIOCOLATA
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup pleacă pe data 
de 11.05.2018.- Program disponibil și în 
varianta transport cu avionul!
Locuri limitate! 

1. București – Budapesta 

Călătoria noastră începe din cea mai 
modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București, la ora 6.30 dimineaţa. 
Verifică lista cu oraşele prin care tranzităm 
ţara. Ajungem în cursul serii la Budapesta. 
Cazare în Budapesta. 

2. Budapesta – Viena

Astăzi este depre Viena! Capitala Austriei 
este un important centru cultural al Europei 
vizitat anual de milioane de turiști din toate 
continentele. Este pentru muzică ceea ce 
Roma și Florenţa au însemnat pentru pictură, 
sculptură, arhitectură. De numele orașului 
sunt legate clasicismul vienez: Haydn, 
Beethoven, Mozart; imperiul dinastiei 
Strauss; Wienerlied – liedul vienez, unic în 
felul său; operetele; sunt vestite școala de 
medicină, congresele vieneze, dictatul de 
la Viena; tratatul de la Viena. Și chiar dacă 
prin absurd, nu ai auzit nimic din tot ce este 
legat de numele Vienei, concertul anual de 
Anul Nou, transmis de aici în peste 180 de 
țări, te face să visezi că vei poposi vreodată 
în fosta capitală a gloriosului Imperiu 
al Habsburgilor - cea mai mare dinastie 
europeană, care, din Evul Mediu până la 
începutul sec. XX și-a pus amprenta asupra 
istoriei continentului. 
Admirând palatele (nicio altă capitală a lumii 
nu are atâtea), monumentele, vizitând cele 
mai importante muzee, colindând străduţele 
romantice din centrul orașului, ascultând 
muzica ce se revarsă pretutindeni, vei reuși 
să uiţi de stress-ul cotidian, să te întorci în 
timp și mai ales să te identifici cu ceea ce 
a avut mai frumos lumea de altădată: acea 
atmosferă idilică, specific vieneză, care 
s-a păstrat într-o oarecare măsură până în 
prezent.
Luăm un prim contact cu aceste locuri 
vizitând Palatul Schonbrunn și grădinile sale. 
Iniţial castel de vânătoare, construit în 1569 
de împăratul Maximilian II, Schonbrunn 
poartă numele “fânâna frumoasă”.
Continuăm incursiunea admirănd clădirile 
și monumentele istorice îmbăiate în lumini 
ambientale într-un scurt tur panoramic din 
autocar amintind: Roata Mare din Prater, 
Sediul ONU, Turnul Dunarii, Ringstrasse, 
Opera, Palatul Hofburg, Piata Maria 
Tereza, Parlamentul, Burgtheater, Primaria, 
Universitatea.Dar pentru a cunoaște această 
Vienă nu ai nevoie de mașină. Inima orașului 
pulsează pe locurile fostei cetaţi Vindobona, 

în jurul catedralei Sf . Ștefan, în împrejurimile  
Operei și Hofburgului, în centrul înconjurat 
de bulevardul circular – Ringul.
Viena este un oraș pentru pietoni, pentru 
romantici, pentru visători.
Ne retragem la hotelul nostru din Viena ca 
să ne odihnim puţin pentru că în această 
seară vă invităm să participaţi alături de 
noi la o cină tradiţională în faimosul cartier 
Grinzing (program opţional). Încă din 
secolul XII existau, în zidul de fortificaţie, 
mici cărciumioare unde toamna se vindea 
tulburel proaspăt denumit Heuriger. Din 
sec XVII, după înfrângerea turcilor, ele 
s-au mutat în afara orașului, în satele 
înconjurătoare, iar Grinzing a devenit unul 
dintre cele mai cunoscute. Localurile au ca 
semn distinctiv o legătură sau o coroană de 
crenguţe de pin atârnată deasupra intrării. 
Distracţie plăcută! Seara intoarcere la hotel. 
Cazare.

3. Viena – Cesky Krumlov - Castelul 

Konpiste - Praga

Azi este despre Castele! Plecam  spre Praga 
si in traseu ne oprim pentru a vizita doua 
dintre cele mai reprezentative castele din 
Boemia : Cesky Krumlov si Konopiste.
Prima oprire va fi  în Cesky Krumlov 
(denumirea sa se poate traduce ca „ lunca 
sinuoasa”), un încântător oraș medieval 
ce și-a păstrat arhitectura de secolul al 
XVIII-lea, fiind considerat unul dintre cele 
mai atractive orașe ale Cehiei. Frumosul 
oraș face parte din patrimoniul mondial 
UNESCO și se întinde tăcut de-o parte și 
de alta a Vltavei. În turul nostru admirăm 
Castelul Cesky Krumlov, Biserica St. Vitus, 
Muzeul de Artă. Un alt obiectiv turistic al 
orașului este și  Podul cu trei nivele care 
unește Castelul Cesky Krumlov cu grădina 
și teatrul. După amiaza ne îndreptăm 
spre Castelul Konopiste, format din patru 
aripi și devenit celebru ca fiind ultima 
reședinţă a Arhiducelui Franz Ferdinand 
al Austriei, a cărui asasinare la Sarajevo a 
reprezentat pretextul declanșării Primului 
Război Mondial. Glonţul care i-a pus capăt 
vieții este expus acum în muzeul castelului. 
Mergem mai departe spre hotelul nostru în 
Praga. Cazare în Praga.

4. Praga – Oraşul de Aur

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în 
frumuseţe și eleganţă, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni ca 
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fiind cea mai bună din lume. Mergem la 
Catedrala Sf. Vitus, un simbol al orașului 

a cărei construcţie a durat 600 de ani, 
apoi ne grăbim să ajungem la fascinantul 
Castel Praga, o clădire care literalmente 
pare desprins din cărţile cu povești. 
Potrivit Guinness World Records, este 
cel mai mare castel medieval din lume, 
având 570 de metri lungime, aproximativ 
128 lăţime și o suprafaţă totală mai 
mare decât șapte terenuri de fotbal. Ne 
plimbăm pe lângă numeroasele statui de 
pe Podul Carol, probabil cel mai romantic 
loc din Capitala cehă, punct de întâlnire 
pentru îndrăgostiţi și promenada favorită 
a localnicilor.  Facem un popas în Piaţa 
Orașului Vechi pentru a admira clădirea 
Primariei și faimosul Turn cu Ceas, situat 
pe zidul sudic al primăriei. Monumentul 
exercită o puternică atracţie asupra 
turiștilor, acest lucru datorându-se faptului 
că de fiecare dată când sunt anunţate 
orele, are loc un adevărat spectacol 
animat care atrage ca un magnet privirile 
tuturor celor care se află în apropiere.
După amiaza ai la dispoziție timp liber ca 
să explorezi în voie superba metropolă 
din Cehia.  Praga nu a dezamăgit pe 
nimeni până acum. Opţional îți propunem 
o croazieră pe  Vltava, o experienţă de 
neuitat, în cadrul căreia vom admira 
peisajul citadin dintr-o altă perspectivă.  
Plutim agale pe sub Podul Carol, pe 
deasupra căruia ne-am plimbat în tihnă în 

ziua precedentă, apoi vedem panoramic 
castelul Vysehrad de pe malul apei care va 
părea cu atât mai impozant privit de aici. 
La bordul vasului vom privi cum luminile 
orașului se aprind una câte una odată cu 
lăsarea serii. Fermecătoarea Praga oferă 
un spectacol ce nu doar se vede, se simte 
prin toți porii! Seara ne întoarcem la 
hotelul nostru din Praga. Cazare.

5. Praga – Karlstein  -Karlovy Vary

După ce am vizitat principalele atracţii 
din Praga, ne-a mai rămas o zi întreagă 
în care să ne bucurăm în voie de o 
plimbare și să descoperim locuri noi 
și fascinante ce se ascund într-unul 
dintre cele mai fermecătoare orașe 
ale Europei. Praga ascunde locuri 
fascinante, mai puţin cunoscute de 
turiști. Pune pe lista ta de vizite Muzeul 
de Alchimie, locul în care istoria și 
mitul se întrepătrund,  Muzeului Franz 
Kafka, plin de ciudăţeniile existenţialiste 
caracteristice autorului Metamorfozei și 
admiră opera de artă inspirată de John 
Lennon ce înfrumuseţează un zid din 
Praga încă de la moartea lui în 1980. 
Restul zilei îl poţi petrece cutreierând 
restaurantele și magazinele din oraș în 
căutarea suvenirului perfect. Cei interesaţi 
pot face o excursie opţională la Castelul  
Karlstein. Cu arhitectura sa în stil gotic 
a fost  construit în 1348 din ordinele 
Reegelui Carol al IV-lea. Pentru a completa 

călătoria cu o experienţă inedită, vizităm 
Karlovy Vary, una dintre cele mai celebre 
și fermecătoare staţiuni balneare ale 
Cehiei, ideală fie că vrem să ne răsfăţăm 
cu o oră la SPA, fie că dorim să facem o 
plimbare intr-un orășel frumos din vestul 
Boemiei, al cărui peisaj este animat 
de străduţele întortocheate, clădirile 
colorate în stilul caracteristic Boemiei 
și priveliștea dealurilor împădurite ce 
înconjoară frumosul oraș, ţinându-l 
parcă ascuns. Ne vom plimba pe aleea 
colonadelor, catre luxosul hotel Pupp, 
fara a “neglija” numeroasele magazine de 
suveniruri întâlnite în cale. După o zi plină 
și o oarecare oboseală, ne propunem să 
încheiem această zi. Așadar, ne întoarcem 
la Praga pentru cazare la același hotel. 

6. Praga - Dresda

Timp liber in Praga sau excursie optionala 
in Germania la Dresda. Pornim la drum  
ne așteaptă Dresda, inima culturală 
a Saxoniei, un oraș care a reușit să 
renască din ruine după devastatoarele 
bombardamente din 1945 în al II-lea 
Razboi Mondial. Dealtfel multe dintre 
clădirile emblematice ale Dresdei au 
fost reconstruite după schiţe și picturi și 
redeschise de abia în anii ’70-80. Mergem 
în Theaterplatz unde ne întâlnim cu 
unul din aceste monumente restaurate. 
Casa Operei Semper găzduiește astăzi 
una dintre cele mai renumite orchestre 

Castelul Praga 

Castelul Praga este un edifi ciu de o 
frumuseţe rară, care pare desprins din 

cărţile cu povești. Potrivit Guinness World 
Records, este cel mai mare castel medieval 
din lume, având 570 de metri lungime, 
aproximativ 128 lăţime și o suprafaţă totală 
mai mare decât șapte terenuri de fotbal. 

Opera din Dresda

Multe dintre clădirile emblematice 
ale Dresdei au fost reconstruite după 

schiţe și picturi și redeschise de abia în 
anii ’70-80. În Theaterplatz ne întâlnim 
cu unul din aceste monumente restaurate. 
Casa Operei Semper găzduiește astăzi una 
dintre cele mai renumite orchestre din 
lume, Orchestra de Stat din Dresda. 

Palatul Schonbrunn

Iniţial destinat pentru a fi castel de 
vânătoare, palatul a fost construit 

în 1569 de împăratul Maximilian II. Doi ani 
după moartea acestuia, împăratul Mathias 
descoperă aici un izvor, pe care îl numește 
“Schonen Brunnen”- fântână frumoasă. La 
sfârșitul sec. XVII, din ordinul lui Leopold, 
se construiește castelul actual, inspirat după 
modelul Versailles-ului.
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PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat, exceptand ziua a  6 
(transport public); / * Bilet de avion Bucuresti – Viena si 
retur;
7 / 5 cazari la hoteluri  de 2-4*;
7 / 5 mic dejun;
Transfer aeroport- hotel in Viena
Transfer din Brno catre aeroportul din Viena
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu, dupa 
intalnirea cu acesta din Viena.

OPŢIONAL

Croaziera Vltava (fără masă) -  15€/pers.
Crama Borkatakomba - 26€/pers (pt. programul cu 
autocar)
Croaziera Vltava (cu masă) -  30€/pers.
Cina Grinzing - 25 €/pers.
Karlstein si Karlovy Vary - 30 €/pers.
Dresda -  30 €/pers
Pestera Pukva - 15€/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;
Autocarul deserveste si grupul sosit cu avionul. Locuri 
limitate repartizate ambelor grupuri.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 145 € - Autocar;

• Supliment de single 145 € - Avion;

• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti;

• Reducere a 3-a persoana in camera 15 €;

• Supliment hotel 4* in Praga - 36 €/pers / 

4 nopti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 96€/142€

PROMO

Reducere 66€/118€
STANDARD PLUS

Reducere 40€/96€

245€
+ 110 € (transport autocar)

   149€
+ 110 € (transport autocar)

179€
+ 110 € (transport autocar)

205€
+ 110 € (transport autocar)

295€
+ 255 € (bilet de avion 

si transport autocar)

   153€
+ 255 € (bilet de avion si transport autocar)

177€
+ 255 € (bilet de avion 

si transport autocar)

199€
+ 255 € (bilet de avion

si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT excursia Crama Borkatakomba (autocar) 

sau Dresda (avion);

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la 28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Borkatakomba

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage la 
hotel, avem pentru tine un pont: cum 
sună pentru tine “Seară de Crama“?  
(optional).
Te invitam la  Borkatakomba, 
restaurantul unguresc unde ne vom 
petrece ultima seară împreună. Crama 
oferă vinuri ungurești deosebite, care 
ne vor da chef de vorbă și de depănat 
amintirile proaspete din vacanţă. 
Înainte de a încheia, trebuie musai 
amintit desertul care se găsește pe 
fi ecare meniu al unui restaurant 
unguresc care se respectă: somlyi 
galuska, adică un pandişpan pufos, 
glazurat cu cremă de ciocolată şi frişcă 
bătută. În timp ce ne  delectăm cu 
cina festivă, ne hrănim și inimile cu 
programul folcloric de dans și muzică 
tradiţională. Destulă vorbă! Hai să 
ciocnim cupele, să schimbăm numere 
de telefon și să celebrăm prietenii 
noi. În defi nitiv, suntem camarazi de 
călătorie și nu-i exclus să mai fi m și 
altădată!

din lume, Orchestra de Stat din Dresda. În 
periplul nostru, încercăm să acoperim cât 
mai multe obiective. Complexul muzeal 
Zwinger în stil baroc, cu mai multe galerii 
și pavilioane de expoziţie. Rezidenzschloss, 
palatul regal neorenascentist cu al sau turn 
de 100 m, Hausmannsturm. Superbele 
terase și grădini Bruhlsche Terasse, loc de 
promenada pentru localnici. Dacă timpul 
ne mai permite, zăbovim câteva minute pe 
Prager Strasse, inima comercială a Dresdei, 
unde e loc de shopping și de savurat o cafea. 
Ne îndreptăm spre hotelul nostru din Praga.

7. Praga – Brno – Punkva

Nu putem părăsi Cehia fără a vizita  Brno, 
capitala neoficială a regiunii istorice Moravia  
şi al doilea oraș ca mărime al ţării. 
Începem turul de oraș unde descoperim 
Vechea Primărie, cel mai “bătrân” edificiu 
din Brno. Turnul Vechii Primării are o faţadă 
frumoasă pe care este inscripționat simbolul 
orașului, un dragon, care are o poveste 
foarte asemănătoare cu cea a balaurului din 
Cracovia: şi dragonul din Brno a sfârşit într-o 
capcană întinsă de localnici, în acelaşi mod 
exploziv. Zărim în apropiere turnurile ascuțite 
ale Catedralei Sf Petru și Pavel. De acum 
poți să profiți de timp liber ca să descoperi 
în tihnă comorile arhitecturale, localurile și 
magazinele din Brno. 

Sau dacă ești în căutare de alte comori îți 

propunem o excursie optională pentru 
vizitarea cu barca a Peșterii Punkva, cea mai 
faimoasă și mai spectaculoasă peștera a 
Moraviei, datorită râului subteran Punkva. 
Ne îndreptăm spre destinația finală a 
programului nostru - Budapesta. Aici ne 
vom delecta cu vinuri bune, mâncare 
dumnezeiască și companie selectă în 
Borkatakomba (opțional). Cazare în 
Budapesta.

8. Budapesta - Bucureşti

După micul dejun vom pleca spre țară, 
amintindu-ne cu drag despre toate locurile 
minunate pe care le-am văzut, nerabdători să 
pornim iar la drum.

BEST DEAL

11.05; 30.05; 09.06;

18.07; 01.08; 29.08;

08.09

12.05; 31.05; 10.06;

19.07; 02.08; 30.08;

09.09

2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR

AVION
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VEI VIZITA...

Peisaje care îți taie respirația, răcoarea 
stațiunilor montane ale Elveției, aerul 
deosebit de curat, lacuri glaciare care 
completează panoramele superbe... Iată 
doar câteva motive bune ca să ajungi în 
Alpi Elveției. 

Munchen : Marienplatz, Catedrala 
Frauenkirche
Zurich : Fraumunster, Grossmunster
Lucerna : Kapellplatz, St Peterskapeele, 
Kapellbrucke
Berna : Marktgasse, Kramgasse, Catedrala 
Sf Vicenţiu
Geneva : Catedrala St Pierre, Place Neuve
Lausanne : Catedrala Notre Dame
Montreux: Castelul Chillon, Statuia lui 
Freddy Mercury
Zermatt
Castelul Neuschwanstein

St. Moritz este stațiunea montană care  
găzduit două ediții ale Jocurilor Olimpice 
de iarnă.

FII PREGĂTIT DE...

Una dintre cele mai cpectaculoase călătorii prin Alpii 
Elveţiei, care culminează cu traseul fabulosului 
Express al Gheţarilor. 

%':%*3(
��������������

429 €

începând de la

+ 315 € (bilet de avion, 
transferuri si transport  
autocar)

�
?� � /pers.
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Vaduz

St. Moritz

TaschZermatt

Montreux

Geneva

Berna

Gruyeres
Interlaken

Lucerna

Mount Titlis

Lausanne
Elvetia

Zurich

Fabulos, fascinant, fantezist. Dar super real!

DOAR PENTRU PASIONAŢI
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1. București – Munchen -  Dorbirn

Sosire în Munchen. Admirăm inima „capitalei 
secrete” a Germaniei, vizitând fermecătoarea 
Piață Marienplatz. În Munchen se află celebra 
Neue Pinakothek, considerată prima galerie de 
artă contemporană din Europa, Muzeul Național 
Bavarez, găzduit de un palat neoclasic superb, 
precum și Schatzkammer der Residenz, un muzeu 
uluitor al bijuteriilor și obiectelor miniaturale, 
care nu ne îndoim că vă va cuceri de la primele 
exponate. După-amiaza, plecare spre Austria. 
Cazare în zona Dornbirn – Austria.

2. Zurich – Lucerna - Interlaken

Dimineața plecăm spre Zurich. Vizităm Galeria de 
artă Kunsthaus, Biserica Fraumunster (cu vitraliile 
remarcabile ale lui Marc Chagall), Catedrala 
Grossmunster (fondată de Carol cel Mare), sau 
Muzeul Ceasurilor Beyer. Pornim spre Lucerna, 
oraș situat pe malul Lacului celor 4 Cantoane. 
Cu un centru vechi medieval bine conservat, 
căsuțe colorate, poduri și promenade pe malul 
râului, orașul este de un romantism fantastic. 
Vedem podul Kappelbrucke, Kapellplatz, Primăria, 
St. Peterskapeele, Wasserturm. Ajungem în 
Interlaken, situat între lacurile Thun și Brienz, dar 
și între vârfurile Eiger, Monch și Jungfrau. Orașul 
reprezintă poarta spre Jungfrau, cea mai râvnită 
destinație elvețiană pentru căutătorii de aventură și 
sporturi extreme.  Seara cazare în zona Interlaken.

3.  Interlaken -  Berna - Geneva

Pornim spre Berna, capitala Elveției. Găsim aici 
aceeași frumoasă arhitectură medievală, alături de 
muzee, galerii de artă, și case memoriale în care 
au trăit locuitori faimoși, cum ar fi Albert Einstein. 
Admirăm: Primăria, Marktgasse și Kramgasse, 
Catedrala Sf. Vicențiu. Trecem prin Gruyeres, 
un orășel de pe malul râului Sarine, locul din 
care provine și brânza gruyere.  Ajungem și în 
Geneva, orașul cu cele mai multe sedii de instituții 
internaționale, între care amintim Organizația 
Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a 
Sănătății, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, 
dar și faimosul centru de cercetare CERN și 
acceleratorul său de particule. Conservatorul din 
Geneva deține poate cea mai frumoasă grădină, 
Grădina Botanică a orașului, care, pe lângă cele 
12.000 de specii de plante, include și un parc al 
animalelor. Admirăm: Catedrala St. Pierre, Place 
Neuve, Maison Tavel, Primăria și sediul ONU. 
Cazare în zona Bellegarde.

4. Laussane – Montreux – Castelul Chillon - 

Tasch

Oprim în Lausanne, un oraș cu aspect de basm, 
contrastând însă prin vitalitatea specifică unui 
centru universitar. Aici găsim sediul Comitetului 
Olimpic Internațional și Muzeul Olimpic. Vizităm 
Catedrala Notre Dame. Ajungem apoi la Montreux, 
un orășel unde numeroși artiști s-au oprit pentru 
a-și împrospăta inspirația. Vedem Castelul Chillon. 
Ne așteaptă Tasch, un sat ca în cărțile cu povești, cu 
locuințe din lemn și o pajiște verde imensă. Seara 
cazare în zona Tasch.

5. Tasch - Zermatt

Urcăm la Zermatt cu trenulețul cu cremalieră. Ne 
bucurăm de aerul curat și de priveliștile cinematice. 
Program liber în stațiune sau opțional ascensiune 
la cota 3883m. Luăm un tren cu cremalieră până la 
cea mai înaltă gară din Europa - Gornergrat. Drumul 
până acolo ne încântă cu lacuri, cascade și vârfuri 
spectaculoase acoperite de zăpadă. Priveliștea 
magnifică a celor 38 de piscuri de peste 4000 m va 
fi “recompensa” pentru temerarii care s-au aventurat 
să urce în telecabină. Revenim în Zermatt. Spre 
seară coborâm în Tasch. Cazare în zona Tasch.

6. Tasch  - St. Moritz (via Glacier Express)

Plecăm din Tasch spre Gara Brig și urcăm în 
Glacier Express (Expresul Ghețarilor). Călătoria 
oferă o panoramă incredibilă, cu păduri dese, 
pajiști alpine, culmi acoperite de zăpadă și ghețari. 
Trenul urcă prin cea mai înaltă trecătoare din Alpii 
Elvețieni, Pasul Oberalp. Coborâm în St. Moritz, 
orașul-stațiune care a găzduit de două ori Jocurile 
Olimpice de Iarnă. Aici se află și Olympia Bob Run 
St. Moritz-Celerina, cea mai veche pistă de bob 
construită vreodată. Părăsim Elveția și pornim spre 
Austria. Seara sosire și cazare în zona Feldkirch.

7. Vaduz – Neuschwanstein - Munchen

Pornim spre Liechtenstein. Capitala Vaduz tronează 
în munți cu al său castel singuratic, care, deși nu 
poate fi vizitat, merită văzut măcar din exterior. 
Plecăm spre Germania și oprim la Neuschwanstein, 
unul dintre cele mai frumoase castele din Europa, 
fiind o sursă de inspirație pentru castelul Frumoasei 
din Pădurea Adormită de la Disneyland. Seara sosire 
și cazare în Munchen.

8.   Munchen - Bucureşti

Ne luăm la revedere de la mirificul peisaj al lacurilor 
și munților acoperiți de zăpadă și plecăm la 
Munchen, de unde zburăm spre casă.

ITINERARIU

Zurich – Lucerna– Interlaken – Berna  – Geneva  –   Laussane – Montreux  – Chillon - Tasch – Zermatt – St. Moritz  
– Vaduz - Neuschwanstein

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 65€

STANDARD PLUS

Reducere 30€

529€
+ 315 € (bilet de avion, transferuri 

si transport  autocar)

429€
+ 315 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

464€
+ 315 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

499€
+ 315 € (bilet de avion, 
transferuri si transport  

autocar)

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenţa de plată până la  

21 de zile înainte de data 
plecării;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, având incluse 
asigurarea medicala, storno 
și de bagaje.

• Tarif disponibil și 
în varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare și asistenţă 
turistică locală);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la 
inscriere;

• Nu se accepta modifi cari 
sau anulari.

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana
•  la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  20.04.2018.

Savori din: Elveţia 
.................................................................
Nu se poate să vizitaţi Elveţia 
fără a gusta fondue, o emblemă 
a ţării. Preparat din cașcaval topit 
amestecat cu vin alb, usturoi și 
un strop de kirsch, fondue este 
mâncarea tipică sezonului rece, 
servită în toate staţiunile de ski. La 
acesta se asortează obligatoriu un 
vin alb.

FONDUE
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti  - Munchen si retur;
Transport cu autocar climatizat (exceptie ziua 5) 
7 nopţi de cazare hotel de 2-3*
7 mic dejun;
Bilet de tren “ Glacier Express” pe ruta Brig – St Moritz;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile 
de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Trenuletul din Tasch si urcarea la Neuschwanstein;

DE REŢINUT!

17.05 ;

08.07;

20.082018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 17.05

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 100€

• Supliment de single 255 €

• Reducere a 3-a persoană în 

cameră - 15  €

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  

pentru cazare in camera dubla 

cu 2 adulţi
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TUR DINTR-O PRIVIRE

11 nopți cazare: 
       hotel de 2-4*

11 mese incluse:
      11 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Ţara lui Mozart versus ţara lui Goethe, 
fi ecare cu o moștenire culturală de invidiat. 
Orașele în care domină arhitectura veche, 
elegantă în stil neoclasic, baroc sau 
romantic, frumusetea autentică a zonelor 
rurale fac din Austria și Germania destinaţii 
de top.

Frankfurt : Catedrala Sf Bartolomeu, Piaţa 
Romerberg ; Koln : Domul
Hamburg : Rathausmarkt , Biserica St Petri
Berlin : Poarta Brandenburg, 
Alexanderplatz, Bulevardul Under den 
Linden ; Dresda: Theatherplatz, Fântâna cu 
Nimfe, Palatul Zwinger
Bayreuth : Residenzplatz
Nurnberg : Frauentor, Biserica Sf Lorentz, 
Schonner Brunnen, Curtea Meşteşugarilor
Rothenburg : Marktplatz
Munchen : Marienplatz, Catedrala 
Frauenkirche
Castelul Neuschwanstein
Heidelberg: Marktplatz, Castelul 
Heidelberg

Palatul Sanssouci, fost Palat de Vara al  
Regelui Prusiei, Frederick cel Mare.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

333€

începând de la

+ 375 € (bilet de avion, 
transferuri si transport autocar)

��
?� � /pers.
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Vino să exersăm împreună germana, să degustăm 
savorile Austriei și Germaniei, să descoperim istoria 
magnifi că refl ectată în cetăţi, castele, grădini superbe. 
Mein damen und herren, herzlich willkommen!

Frankfurt  

Koln

Wuppertal

Hamelin

Hamburg

Berlin

Dresda

Bayreuth

Nurnberg

Munchen

Obermmergau

Stuttgart

Black Forest

Heidelberg

Neuschwanstein

Rothenburg

Germania

Regiuni superbe, orașe sublime.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE

Frankfurt- Koln – Wuppertal – Hamelin – Hamburg – Berlin – Dresda – Bayreuth -  Nurnberg – Rothenburg – 

Munchen – Pădurea Neagră– Heidelberg

Hirschgarten - Munchen

Este o obligaţie morală pentru orice 
călător care trece prin Germania să 
oprească măcar odată la o berărie 
neaoșă. Și nu e nevoie să aștepţi până 
la Oktoberfest ca să găsești aceeași 
atmosferă veselă, jovial acompaniată de 
sunetul halbelor de bere care se ciocnesc. 
Dragilor, suntem în inima Bavariei, 
în Munchen, așa că hai să ne stingem 
setea cu o halbă spumoasă de bere în 
Hirschgarten, cea mai mare berărie în 
aer liber din lume. Nu ne facem griji că 
nu găsim mese libere, grădina poate 
primi până la 8000 de oameni însetaţi, 
chiar și înfometaţi. Desigur, berea merge 
de minune după o porţie zdravănă de 
cârnaţi cu varză acră călită, gătiţi ca la  
mama lor de nemţi. 

Kraftbeer

Suntem în ţara celor care au pretenţia 
că sunt cei mai prolifi ci consumatori de 
bere din lume. Însă astăzi pe noi nu ne 
interesează cantitatea, ci calitatea. Vom 
face o degustare de bere fermentată ca 
pe vremuri de berarii de la Eschenbrau, 
din Berlin. Gustul unei beri artizanale, 
fermentate după o reţetă unică ne va 
pune la încercare imaginaţia. Gustul 
poate cuprinde arome ușor fructate, iar 
aciditatea blândă ne va convinge să mai 
experimentăm încă odată și încă odată… 
Să te tot bucuri de experienţe atât de 
spumoase.

Savori din: AUSTRIA
.................................................................
Faimosul Apfelstrudel este o 
experienţă culinară obligatorie în 
orice cafenea. Aluatul pufos şi subţire 
ţi se topeşte în gura iar umplutura 
de măr ras, scorţişoară şi stafi de este 
cât mai consistentă. Peste glazura de 
deasupra se toarnă un sos călduţ de 
vanilie şi se poate servi alături de o 
îngheţată. Savurează-l împreună cu un 
cappuccino.

APFELSTRUDEL
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 27.05
Locuri limitate!

1. București – Frankfurt

Călătoria noastră începe din Aeroportul 
Otopeni, de unde ne îmbarcăm pentru 
zborul spre Frankfurt. După aterizare, 
îmbarcare  în microbuzul de transfer și 
deplasare către hotel pentru cazare. Suntem 
nerabdători să descoperim orașul. Frankfurt 
este un oraș modern care a reușit să 
integreze perfect elementele arhitecturale 
moștenite de-a lungul secolelor în peisajul 
urban modern și futurist. Un simbol al 
orașului sunt zgârie-norii care brăzdează 
cerul și dau locului un aer fermecător. 
Vizităm Catedrala Sf Bartolomeu Kaiserdom, 
Piața Romerberg, cea mai frumoasă din oraș, 
ne dezvăluie o frântură din aspectul cetății 
din Evul Mediu, datorită caselor colorate cu 
poduri din lemn. În Frankfurt se află și casa 
unde a locuit renumitul poet german Goethe 
până în 1795, transformată în prezent 
în muzeu. După ce ne-am delectat cu 
specialități locale, pornim spre hotel pentru 
odihnă. Cazare la hotel în Frankfurt.

2. Frankfurt - croazieră Rin - Koln – 

Wuppertal - Dortmund

Astăzi vă propunem să descoperiți 
frumusețile aflate de o parte și de alta a 
Rinului într-o croazieră magică pe apele 
învolburate ale fluviului (program opțional, 
durată circa 3 ore). Pe rând ni se dezvăluie 
minunății care fac parte din Patrimoniul 
UNESCO. Admirăm întinsele plantații de viță 
de vie, castele medievale și culmi montane 
care sclipesc în lumina soarelui. Poate cel 
mai celebru punct de atracție de pe Valea 
Rinului este Stanca Lorelei, situată pe malul 
fluviului avand  o înălțime de 132 m. Lorelei 
este cântată în balade, ea fiind o zână, care 
ademenea cu cântecul ei pe navigatori. Pe 
lângă glasul ademenitor și frumusețea ei, 
zâna mai avea un păr lung blond strălucitor 
pe care-l pieptăna cu un pieptene de aur. 
Aceste lucruri vrăjeau marinarii, care uitau 
pericolul de pe Rin. Debarcăm de pe vas 
în Boppard și continuăm călătoria noastră 
cu autocarul spre Koln, unul dintre cele mai 
vechi orășele ale Germaniei. Orașul are 
surprize pentru toată lumea, de la pasionații 
de sport la cei care apreciază ciocolata. 
Vedem Domul cu ale sale creneluri sculptate 
minuțios, care face parte din Patrimoniul 
Mondial UNESCO, fiind cea mai vizitată 
clădire din întreaga țară și ne plimbăm prin 
centrul vechi, plin de berării cu tradiție. 
Pornim spre Wuppertal, care este cel mai 

verde oraș din Germania deoarece două 
treimi din suprafața sa este acoperită de 
parcuri și spații verzi. Localnicii folosesc 
un sistem de transport unic, o cale ferată 
suspendată. După așa o zi frumoasă merităm 
puțină odihnă. Cazare la hotel în zona 
Dortmund.

3. Wuppertal – Hamelin – Hamburg

Mergem în Hamelin, un orășel unde Frații 
Grimm au găsit inspirație pentru povestea 
“Flautul Fermecat” și unde putem observa 
arhitectura tradițională, în care bârnele de 
lemn care fac parte din structura zidurilor 
caselor sunt lăsate la vedere. Pornim apoi 
spre Hamburg, al doilea oraș ca mărime 
al Germaniei și cel mai mare port al său, 
considerat odinioară poarta țării către lume. 
Vom admira lacul artificial Alster, situat în 
centrul oraşului, Primăria cu arhitectura 
sa neo-renascentistă, Muzeul Kunsthalle, 
apoi ne vom plimba prin portul plin de 
clădiri science fiction ingenios luminate 
după lăsarea întunericului. În cursul serii ne 
retragem pentru cazare la hotelul nostru din 
Hamburg.

4. Hamburg – Berlin

Plecăm de dimineață și mergem către 
capitala Germaniei. Berlinul este un reper 
de top care fascinează pe oricine doreste 
să exploreze cultura vibrantă, arhitectura 
de top, mâncărurile fabuloase și istoria 
fulminantă. Ne plimbăm pe Bulevardul 
Unter den Linden, care a fost inițial o rută 
de călărie, apoi a devenit bulevard regal, 
continuăm cu Gendarmenmarkt, probabil 
cea mai frumoasă piață din oraș, apoi vedem 
un marcant simbol al Berlinului, Poarta 
Brandenburg. Nu putem omite în turul nostru 
nici Reichstag, clădirea care găzduiește 
Parlamentul German, Alexanderplatz, unde 
se află Turnul de Televiziune și ruinele 
Zidului Berlinului. În timpul plimbării prin 
oraș, vă sugerăm să vă opriți cel puțin o 
dată pentru a savura un pretzel și o bere 
artizanală.După-amiaza avem timp liber 
pentru a descoperi și alte lucruri interesante 
în Berlin. Sugerăm vizita Muzeului Pergamon, 
continand renumite colecții din Orientul 
Apropiat, antichitati clasice și Arta Islamica 
sau vizita la Palatul Charlottenburg, cel mai 
important palat baroc din Berlin. La final 
de zi ne îndreptam spre hotelul nostru din 
Berlin. Cazare. 
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5. Berlin - Potsdam

“I am a Berliner!” Nu puteam să nu-l 
cităm pe John F. Kenedy care a rostit 
celebra frază într-un Berlin izolat și divizat 
din cauza Războiului Rece. Avem întreaga 
zi la dispoziție pentru a ne plimba prin 
Berlin. Locuitorii săi se bucură din plin de 
spațiile verzi numeroase din oraș, Parcul 
Tiergarten fiind cel mai popular. Umbros 
și cu o mică insulă în centru, parcul 
găzduiște în zona de vest Zoo Berlin, 
cea mai veche grădină zoologică din 
Germania. Se întinde pe 35 de hectare 
și este casa a 1.380 de specii pe care 
le puteți vedea. Merită să menționăm 
că la Muzeul de Istorie Naturală din 
Berlin se află cel mai mare schelet de 
Tyrannosaurus rex din lume, alături de 
alte sute de animale fascinante.
Opțional, putem face o excursie la 
frumosul Potsdam, capitala landului 
Brandenburg. Vom vedea Palatul 
Sanssouci, fost Palat de Vară al  Regelui 
Prusiei - Frederick cel Mare și parcul 
care îl înconjoară, de o frumusețe rară. 
Grădinile terasate, fântânile arteziene și 
statuile superbe i-au adus locului meritul 
de a face parte din Patrimoniul Mondial 
UNESCO. Seara cazare la același hotel 
din Berlin.

6. Berlin - Dresda

Pornim apoi mai departe în călătoria 
noastră, căci ne așteaptă Dresda, inima 
culturală a Saxoniei, un oraș care a reușit 
să renască din ruine după devastatoarele 
bombardamente din 1945, în al II-lea 
Razboi Mondial. De altfel multe dintre 
clădirile emblematice ale Dresdei au fost 
reconstruite după schițe și picturi, fiind 
redeschise abia în anii ’70-80. Mergem 
în Theaterplatz unde ne întâlnim cu 
unul din aceste monumente restaurate. 

Casa Operei Semper gazduiește 
astăzi una dintre cele mai renumite 
orchestre din lume, Orchestra de Stat 
din Dresda. În periplul nostru, încercăm 
să acoperim cât mai multe obiective : 
Complexul muzeal Zwinger în stil baroc, 
cu mai multe galerii și pavilioane de 
expoziție; Rezidenzschloss, palatul regal 
neorenascentist cu al său turn de 100 
m, Hausmannsturm; superbele terase 
și grădini Bruhlsche Terasse, loc de 
promenadă pentru localnici; Kreuzkirche, 
o catedrală superbă în care cântă corul 
de băieți Dresden Kreuzchor, cunoscut în 
toată lumea. Dacă timpul ne mai permite, 
zăbovim câteva minute pe Prager Strasse, 
inima comercială a Dresdei, unde e 
loc de shopping și de savurat o cafea. 
Mergem apoi la hotel pentru odihnă. 
Cazare la hotel în Dresda.

7. Dresda - Bayreuth - Nurnberg

Plecăm spre Bayreuth, o comoară 
cu arhitectură barocă și palate 
impresionante care adună anual 60.000 
de pasionați de operă la Festivalul 
Wagner. Mergem după aceea în 
Nurnberg, al doilea oraș ca mărime 
al Bavariei și capitala neoficială a 
Franconiei. Acest loc este plin de 
energie, are o viață de noapte intensă 
și berea brună este la loc de cinste în 
barurile și restaurantele locale. Vedem 
Catedrala Sf. Sebald, cea mai veche 
biserică de aici, care a fost construită 
din gresie, în secolul al XIII-lea și al 
cărei exterior este plin de sculpturi și 
simboluri religioase, apoi mergem la 
romanticul Castel Kaiserburg. Continuăm 
vizita în Nurnberg cu un tur de oraș: 
Zidurile de incintă cu Frauentor (Poarta 
Fecioarei), Biserica Sf. Lorentz, vechea 
Piață cu Schonner Brunnen și Citadela. 

Ne indreptam spre hotelul nostru din 
Nurnberg pentru cazare.

8. Nurnberg – Rothenburg – Munchen

Plecăm din idilicul Nurnberg și mergem 
în Rothenburg, o destinație turistică de 
top. Vedem rețeaua de străzi pietruie, 
casele înalte și pereții fortificați, apoi 
pornim spre Munchen, un oraș al 
contrastelor, unde cafenelele cu alură 
mediteraneană se împletesc armonios 
cu berăriile bavareze. Ne plimbăm prin 
inima „capitalei secrete” a Germaniei, 
vizitând fermecătoarea Piață Marienplatz, 
unde se află atât sediul vechi, cât și 
cel nou al Primăriei. În Munchen se 
află celebra galerie Neue Pinakothek, 
ce a fost inaugurată în secolul al XIX-
lea, fiind considerată prima galerie 
de artă contemporană din Europa, 
Muzeul Național Bavarez, găzduit de 
un palat neoclasic superb, precum și 
Schatzkammer der Residenz, un muzeu 
uluitor al bijuteriilor și obiectelor 
miniaturale, care nu ne îndoim că vă va 
cuceri de la primele exponate. Cazare la 
hotel în Munchen.

9. Munchen

Program liber la dispozitie pentru vizite 
individuale în Munchen. Vă propunem 
să vizitați bisericile Sfântul Petru și 
Sfântul Ioan din Nepomuk, să vânați 
suveniruri pe strada Sendlinger, unde 
magazinele colorate scot în evidență 
impunătoarea catedrală cu arhitectură 
medievală, Frauenkirche, sau să mergeți 
la Palatul Nymphenburg, aflat la cinci 
kilometri distanță de centrul vechi. Lângă 
domeniul cu grădini luxuriante, puteți 
savura o supă tradițională bavareză de 
cartofi și bacon și o halbă de bere într-
una dintre cele mai întinse grădini de 

Domul Kolner

Cu ale sale creneluri sculptate 
minuţios, Domul din Koln a fost inclus 
în selecta lista a monumentelor din 
Patrimoniul Mondial UNESCO. Acesta 
este totodată cea mai vizitată clădire din 
întreaga Germanie. 

1 Opera din Dresda

Multe dintre clădirile emblematice 
ale Dresdei au fost reconstruite 

după schiţe și picturi și redeschise de abia 
în anii ’70-80. În Theaterplatz ne întâlnim 
cu unul din aceste monumente restaurate. 
Casa Operei Semper gazduiește astăzi una 
dintre cele mai renumite orchestre din lume, 
Orchestra de Stat din Dresda. 

2 Castelul Neuschwanstein

Castelul care i-a inspirat pe cei mai 
mare creator de desene animate 

Walt Disnei, apare în binecunoscutul fi lm de 
animaţie “Frumoasa din Pădurea Adormită”. 
Impunătorul palat a fost comandat de 
Ludwig al II-lea ca reședinţă pentru Richard 
Wagner și construcţia sa a început în 1860, 
fi ind vizitat anual de 1,3 milioane de turiști. 

3
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PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti - Frankfurt si retur

Transfer aeroport-hotel-aeroport

Transport cu autocar climatizat, exceptand zilele 5 si 9 (cu 

transportul pubic); 

11 nopţi de cazare la hotel de 3*

11 mic dejun;

Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL

Croaziera Rin – 30 €/pers.

Potsdam -20 €/pers.

Castelul Herrenchiemsee 25 €/pers. (nu sunt incluse 

biletele de vaporas pe lacul Chiemsee).

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 

opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 

personale.

Transportul in Berlin si Munchen;

Vaporasul pe lacul  Chiemsee;

Excursiile opţionale pentru minim 25 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 275 €;
• Reducere a 3-a persoana in camera - 15 €; 
• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 110€

PROMO

Reducere 66€
STANDARD PLUS

Reducere 44€

443€
+ 375€ (bilet de avion, transferuri si transport  autocar)

333€
+ 375€ (bilet de avion, transferuri si transport  

autocar)

377€
+ 375€ (bilet de avion, transferuri si transport  

autocar)

399€
+ 375€ (bilet de avion, transferuri si transport  

autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de 
data plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, avand incluse 
asigurarea medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursia la Potsdam;

•  Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabilă pentru ultimele 
locuri în autocar;

• Plata integrală la înscriere;
• Nu se acceptă modifi cări sau 

anulări.
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la inscriere;

• Diferența de plată până la 28.02.2018;

•  Tarif disponibil și în varianta de 

transport individual (include serviciile de 

cazare și asistență turistică locală);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 28.02.2018

• Avans 30% la înscriere;

• Diferența de plată până la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil și în varianta de 

transport individual (include serviciile de 

cazare și asistență turistică locală);

• Oferta valabilă până la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Germknödel 

Atenţiune, dulce naţiune! Urmează cel 
mai savuros moment al zilei. Haideţi 
să ne ocupăm locurile la mese și să 
așteptăm farfuriile. Germknödel nu 
este doar un desert fabulos, este o 
adevărată  plăcere să te uiţi la el, ca un 
obiect de artă abstractă. Însă gustul său 
este de un realism încântător. Găluștele 
măiestrite din albuș de ou, zahăr și unt, 
umplute cu gem delicios de prune, sunt 
fi erte la aburi. Cât sunt încă fi erbinţi, 
se pun pe farfurii și se adaugă peste 
ele o cremă fi nă de vanilie, apoi sunt 
desăvârșite presărând peste ele seminţe 
de mac. Un deliciu ce ne va aminti 
mereu de Germania. 

Fischbrötchen

Vă vindem un pont: la rulotele de street-
food din Hamburg găsiţi fi schbrötchen, 
un sandviș delicios cu pește pescuit 
din apropiere, ceapă, murături și sos 
remoulade.

Frankfurteri și bere

În Frankfurt ai prilejul să-ţi potolești 
setea degustând sortimentele de bere 
locală, rece și amăruie, în tonuri cafenii 
cu sclipiri roșiatice de chihlimbar. 
Iar o halbă rece de bere spumoasă 
merge cel mai bine acompaniată de 
celebrii frankfurteri (cârnaţii saxoniei) 
aburinzi, care au fost inventaţi în 1805, 
o experientă completă pentru orice 
călător pasionat. 

vară din lume, Hirschgarten. Ca alternativă, 
vă propunem o excursie opțională la Palatul 
Herrenchiemsee construit în perioada 
1878-1886 de regele Ludovic al II-lea al 
Bavariei pe insula Herrenchiemsee de 
pe Lacul Chiemsee, cel mai mare lac din 
Bavaria. Acesta este ultimul dintre palatele 
lui Ludovic al II-lea al Bavariei și a rămas 
neterminat. Regele a decis să construiască un 
palat inspirat de cel de la Versailles de lângă 
Paris, în semn de admirație față de idolul său, 
regele francez Ludovic al XIV-lea. Mănăstirea 
augustiniană, care a fost transformată ulterior 
în Palatul Vechi (Altes Schloss), și Palatul 
Herrenchiemsee, cunoscut de asemenea 
sub numele de Palatul Nou (Neues Schloss) 
sunt cele mai mari palate ale lui Ludovic al 
II-lea. Întoarcere la Munchen pentru cazare la 
același hotel.

10. Munchen – Oberammergau – 

Neuschwanstein – Stuttgart 

Ne despărțim de Munchen și pornim spre 
liniștitul Oberammergau, înconjurat de 
pădurile întunecate și vârfurile înzăpezite 
ale Alpilor Ammergauer. În centrul localității 
se află case pictate tradițional, magazine 
cu obiecte sculptate de artizani locali și 
cafenele moderne. Plecăm mai departe și 
vizităm Castelul Neuschwanstein, care i-a 
inspirat pe cei de la Disney în binecunoscutul 
film „Frumoasa din Pădurea Adormită”. 
Impunătorul castel a fost comandat de 
Ludwig al II-lea ca reședință pentru Richard 
Wagner, iar construcția sa a început în 
1860, fiind vizitat anual de 1,3 milioane de 
turiști. Ne bucurăm de peisajul magnific al 
împrejurimilor în drum spre Stuttgart, unde 
înnoptăm.

11. Pădurea Neagră – Heidelberg – 

Frankfurt 

Mergem către Heidelberg trecând prin   în 
legendarul ținut Pădurea Neagră, de unde 
izvorăște Dunărea și unde s-au născut 
numeroase povești vechi germane. Cel 
mai înalt vârf, Feldberg, veghează de la cei 
1.493 metri ai săi podgoriile care acoperă 
dealurile. Pe drumuri pitorești ajungem în 
cel mai vechi și faimos oraș universitar al 
Germaniei, Heidelberg. Admirăm Castelul 
Heidelberg, cu impresionanta sa arhitectură 
renascentistă. În incinta castelului se află cel 
mai mare butoi de vin din lume, care are o 
capacitate de 220.000 de litri. Plecăm apoi la 
Frankfurt și ne retragem la hotel.

12. Frankfurt – București

Plecăm de dimineață spre aeroportul din 
Frankfurt și zburăm înapoi spre România, 
melancolici de dorul castelelor de basm și 
pădurilor minunate.

27.05, 25.06,

23.07, 20.08,

18.09, 02.10
2018

DATE DE PLECARE

BEST DEAL
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TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopti cazare: 
       hotel de 2-4*

8 mese incluse:
      8 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Germania rămâne o ţară etalon pentru 
Europa, cu metropole în care modernul și 
vechiul coexistă într-o armonie superbă. 
Zonele rurale seamănă mai degrabă cu 
staţiuni cochete, iar peisajele spectacu-
loase profi tă de vecinătatea munţilor, a 
regiunilor viticole sau pădurilor seculare.  

Praga : Castelul Praga , Catedrala Sf Vitus, 
Podul Carol, Piaţa Oraşului Vechi
Nurnberg : Frauentor, Biserica Sf Lorentz, 
Schonner Brunnen, Curtea Meşteşugarilor
Rothenburg : Marktplatz
Wurzburg : Palatul Wurzburg
Frankfurt : Catedrala Sf Bartolomeu, Piaţa 
Romerberg ; Heidelberg: Marktplatz, 
Castelul Heidelberg 
Freiburg : Munsterplatz
Castelul Neuschwanstein
Steingaden : Wieskirche
Munchen : Marienplatz, Catedrala 
Frauenkirche ; Passau : Domul Sf Ştefan
Linz : Mariendom ; Melk: Biserica Abaţiei

Vizităm în Munchen celebra galerie Neue 
Pinakothek, ce a fost inaugurată în secolul al 
XIX-lea, fi ind considerată prima galerie de 
artă contemporană din Europa.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

231€

începând de la

+ 145 € (transport autocar)

�
?� � /pers.
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O călătorie unică prin Germania și Cehia, cu un decor 
pitoresc asigurat de castele superbe, catedrale somptuoase, 
orășele care și-au păstrat farmecul medieval, plus clasica 
promenadă a romanticilor în Praga.  

Austria

Cehia

Ungaria

Germania

Cehia

Austria

Praga

Nurnberg

Wurzburg

Lindau

Fussen

Wies

Obermmergau

Munchen

Passau

Linz

Melk

Dachau

Frankfurt

Mannheim

Neustadt

Freiburg

Rothenburg

Budapesta

O destinație clasică, într-o abordare idilică...
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CULTURALE
Praga – Nurnberg – Rothenburg – Wurzburg -  Frankfurt – Heidelberg – Mannheim – Freiburg – Titisee 

Neustadt – Lindau – Neuschwastein -  Munchen – Passau – Linz – Melk – Krems

Bere pragheză

Chiar dacă nu ești consumator 
de bere, trebuie să guști 
berea din Praga, în Vytopna 
Railaway Restaurant, situat 
în piaţa Wenceslas. Este unul 
dintre locurile pe care trebuie 
să le vizitezi, unde pe lângă 
zecile de sortimente de bere 
ne putem delecta cu atracţia 
localului, 900 m de cale ferată 
în miniatură. Spre încântarea 
clienţilor, băutura este adusă la 
fi ecare masă în vagonul trenului 
care circulă pe aceste șine.

Dulce în germană

Nu ne-am putea afla într-un 
loc mai bun pentru a degusta 
din bunătăţile tradiţionale 
din regiunile germaniei. 
Faimosul Apfelstrudel deși este 
revendicat și de alte ţări  drept 
desert naţional, nemţii știu s-o 
prepare cu mare artă. Aluatul 
pufos şi subţire ţi se topeşte în 
gura iar umplutura de măr ras, 
scorţişoară şi stafide este cât 
mai consistentă. Peste glazura 
de deasupra se toarnă un sos 
călduţ de vanilie şi se poate 
servi alături de o îngheţată. 
Savurează-l împreună cu un 
cappuccino.

Savori din: GERMANIA
.................................................................
Germknödel nu este doar un desert 
fabulos, este o adevărată  plăcere 
să te uiţi la el, ca la un obiect de artă 
abstractă. Gustul său este de un 
realism încântător. Găluștele măiestrite 
din albuș de ou, zahăr și unt, umplute 
cu gem delicios de prune, sunt fi erte la 
aburi. Cât sunt încă fi erbinţi, se pun pe 
farfurii și se adaugă peste ele o cremă 
fi nă de vanilie, apoi sunt desăvârșite 
presărând peste ele seminţe de mac. 
Un deliciu ce ne va aminti mereu de 
Germania. 

GERMKNÖDEL
.................................................................

Obiective din patriamoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 22.06
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai 
modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București, la ora 6.30 dimineaţa. 
Ca să mai omorâm timpul, gonind prin 
“Puszta” maghiară , câmpia întinsă și 
monotonă din estul Ungariei, ne amintim de 
faptul că deliciosul gulyas-ul este invenţia 
păstorilor unguri care își pășteau cirezile 
în această regiune. Înainte de a ajunge în 
Budapesta, peisajul se mai animă cu dealuri 
împădurite și sate pitorești. Odată ajunși 
profităm de seara care se așterne asupra 
Budapestei și facem un tur al orașului, 
înainte de cină. Cu o arhitectură splendidă 
art nouveau, Budapesta este un oraş 
romantic prin definitie. Faţadele cladirilor 
fin-de-siècle sunt completate de cafenelele 
de modă veche şi fântânile arteziene 
care să ne inducă in spiritul burghez al 
vremurilor de altădată. Malul Dunării este 
pus în valoare de podurile luminate, iar 
clădirea Palatulului Parlamentului, o broderie 
simetrică și elegantă din piatră, ne uimește 
cu arhitectura sa neogotică . După cină, ne 
odihnim, căci ne așteaptă zile cu adevărat 
fascinate, cu destinații de vis! Cazare în 
Budapesta.

2. Budapesta - Praga

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în 
frumuseţe și eleganţă, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni ca 
fiind cea mai bună din lume. Începem vizita 
în capitala Cehiei la impresionantul Castel 
Praga, o clădire superbă care pare desprins 
din cărţile cu povești. Potrivit Guinness World 
Records, este cel mai mare castel medieval 
din lume, având 570 de metri lungime, 
aproximativ 128 lăţime și o suprafaţă totală 
mai mare decât șapte terenuri de fotbal. Tot 
aici vom vizita Catedrala St. Vitus, un simbol 
al orașului, a cărei construcţie a durat 600 de 
ani. Apoi, după o scurtă plimbare, ajungem 
la  Mănăstire Strahov. Aceasta se poate 
mândri cu una dintre cele mai frumoase 
și mai bogate biblioteci din Europa, dacă 
nu chiar din lume.  În sfârșit, ajungem și la 
celebrul Pod Carol cu ale sale statui clasice, 
probabil cel mai romantic loc din Capitala 
cehă, punct de întâlnire pentru îndrăgostiţi 
și promenada favorită a localnicilor. Praga 
trebuie luată la picior ca să te poţi bucura de 

toate frumuseţile care apar după fiecare colţ 
de stradă, mici bijuterii arhitectonice. Facem 
un popas cât să surprindem cadrele perfecte 
cu Podul Carol. Spre seară, cu imaginile 
frumoase încă vii în minte, ajungem la hotel 
pentru cazare.  

3. Praga - Nurnberg

Lăsăm Cehia în urmă și mergem spre 
Nurnberg, al doilea oraș ca mărime al 
Bavariei și capitala neoficială a Franconiei. 
Acest loc este plin de energie, are o viaţă 
de noapte intensă și berea brună este la 
loc de cinste în barurile și restaurantele 
locale. Vedem Catedrala St. Sebald, cea mai 
veche biserică de aici care a fost construită 
din gresie în secolul al XIII-lea, și al cărei 
exterior este plin de sculpturi și simboluri 
religioase, apoi mergem la romanticul Castel 
Kaiserburg. Ne plimbăm pe străzile superbe 
și apoi ne retragem la hotel. Cazare în zona 
Nurnberg. 

4. Nurnberg - Rothenburg - Wurzburg - 

Frankfurt

Plecăm din idilicul Nurnberg și mergem 
în Rothenburg, o destinaţie turistică 
interesantă. Vedem reţeaua de străzi pietruie, 
casele înalte și pereţii fortificaţi, apoi pornim 
spre Wurzburg.  Orașul se întinde pe râul 
Main și este renumit pentru artă, arhitectură 
și vinuri delicate. Vizităm Palatul Wurzburg 
și ne bucurăm de panorama Fortăreţei 
Marienberg, de unde se văd podgoriile 
bogate ale ţinutului. Plecăm spre Frankfurt, 
unde șarmul clădirilor istorice se îmbină 
perfect cu spiritul modern actual al zgărie-
norilor, oferindu-i orașului un aer fermecător. 
Vizităm Catedrala Sf. Bartolomeu, care 
impresionează privitorul cu turnul său 
gotic de aproape o sută de metri. Piaţa 
Romerberg, cea mai frumoasă din oraș, ne 
dezvăluie o frântură din aspectul localităţii în 
epoca medievală, datorită caselor colorate 
cu poduri din lemn. Frankfurt, unul dintre 
principalele centre economice din Europa, 
găzduiește mari instituţii financiare, cum ar fi 
Bursa Frankfurt, Banca Centrală Europeană.
Cazare in Frankfurt 
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5. Frankfurt - Heidelberg - Mannheim 

- Freiburg

Pornim spre sud și ajungem în cel 
mai vechi și faimos oraș universitar al 
Germaniei, Heidelberg. Vedem Castelul 
Heidelberg, cu impresionanta sa 
arhitectură renascentistă, și ne bucurăm 
de panormala splendidă asupra nordului 
Alpilor. În incinta castelului se află cel 
mai mare butoi de vin din lume, care are 
o capacitate de 220.000 de litri. Peisajul 
oferit de pădurea ce-l înconjoară, de 
centrul său în stil baroc și de ruinele 
fortăreţei de pe colină i-au inspirat pe 
artiști precum Goethe, William Turner, 
sau Mark Twain. Ne putem plimba pe 
Philosophenweg, Aleea Filosofilor, un 
traseu de 2.5km care ne poartă pe lângă 
diverse monumente, turnuri, ruine și un 
imens amfiteatru, dar și un minunat peisaj 
natural. Sau, dacă vă simţiţi energici, 
puteţi admira orașul de la înălţime, după 
ce urcaţi cele 208 scări care vă duc în 
turnul bisericii Heiliggeistkirche Trecem 
prin Mannheim, care este înconjurat 
de numeroase fabrici importante, și 
ajungem la Freiburg. Adăpostit la poalele 
pârtiilor și podgoriilor din Pădurea 
Neagră, orașul este vesel și plin de viaţă, 
cu centrul său vechi medieval presărat cu 
cafenele și restaurante. Binecuvântat cu 
2.000 de ore cu soare anual, este cel mai 

călduros oraș al Germaniei și totodată 
unul dintre cele mai prietenoase cu 
mediul. 

6. Freiburg - Lindau - Fussen - 

Oberamorgau - Garmish - 

Partenkirchen - Munchen

Plecăm spre Titisee - Neustadt, un tărâm 
care ascunde un lac glaciar turcoaz, 
înconjurat de pădure. Trecem prin 
Lindau, un orășel cu aer modern, și 
ajungem la Fussen, situat la picioarele 
Alpilor, punctul culminant al Drumului 
Romantic, supranumele șoselei care 
străbate Bavaria și conectează cele mai 
importante clădiri medievale. Vizităm 
Castelul Neuschwanstein, care i-a inspirat 
pe cei de la Disney în binecunoscutul 
film Frumoasa din Pădurea Adormită, 
și ne bucurăm de peisajul cinematic al 
împrejurimilor. Plecăm la Wieskirche, o 
biserică în stil rococo care face parte din 
patrimoniul universal, apoi trecem prin 
liniștitul Oberammergau, înconjurat de 
pădurile întunecate și vârfurile înzăpezite 
ale Alpilor Ammergauer, și prin Garmish-
Partenkirchen, gazda Jocurilor Olimpice 
din 1936.  Ajungem în Munchen, unde 
mergem la hotel.

7. Munchen - Passau - Linz

Pornim prin inima orașului, vizitând 

fermecătoarea Piaţă Marienplatz. Aici de 
secole a fost punctul “zero” al orașului, 
centrul administrativ al metropole 
germane. Într-adevăr, aici se află atât 
sediul vechi, cât și cel nou al Primăriei.
În Munchen se află celebra galerie Neue 
Pinakothek, un centru al artelor care 
a fost inaugurată în secolul al XIX-lea, 
fiind considerată prima galerie de artă 
contemporană din Europa. Ne bucurăm 
de magia Munchenului. Putem să vizitămi 
bisericile Sfântul Petru și Sfântul Ioan din 
Nepomuk, să vânăm suveniruri pe strada 
Sendlinger, unde magazinele colorate 
scot în evidenţă impunătoarea catedrală 
cu arhitectură medievală Frauenkirche, 
sau să mergeţi la Palatul Nymphenburg, 
aflat la cinci kilometri distanţă de 
centrul vechi. Lângă domeniul cu 
grădini luxuriante, puteti savura o supă 
tradiţional bavareză de cartofi și bacon 
și o halbă de bere într-una dintre cele 
mai întinse grădini de vară din lume, 
Hirschgarten. În Munchen se află Muzeul 
Naţional Bavarez, găzduit de un palat 
neoclasic superb, și Schatzkammer der 
Residenz, un muzeu uluitor al bijuteriilor 
și obiectelor miniaturale, care vă va 
cuceri de-a dreptul. Plecăm spre Passau, 
oraș sculptat de ape la graniţa cu Austria. 
Centrul vechi de aici este o peninsulă 
îngustă aflată la confluenţa a trei râuri: 

2 Castelul Neuschwanstein

Castelul care i-a inspirat pe cei mai 
mare creator de desene animate 

Walt Disnei, apare în binecunoscutul 
fi lm de animaţie “Frumoasa din Pădurea 
Adormită”. Impunătorul palat a fost 
comandat de Ludwig al II-lea ca reședinţă 
pentru Richard Wagner și construcţia sa a 
început în 1860, fi ind vizitat anual de 1,3 
milioane de turiști. 

3Castelul Praga 

Castelul Praga, care pare desprins 
din cărţile cu povești. Potrivit 

Guinness World Records, este cel mai mare 
castel medieval din lume, având 570 de 
metri lungime, aproximativ 128 lăţime și 
o suprafaţă totală mai mare decât șapte 
terenuri de fotbal. 

Frankfurt 

Un oraș modern care a reușit să integreze 
perfect elementele arhitecturale 

moștenite de alungul secolelor în peisajul urban 
modern și futurist. Un simbol al orașului sunt 
zgărie-norii care brăzdează cerul și dau locului un 
aer fermecător. Vizităm Catedrala Sf. Bartolomeu 
și Piaţa Romerberg, cea mai frumoasă din oraș, 
care ne dezvăluie o frântură din aspectul cetăţii 
din Evul Mediu, datorită caselor colorate cu 
poduri din lemn. 

1
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PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat; 
8 cazari la hotel de 2-4*
8 mic dejun;
Vizită Praga;
Vizită Nurnberg;
Vizită Frankfurt;
Vizită Munchen;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL

Crama Borkatakomba - 25 €/pers
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single 165 €;

• Reducere a 3-a persoana in camera 15 €;

• Copil 6-12 ani reducere 25 € în cameră 

dublă cu doi adulţi.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 98€

PROMO

Reducere 65€
STANDARD PLUS

Reducere 49€

329€
+ 145 € (transport autocar)

231€
+ 145 € (transport autocar)

264€
+ 145 € (transport autocar)

280€
+ 145 € (transport autocar)

• Ofertă valabilă pentru primele locuri în autocar;
• Avans 25% la înscriere;
• Diferența de plată până la  21 de zile înainte de 

data plecării;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, având 

incluse asigurarea medicala, storno și de 
bagaje.

• GRATUIT  Borkatakomba; 

•  Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
și asistență turistică locală);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabilă pentru ultimele locuri 
în autocar;

• Plata integrală la înscriere;
• Nu se acceptă modifi cări sau anulări.
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la inscriere;

• Diferența de plată până la 28.02.2018;

•  Tarif disponibil și în varianta de 

transport individual (include serviciile de 

cazare și asistență turistică locală);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 28.02.2018

• Avans 30% la înscriere;

• Diferența de plată până la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil și în varianta de 

transport individual (include serviciile de 

cazare și asistență turistică locală);

• Oferta valabilă până la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Hirschgarten - Munchen

Este o obligaţie morală pentru orice 
călător care trece prin Germania să 
oprească măcar odată la o berărie 
neaoșă. Și nu e nevoie să aștepţi până 
la Oktoberfest ca să găsești aceeași 
atmosferă veselă, jovial acompaniată 
de sunetul halbelor de bere care se 
ciocnesc. Dragilor, suntem în inima 
Bavariei, în Munchen, așa că hai să ne 
stingem setea cu o halbă spumoasă de 
bere în Hirschgarten, cea mai mare 
berărie în aer liber din lume. Nu ne 
facem griji că nu găsim mese libere, 
grădina poate primi până la 8000 de 
oameni însetaţi, chiar și înfometaţi. 
Desigur, berea merge de minune după o 
porţie zdravănă de cârnaţi cu varză acră 
călită, gătiţi ca la  mama lor de nemţi. 

Kraftbeer

Suntem în ţara celor care au pretenţia 
că sunt cei mai prolifi ci consumatori de 
bere din lume. Însă astăzi pe noi nu ne 
interesează cantitatea, ci calitatea. Vom 
face o degustare de bere fermentată ca 
pe vremuri de berarii de la Eschenbrau, 
din Berlin. Gustul unei beri artizanale, 
fermentate după o reţetă unică ne va 
pune la încercare imaginaţia. Gustul 
poate cuprinde arome ușor fructate, 
iar aciditatea blândă ne va convinge să 
mai experimentăm încă odată și încă 
odată… Să te tot bucuri de experienţe 
atât de spumoase.

Frankfurteri și bere

În Frankfurt ai prilejul să-ţi potolești 
setea degustând sortimentele de bere 
locală, rece și amăruie, în tonuri cafenii 
cu sclipiri roșiatice de chihlimbar. 
Iar o halbă rece de bere spumoasă 
merge cel mai bine acompaniată de 
celebrii frankfurteri (cârnaţii saxoniei) 
aburinzi, care au fost inventaţi în 1805, 
o experientă completă pentru orice 
călător pasionat. 

Dunărea, Inn și Ilz. Vedem Domul St Stephan 
și mergem spre Linz, oraș în permanentă 
mișcare, de unde te poţi conecta la cele 
mai noi tehnologii. Vedem instalaţii de artă 
îndrăzneţe și centrul science fiction și simţim 
din plin aerul Austriei moderne, apoi ne 
retragem la hotel.

8. Linz - Melk - Budapesta

Dimineața savurăm micul dejun și ne luăm 
energia din cafeau aromată ca să fim 
pregătiți cum se cuvine de programul zilei. 
Plecăm spre Melk unde vizităm biserica 
Abaţiei Benedectine, un centru spiritual 
deosebit defermecător. Centrul istoric 
al orașului se desfășoară superb în jurul 
Castelului care ocupă cel mai înalt punct al 
orașului, vizibil de la mare distanţă. Pornim 
spre Budapesta, care ascunde minunăţii la 
fiecare pas. Capitala Ungariei afișează  de-a 
lungul Dunării o serie de clădiri baroce, 
neoclasice, eclectice și art nouveau cât să 
încânte orice călător. Aici se află Băile Rudas, 
deschise în 1566, unde pare că ești în Turcia 
datorită piscinelor octogonale, coloanelor 
înalte și cupolei cu sticlă colorată. O comoară 
a locului este Marea Sinagogă, cea mai mare 
din afara New-York-ului. Construită în 1859, 
îmbină stilul romantic cu cel maur. Seara, 
te invităm la  Borkatakomba, restaurantul 
unguresc unde ne vom petrece ultima seară 
împreună. Sigur ai gustat, până acum, măcar 
o reţetă de gulaș. Acum este momentul să 

ne înfruptăm din reţeta originală, de altfel o 
creaţie culinară a păstorilor maghiari. Crama 
oferă vinuri ungurești deosebite, care ne vor 
da chef de vorbă și de depănat amintirile 
proaspete din vacanţă. Înainte de a încheia, 
trebuie musai amintit desertul care se 
găsește pe fiecare meniu al unui restaurant 
unguresc care se respectă: somlyi galuska, 
adică un pandişpan pufos, glazurat cu cremă 
de ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce ne  
delectăm cu cina festivă, ne hrănim și inimile 
cu programul folcloric de dans și muzică 
tradiţională. Destulă vorbă! Hai să ciocnim 
cupele, să schimbăm numere de telefon și 
să celebrăm prietenii noi. În definitiv, suntem 
camarazi de călătorie și nu-i exclus să mai fim 
și altădată!

9. Budapesta – București

După micul dejun, lasăm în urmă frumoasele 
locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre 
România. Parcurgem drumul cu amintiri de 
nepreţuit în minte și gata pentru a gusta din 
istoria altui tărâm misterios și captivant.

22.06; 12.07;

04.08; 26.08

2018

DATE DE PLECARE

BEST DEAL
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașe cosmopolite, cu cartiere liniștite și 
verzi, dar cu centre vechi vibrante cultural 
și arhitectural, unde locuiesc deopotrivă 
localnici și mulţi expaţi care gustă din plin 
experienţa locală. Farmecul străzilor vechi 
din centrele istorice este completat de 
magazine șic, de restaurante și ciocolaterii 
fi ne, pub-uri si galerii de artă modernă. 

Praga : Castelul Praga , Catedrala Sf Vitus, 
Podul Carol, Piaţa Oraşului Vechi
Dresda  : Theatherplatz, Fântâna cu 
Nimfe, Palatul Zwinger ; Leipzig : Piaţa 
Naschmarkt, Galeria Comercială Specks 
Hof ; Kassel :  Wilhelmshohe
Amsterdam :  Piaţa Dam, Rijksmuseum, 
Muzeul Van Gogh ; Delft : Catedrala, 
Statuia lui Huo Grotius
Rotterdam : Catedrala Grote Sint 
Laurenskerk ; Anvers : Catedrala Maicii 
Domnului ; Bruges : Piaţa Primăriei,
Gent : Catedrala Sf Bavo, Biserica Sf 
Nicolae ; Bruxelles : Atomiumul, Grande 
Place, Manneken Pis
Luxembourg : Catedrala Notre Dame, 
Piaţa Guillaume ; Rothenburg : Marktplatz
Nurnberg : Frauentor, Biserica Sf Lorentz, 
Schonner Brunnen, Curtea Meşteşugarilor
Munchen : Marienplatz, Catedrala 
Frauenkirche ; Salzburg : Gradinile 
Mirabel, Domul,Oraşul Vechi
Budapesta : Podul cu Lanţuri, Piaţa Eroilor 
, Monumentul Mileniului

Descoperim Galeria Comercială Specks 
Hof, cea mai veche piaţă alimentară din 
Germania.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

12 nopți cazare: 
           hotel de 2-4*

12 mese incluse:
          12 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

TUR DINTR-O PRIVIRE

O călătorie fermecătoare prin cele mai reprezentative 
orașe din inima Europei, niște bijuterii culturale care 
strălucesc prin regiuni cu peisaje naturale de vis. Hai 
să le descoperim comorile!

+%H3(�F�
5%$>(43(�
#%4%'B) 
����������

355€

începând de la

+ 115 € (transport autocar, 
servicii ghid local).

��
?� � /pers.
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Praga 

Dresda 

Leipzig 

KasselDortmund

Amsterdam 

Haga

Kinderdijk

Gouda 

Anvers 
Bruges 

Gent Bruxelles  

Waterloo 

Luxembourg
    Saarbrucken  

Rothenberg 

Nurnberg

Munchen 

Salzburg

Delft 

Rotterdam 

Germania

Belgia

Olanda

Austria

Cehia

 

Un tur de forță european, absolut fascinant. 
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEPraga – Dresda – Leipzing – Kassel – Amsterdam –Haga – Delft – Rotterdam - Kinderdijk – Gouda – Anvers – Bruges – 

Gent – Bruxelles – Waterloo – Luxembourg – Rothenberg – Nurnberg – Munchen - Salzburg

Ţara morilor de vânt

Kinderdijk, o destinaţie idilică din 

apropierea Rotterdamului, unde în 

1740 s-au construit 19 mori de vânt, 

păstrate în stare perfectă și constituind 

în prezent cel mai mare grup de mori 

vechi olandeze și una dintre cele mai 

cunoscute atracţii turistice din Olanda.

Atmosferă de Oktoberfest

Este o obligaţie morală pentru orice 

călător care trece prin Germania să 

oprească măcar odată la o berărie 

neaoșă. Și nu e nevoie să aștepţi până 

la Oktoberfest ca să găsești aceași 

atmosferă veselă, jovială acompaniată 

de sunetul halbelor de bere care se 

ciocnesc. Dragilor, suntem în inima 

Bavariei, în Munchen, așa că, hai să ne 

stingem setea cu o halbă spumoasă de 

bere în Hofb rauhaus, renumit loc de 

întâlnire unde Hitler ţinea şedinţele 

de partid. Desigur, berea merge de 

minune după o porţie zdravănă de 

cârnaţi cu varză acră călită, gătiţi ca la 

mama lor de nemţi.

Savori din: Belgia
.................................................................
Să te plimbi prin magazinele de 
dantelă din Bruges este o adevărată 
plăcere! Poți alege suveniruri 
splendide pentru cei de acasă, 
ieșite din mâinile dantelăreselor 
care stăpânesc la perfecție acest 
meșteșug. Însă momentul epic al 
vizitei în Bruges este vizita la Muzeul 
Ciocolatei.  Dacă nu sunteti hotărâți 
ce sortiment vă place, încercați 
mostrele care vă sunt oferite spre 
degustare în multe din ciocolateriile 
afl ate peste tot în oraș. Delicios!

CIOCOLATĂ BELGIANA
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 14.05.2018
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Dis de dimineaţă, la ora 06:30, ne dăm întâlnire 
în Central Bus Station - Bucuresti. În cursul serii 
ajungem la Budapesta, unde rămânem peste 
noapte.

2. Budapesta - Praga

Orașul turlelor, Praga, egalează Parisul în 
frumuseţe și eleganţă, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni ca 
fiind cea mai bună din lume. Începem vizita 
în capitala Cehiei la impresionantul Castel 
Praga, o clădire superbă care pare desprins 
din cărţile cu povești. Potrivit Guinness World 
Records, este cel mai mare castel medieval 
din lume, având 570 de metri lungime, 
aproximativ 128 lăţime și o suprafaţă totală 
mai mare decât șapte terenuri de fotbal. 
Tot aici vom vizita Catedrala St. Vitus, un 
simbol al orașului, a cărei construcţie a 
durat 600 de ani. În sfârșit, ajungem și la 
celebrul Pod Carol cu ale sale statui clasice, 
probabil cel mai romantic loc din Capitala 
cehă, punct de întâlnire pentru îndrăgostiţi 
și promenada favorită a localnicilor. Praga 
trebuie luată la picior ca să te poţi bucura 
de toate frumuseţile care apar după fiecare 
colţ de stradă, mici bijuterii arhitectonice. 
Facem un popas cât să surprindem cadrele 
perfecte cu Podul Carol. Facem un popas în 
Piața Orașului Vechi pentru a admira cladirea 
Primăriei și faimosul Turn cu Ceas, situat pe 
zidul sudic al acesteia. Monumentul exercită 
o puternică atracție asupra turiștilor, acest 
lucru datorându-se faptului că de fiecare dată 
când sunt anunțate orele, are loc un adevărat 
spectacol animat care atrage ca un magnet 
privirile tuturor celor care se afla în apropiere, 
aceștia neîncetând niciun moment să filmeze 
sau să fotografieze spectacolul oferit zilnic 
de bătrânul orologiu. Opțional, avem la 
dispoziție câteva ore pentru o croazieră pe 
Râul Vltava, o experiență de neuitat, în cadrul 
căreia vom admira peisajul citadin dintr-o 
altă perspectivă. Plutim agale pe sub Podul 
Carol, pe deasupra căruia ne-am plimbat în 
tihnă mai devreme, apoi vedem panoramic 
castelul Vysehrad de pe malul  apei care va 
părea cu atât mai impozant privit de aici. La 
bordul vasului vom privi cum luminile orașului 
se aprind una câte una odată cu lăsarea serii. 
Fermecătoarea Praga nu se vede, se simte! 
Cazare la hotel în Praga.

3. Praga - Dresda - Leipzig - Kassel

Pornim dimineaţa spre Dresda, inima culturală 
a Saxoniei, un oraș care a reușit să renască din 
ruine după devastatoarele bombardamente din 
1945 în al II-lea Razboi Mondial. De altfel, multe 
dintre clădirile emblematice ale Dresdei au fost 
reconstruite după schiţe și picturi și redeschise 

de abia în anii ’70-80. Mergem în Theaterplatz, 
unde ne întâlnim cu unul din aceste monumente 
restaurate. Casa Operei Semper gazduiește 
astăzi una dintre cele mai renumite orchestre 
din lume, Orchestra de Stat din Dresda. Dacă 
timpul ne mai permite, zăbovim câteva minute 
pe Prager Strasse, inima comercială a Dresdei, 
unde e loc de shopping și de savurat o cafea. 
Periplul nostru continuă, ajungem după prânz 
în Leipzig, unde știm exact ce dorim să vedem: 
Galeria Comercială Specks Hof, cea mai veche 
piaţă alimentară din Germania contruită în 1430, 
dar transformată într-o galerie comercială cu 
arcade superbe si multe, multe magazine. Piaţa 
Naschmarkt se afl ă în centrul vechi ce se remarcă 
prin clădirile în stil baroc. Vedem faţada superbă 
a Palatului Gohliser Schlossen, construit în stil 
rococo, elegant  și decor superb, unde au loc cele 
mai multe evenimentele mondene. Mai observăm 
clădirea Operei, Muzeul de Istorie Contemporană 
și clădirea ultra-modernă a noii săli de concerte, 
Neus Gewandhaus, sediul orchestrei din Leipzig, 
cunoscută pe plan mondial. Spre seară ne grăbim 
să ajungem în Dortmund. Cazare în zona Kassel - 
Dortmund.

4.  Kassel – Amsterdam

Ziua începe cu vizita în orașul Kassel, al treilea ca 
marime din Landul Hessa. Kassel, oraşul care a 
devenit centrul lumii artistice contemporane, este 
unul din cele mai interesante oraşe culturale ale 
Germaniei şi datorită moştenirii Fraţilor Grimm. 
Un oraş, care a ştiut întotdeauna să îmbine 
tradiţia şi inovaţia, care are la Wilhelmshöhe unul 
din cele mai frumoase parcuri din Europa şi un 
simbol cum nu are niciun alt oraş: pe Hercule. 
Călătoria noastră continuă spre capitala Olandei, 
Amsterdam. După ce lăsăm bagajele la hotel, 
avem timp liber la dispoziție pentru a admira 
acest minunat oraș.

5. Amsterdam

În cea de-a cincea zi a călătoriei noastre vom face 
un tur al Amsterdamului. Obiectivele turistice 
sunt numeroase: Piaţa Dam, din centrul orașului, 
Rijksmuseum cu celebrul taboul, ”Rondul de 
noapte” a lui Rembdrandt, Munttoren - Turnul 
banilor, Muzeul Van Gogh.  Nu este o exagerare 
să spui că la Amsterdam dai peste o capodoperă 
la fi ecare pas! Dar dincolo de muzee și obiective 
turistice, Amsterdamul ascunde magazine 
originale, unde designerii locali își vând creaţiile 
- fi e ele haine, bijuterii sau obiecte de design 
interior -, restaurante cu mâncare de pe toate 
continentele, parcuri verzi unde localnicii ies 
la picnic în prima zi fără ploaie. Bucură-te la 
maximum de toate acestea, Amsterdamul este 
unic!
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6. Volendam - Zaanse Schans - Haarlem

În cea de-a treia zi a călătoriei noastre vizităm 
Volendam, batranul sat de pescari, care, cu 
arhitectura sa tipică și bărcile pescarilor din 
port, pare un decor de fi lm. Următoarea oprire 
o facem la Zaanse Schans, un sătuc olandez 
de poveste și un muzeu viu, în care putem 
vedea cum se face brânza tradiţională și unde 
locuitorii încă se încalţă cu saboţi de lemn, 
iar morile de vânt funcţionează nestingherite. 
Calatoria noastra continua spre Haarlem, un 
oras istoric unde principalele atracţii turistice 
sunt Muzeul Teylers, cel mai vechi muzeu din 
Olanda, și Casa Corrie ten Boom. Povestea 
acestei case este fascinantă: Corrie ten 
Boom a fost o ceasornicăreasă creștină care, 
cu sprijinul familiei sale, a ajutat un număr 
impresionant de evrei să scape de Holocaust. 
Mai târziu ea a povestit totul într-o carte, 
intitulată ”Refugiul. Seara ne îndreptăm spre 
Amsterdam, unde rămânem peste noapte. 

7. Amsterdam - Haga - Delft – Rotterdam 

-  Kinderdijk

De la Amsterdam ne îndreptăm spre Haga, 
capitala administrativă a Olandei și sediul 
Curţii Internaţionale de Justiție. Haga este 
un oraș viu, cu arhitectură tipic olandeză, cu 
monumente vechi de sute de ani și din cale 
afară de șarmant datorită lacului Hofvijver, 
afl at chiar în centrul orașului. Următorul 
popas îl facem în Delft, unde în Catedrala 
- Nieuwe Kerk se afl ă mormintele celor din 
Casa de Orania, Regi ai Ţărilor de Jos . Orașul 
este recunoscut pentru porţelanului alb-
albastru pictat de mână, emblematic pentru 
Olanda. Mergem mai departe și ne oprim 
la Rotterdam, cel mai mare și mai important 
port din Europa. Pentru a avea o panoramă 
excelentă asupra orașului și a portului se 

recomandă o vizită la Turnul Euromast, înalt de 
100 de metri. Ne continuăm ziua cu o vizită la 
Kinderdijk, o destinaţie idilică din apropierea 
Rotterdamului, unde în 1740 s-au construit 
19 mori de vânt, păstrate în stare perfectă și 
constituind în prezent cel mai mare grup de 
mori vechi olandeze și una dintre cele mai 
cunoscute atracţii turistice din Olanda.

8. Gouda - Anvers - Bruges -  Gent 

Ne începem periplul de astăzi cu o vizită la  
Gouda, o localitate medievală celebră datorită 
sortimentului de brânză care îi poartă numele. 
Interesant este că brânza Gouda nu se 
numește așa pentru că ar fi  produsă neapărat 
în această regiune, ci pentru că, timp de 
secole, a fost comercializată în piaţa de brânză 
din centrul orașului Gouda. Următorul popas 
în facem la Anvers, al doilea oraș al Belgiei, 
cunoscut drept orașul modei și al diamantelor. 
Cu o multitudine de obiective turistice, cum 
ar fi  Casa memorială Rubens, Catedrala 
Maicii Domnului, Muzeul de Artă Modernă 
sau Cartierul diamantelor, Anvers păstrează 
neștirbit farmecul orașelor fl amande, cu o 
istorie îndelungată. De la Anvers ne îndreptăm 
spre Bruges, un oraș-bijuterie, de care te vei 
îndrăgosti iremediabil. Considerat unul dintre 
cele mai bine păstrate orașe medievale din 
Europa, Bruges te întâmpină cu căsuţele 
sale din cărămidă, ale căror ferestre dau 
înspre canalele sale splendide, populate de 
raţe și lebede, cu un centru în care la fi ecare 
pas vezi un monument gotic, cu străduţele 
pline de ciocolaterii care îţi fac cu ochiul și 
cu magazine de unde poţi cumpăra dantelă 
tradiţională. După ce ne despărţim de Bruges 
ne îndreptăm spre Gent, cel mai bine păstrat 
secret al Belgiei, un orășel fl amand cunoscut 
pentru trei monumente emblematice: 

Biserica Sfântul Nicolae, Turnul cu Ceas 
Belfort și Catedrala Sfântul Bavo. De la Gent 
ne îndreptăm spre Bruxelles, capitala Belgiei, 
unde rămânem peste noapte.

9. Bruxelles  - Waterloo - Luxembourg

Celebru de când a devenit sediul unora 
dintre cele mai importante instituţii europene, 
Bruxelles-ul este un oraș cosmopolit, cu 
cartiere liniștite și verzi, dar cu un centru viu, 
populat deopotrivă de localnici și turiști. 
Farmecul străzilor vechi din centrul istoric este 
completat de magazine șic, de restaurante 
și ciocolaterii fi ne, dar și de librării cu rafturi 
pline de benzi desenate - o mândrie locală. 
Descoperă Atomiumul, Bursa, Grand Place, 
Catedrala Saint Michel, Palatul Regal și, 
bineînţeles, celebra statuie a lui Manneken 
Pis, înconjurată la orice oră de grupuri de 
turiști care o admiră și o fotografi ază. Poţi 
străbate centrul orașului pe jos, pentru că 
Bruxelles-ul presupune opriri dese, fi e ele 
în faţa superbelor clădiri Art-nouveau, ale 
veselelor picturi murale din centru sau pur și 
simplu pentru a gusta din tradiţionalii cartofi  
prăjiţi care se vând în orice zonă populară a 
orașului. Și, pentru că nicio călătorie nu este 
completă fără niște shopping, fă o escală și în 
Galeriile Saint Hubert, stilate și fermecătoare. 
Continuăm călătoria spre Waterloo, locul 
celebrei bătălii care a schimbat soarta Europei. 
Aventura noastră continuă spre Luxembourg, 
pentru a vedea la Palatul Ducal, Piaţa 
Constituţiei şi Catedrala Notre Dame. Cazare 
în zona Saarbrucken – Kaiserslautten.

10. Rothenburg - Nurnberg 

Plecăm spre Rothenburg, o destinaţie turistică 
de top. Vedem reţeaua de străzi pietruite, 
casele înalte și pereţii fortifi caţi. Urmatoarea 

Castelul Praga 

Castelul Praga, care pare desprins 
din cărţile cu povești. Potrivit 
Guinness World Records, este cel 

mai mare castel medieval din lume, având 
570 de metri lungime, aproximativ 128 
lăţime și o suprafaţă totală mai mare decât 
șapte terenuri de fotbal. 

1 Bruges

Bruges este un orășel din Belgia, 
cu o atmosferă cu totul și cu totul 
fermecătoare, cu străduţe pe care 

stau înșirate tăcut casele de cărămidă cu 
șeminee ca în felicitările de Crăciun. Canalele 
cu poduri de piatră ce străbat orașul ne 
amintesc de Veneţia sau Olanda, iar iedera 
căţărătoare ce toamna prinde nuanţe 
roșiatice transformă peisajul într-unul și mai 
romantic. 

2 Salzburg

 Orașul acesta este ca o scenă de 
fi lm - nu degeaba au fi lmat aici 
„Sunetul Muzicii” - datorită clădirilor 

impecabile în stil baroc, străduţelor liniștite, 
parcurilor atent îngrijite, munţilor suberbi din 
fundal, castelului de pe deal, mirosului îmbietor 
al mâncării și lista ar putea continua la nesfârșit. 
Vizităm aici Grădinile Mirabel, Domul, Orașul 
Vechi și Casa lui Mozart.  

3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat (exceptie zilele 6 si 
7 - cost transport public)
12 cazari la hotel de 2-4*; 
12 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu/.

OPŢIONAL
Volendam, Zaanse Schans, Haarlem - 25 €/pers.;
Fabrica de brânză - 10 €/pers.;
Croaziera Amsterdam - 15 €/pers.;
Crama Borkatakomba - 25 €/pers.;
Croaziera Vltava - 15€/pers (fara masa) 30€ (cu 
masa)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 
persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single autocar - 235 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 88€

PROMO

Reducere 66€
STANDARD PLUS

Reducere 44€

443€
+ 165 € (transport autocar)

355€
+ 165 € (transport autocar)

377€
+ 165 € (transport autocar)

399€
+ 165 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  

si   asigurarea medicala , storno si de 
bagaj;

• GRATUIT Volendam, Zaanse Schans, 
Haarlem

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la 
28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Bere trapistă

Nu părăsi Bruxelles-ul fără să guști una 
dintre celebrele beri trapiste, produse 
în Belgia în mănăstiri sau abaţii vechi de 
secole. Așază-te la unul dintre zecile de 
bistrouri sau restaurante de lângă Grand 
Place și delectează-te cu cea mai bună 
bere din lume!

Borkatakomba

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple 
timpul înainte de a te retrage la hotel, 
avem pentru tine un pont: cum sună 
“Seară de Crama“?  (optional).
Te invitam la  Borkatakomba, 
restaurantul unguresc unde ne vom 
petrece ultima seară împreună. Crama 
oferă vinuri ungurești deosebite, care 
ne vor da chef de vorbă și de depănat 
amintirile proaspete din vacanţă. Înainte 
de a încheia, trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fi ecare 
meniu al unui restaurant unguresc care 
se respectă: somlyi galuska, adică un 
pandişpan pufos, glazurat cu cremă de 
ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce ne  
delectăm cu cina festivă, ne hrănim și 
inimile cu programul folcloric de dans și 
muzică tradiţională. Destulă vorbă! Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm numere 
de telefon și să celebrăm prietenii noi. În 
defi nitiv, suntem camarazi de călătorie și 
nu-i exclus să mai fi m și altădată!

noastra destinatie este  Nurnberg, al doilea oraș 
ca mărime al Bavariei și capitala neofi cială a 
Franconiei. Acest loc este plin de energie, are o 
viaţă de noapte intensă și berea brună este la loc 
de cinste în barurile și restaurantele locale. Vedem 
Catedrala Sf. Sebald, cea mai veche biserică de 
aici, care a fost construită din gresie, în secolul al 
XIII-lea, și al cărei exterior este plin de sculpturi și 
simboluri religioase, apoi mergem la romanticul 
Castel Kaiserburg. Continuam vizita noastra in 
Nurnberg cu un tur de oras: Zidurile de incinta cu 
Frauentor (Poarta Fecioarei), Biserica Sf. Lorentz, 
vechea Piata cu Schonner Brunnen si Citadela. 
Ne indreptam spre hotelul nostru din Nurnberg 
pentru cazare.

11. Nurnberg – Munchen - Salzburg

Ne indreptam spre Germania, mai exact Munchen, 
un oraș al contrastelor, unde cafenelele cu alură 
mediteraneană alternează armonios cu berăriile 
bavareze. Ne plimbăm prin inima „capitalei 
secrete” a Germaniei, vizitând fermecătoarea Piaţă 
Marienplatz, unde se afl ă atât sediul vechi, cât și 
cel nou al Primăriei. În Munchen se afl ă celebra 
galerie Neue Pinakothek, ce a fost inaugurată în 
secolul al XIX-lea, fi ind considerată prima galerie 
de artă contemporană din Europa, Muzeul 
Naţional Bavarez, găzduit de un palat neoclasic 
superb, precum și Schatzkammer der Residenz, 
un muzeu uluitor al bijuteriilor și obiectelor 
miniaturale, care nu ne îndoim că vă vor cuceri 
de la primele exponate. În cursul serii poposim 
în Austria. Ne cazăm la o pitorească pensiune din 
zona Salzburg.

12. Salzburg-Budapesta

Începem ziua cu o sesiune de explorare în 
Salzburg, orașul lui Mozart. Orașul acesta este 
ca o scenă de fi lm - nu degeaba au fi lmat aici 

„Sunetul Muzicii” - datorită clădirilor impecabile 
în stil baroc, străduţelor liniștite, parcurilor atent 
îngrijite, munţilor suberbi din fundal, castelului de 
pe deal, mirosului îmbietor al mâncării și lista ar 
putea continua la nesfârșit. Vizităm aici Grădinile 
Mirabel, Domul, Orașul Vechi și Casa lui Mozart. 
Plecăm din Salzburg traversând o zonă montană 
splendidă, Salzkammergut, unde putem admira 
peisajul cu creste de munte ce se refl ectă în luciul 
lacurilor glaciare. 
Punctul fi nal al circuitului nostru este Budapesta. 
Parcurgem capitala de pe Dunare     intr-un scurt 
tur panoramic de autocar : Parlamentul, Podul 
cu Lanturi, Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas, 
Basilica Sf Stefan. Ne oprim,  pentru o scurta 
sedinta  foto, in Piata Eroilor situată între partea de 
sus a Bulevardului Andrássy și intrarea în Parcul 
orașului (Városliget). Piaţa Eroilor și Bulevardul 
Andrássy au fost înscrise de UNESCO în 
patrimoniul mondial. Piaţa este organizată în jurul 
esplanadei Monumentului Mileniului, construit 
pentru a celebra o mie de ani de la așezarea 
ungurilor în câmpia Panoniei.Ne întoarcem la 
hotelul nostru din Budapesta. Cazare.

13. Budapesta - Bucureşti

Călătoria noastră se apropie de sfârșit! De la 
Budapesta ne îndreptăm spre București, unde 
vom ajunge în a doua parte a zilei.

BEST DEAL

14.05; 04.06; 26.07;

27.08; 10.09
2018

DATE DE PLECARE
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Un itinerariu care ne va transpune într-o 
atmosferă de basm. Castelele Germaniei au fost 
și mai sunt o sursă de inspiraţie pentru cineaști, 
artiști, dar și pentru cei îndrăgostiţi de frumos. 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

5%$>(43(
����������
����	����

243€

începând de la

+ 295 € (bilet avion, transfer si 
transport autocar)

�
?� � /pers.
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TUR DINTR-O PRIVIRE

6 nopți cazare: 
    hotel de 3*

6 mese incluse:
    6 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

Peisaje alpine cu munţi impresionanţi și 
lacuri glaciare superbe, orașe pitorești și 
metropole Sci-Fi, castele ca-n povești și nu 
în ultimul rând, o bucătărie care ne este 
foarte pe plac. Și, desigur, să nu uităm de 
berea germană...

Frankfurt : Catedrala Sf Bartolomeu, Piaţa 
Romerberg
Castelul Ronnenburg
Castelul Mespelbrunn
Wurzburg : Palatul Wurzburg
Augsburg : Fântâna lui Augustus, Turnul 
Perlach
Castelele Bavariei : Linderhof şi 
Neuschwanstein
Munchen : Marienplatz, Catedrala Frauen-
kirche

FII PREGĂTIT DE...

Frankfurt  

Hohenzolern
Castle 

Ronnenburg
Castle

Wiesbaden 

Wurzburg

Rothenburg 

Augsburg

Füssen

Neuswaistein 

Munchen

Koln

Locuri care au inspirat fi lme și personaje de poveste.
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conectează cele mai importante cetăţi medievale. 
Vizităm Castelul Neuschwanstein, care i-a inspirat 
pe cei de la Disney în Frumoasa din Pădurea 
Adormită, și ne bucurăm de peisajul cinematic 
al împrejurimilor. Este cel mai fotografiat castel 
din lume. Mergem apoi la Castelul Linderhof din 
Ettal, lângă Alpii Bavarezi,cel mai mic, dar și cel 
mai somptuos palat al lui Ludovic II, singurul pe 
care a trăit să-l vadă terminat. Încheiem ziua în 
Munchen. Cazare în Munchen.

6. Munchen 

În Munchen, vizităm fermecătoarea Piaţă 
Marienplatz, unde se află atât sediul vechi, cât 
și cel nou al Primăriei, apoi vedem Rathaus-
Glockenspiel, o clădire fascinantă din secolul al 
XVI-lea. În Munchen se află celebra galerie Neue 
Pinakothek, inaugurată în sec. XIX, considerată 
prima galerie de artă contemporană din Europa, 
și Muzeul Naţional Bavarez, găzduit de un palat 
neoclasic superb, precum și Schatzkammer 
der Residenz, un muzeu uluitor al bijuteriilor 
și obiectelor miniaturale. De văzut și bisericile 
Sfântul Petru și Sfântul Ioan din Nepomuk sau 
Palatul Nymphenburg.  Cazare în Munchen. 

7. Munchen - București

Cu poveștile cu prinţi și prinţese în minte, lăsăm 
în urmă minunata Germanie și pornim spre 
aeroportul din Munchen pentru zborul spre 
București.

1. București - Frankfurt

Aterizăm în Frankfurt. Deplasare către hotel pentru 
cazare, după care ieșim să descoperim orașul. 
Vizităm Catedrala Kaiserdom și Sf. Batolomeu. 
Piaţa Romerberg, cea mai frumoasă din oraș, ne 
dezvăluie o frântură din aspectul cetăţii din Evul 
Mediu. În Frankfurt se află și casa unde a locuit 
renumitul poet german Goethe până în 1795, 
transformată în prezent în muzeu. Cazare în 
Frankfurt.

2. Frankfurt - Castelul Hohenzollern - Wiesbaden

Timp liber în Frankfurt sau excursie opțională la 
Castelul Hohenzollern. Vizităm fabulosul castel, 
reședinţa binecunoscutei familiile europene din 
care au provenit regii din România. Pornim apoi 
spre superba staţiune termală Wiesbaden. Intrăm 
în Parcul Kurpark, descoperim Kochbrunnen, 
alimentata de un vizvor cu debit de 360l /min și 
Castelul Stadtschloss, care găzduiește Parlamentul 
din Hesse. Nu putem să nu observăm Biserica 
Marktkirche, în stil neo-gotic.  În cursul serii ne 
întoarcem la hotel în Frankfurt.

3. Frankfurt – Castelul Eltz  - Valea Rinului  - Koln

Timp liber în Frankfurt sau program opțional de 
vizită a Castelulului Eltz și  a Văii Rinului. Poate cel 
mai celebră atracție de pe Valea Rinului este Stânca 
Lorelei, situată pe malul estic al fluviului. Ajungem 
apoi la spectaculosul Castel Eltz, unul din cele mai 
bine conservate din ţară. În prezent, este locuit 
de a 33-a generaţie a familiei. Acesta împreună 
cu Bürresheim-ul sunt singurele castele care n-au 
fost niciodată cucerite și prădate, rezistand chiar 
si atacurilordin timpul Revoluţiei franceze (1789-
1799). Ajungem în Koln, cea mai veche dintre 
așezările mari ale Germaniei. Admirăm măreața 
Catedrală și crenelurile sale sculptate minuţios. 
În cursul serii ne întoarcem în Frankfurt. Cazare la 
acelasi hotel.

4. Frankfurt – Ronnenburg – Mespelbrunn - 

Wurzburg - Rothenburg – Augsburg

Facem prima oprire la Castelul Ronnenburg. Turnul 
său oferă o panoramă deosebită asupra orașului 
Frankfurt. Continuăm spre Castelul Mespelbrunn, 
un vechi conac reconstruit și extins în 1551.  O 
parte a castelului se află pe un iaz, iar pădurea 
Spessart din vecinătate completează peisajul de 
vis. Pornim apoi spre Wurzburg. Orașul se întinde 
pe râul Main și este renumit pentru artă, arhitectură 
și vinuri delicate. Vizităm Palatul Wurzburg și ne 
bucurăm de panorama Fortăreţei Marienburg, 
de unde se văd podogoriile bogate ale ţinutului. 
Trecem și prin Rothenburg, o destinaţie turistică 
de top. Apoi ne îndreptăm spre Ausburg, oraș 
fondat de împăratul roman Augustus. Lângă 
clădirea Primariei se află Turnul Perlach, unul dintre 
simbolurile orașului. Cine se încumetă să urce cele 
261 de trepte este răsplătit cu o panoramă de vis. 

5. Augsburg - Fussen - Castelul Neuschwanstein 

- Castelul Linderhof - Munchen

Plecăm din Augsburg la Fussen, situat la picioarele 
Alpilor, punctul culminant al “Drumului Romantic”, 
supranumele șoselei care străbate Bavaria și 
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Frankfurt – Castelul Hohenzollern – Wiesbaden – Castelul Eltz – Koln – Castelul Ronnenburg – Castelul 

Mespelbrunn –Wurzburg – Rothenburg – Castelul  Nueschwanstein – Palatul  Linderhof - Munchen

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 65€
STANDARD PLUS

Reducere 49€

324€
+ 295 € (bilet de avion, transferuri si 

transport autocar)

243€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport autocar)

259€
+ 295 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 

autocar)

275€
+ 295 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primele 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursie Koln si 
Castelul Eltz; 

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 28.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri; 

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: GERMNAIA 
.................................................................
Germknödel nu este doar un desert 
fabulos, este o adevărată  plăcere 
să te uiţi la el, ca un obiect de artă 
abstractă. Însă gustul său este de 
un realism încântător. Găluștele 
măiestrite din albuș de ou, zahăr 
și unt, umplute cu gem delicios de 
prune, sunt fi erte la aburi. Cât sunt 
încă fi erbinţi, se pun pe farfurii și 
se adaugă peste ele o cremă fi nă 
de vanilie, apoi sunt desăvârșite 
presărând peste ele seminţe de mac. 
Un deliciu ce ne va aminti mereu de 
Germania.  

GERMKNÖDEL
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Frankfurt si Munchen - București;
Transport cu autocar climatizat;
6 cazari la hoteluri de 3*;
6 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 

OPŢIONAL
Castelele Hohenzollern și Wiesbaden - 45 €/pers.
Koln și Castelul Eltz - 35 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane.

DE REŢINUT! 17.06; 15.07; 12.08;

09.09

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 17.06
Locuri limitate!

• Supliment de single - 165 €
• Reducere copil 6 - 12 ani - 20 €, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulţi.

BEST DEAL

Reducere 81€
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TUR DINTR-O PRIVIRE

5 nopti cazare: 
    hotel de 3*

5 mese incluse:
    5 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Peisaje alpine cu munţi impresionanţi și 
lacuri superbe, orașe pitorești, castele ca-n 
povești și o diversitate culturală care ne va 
îmbogăţi negreșit. Și, desigur, să nu uităm 
bucătăria savuroasă, dar mai ales berea 
germană...

Frankfurt : Catedrala Sf Bartolomeu, Piaţa 
Romerberg
Konstanz: Catedrala, Stadtgarten
Zurich : Fraumunster, Grossmunster
Basel : Vitra Campus, Spielzeug Welten 
Museum
Freiburg : Munsterplatz
Colmar : La Petite Venice
Strasbourg : Catedrala Notre Dame
Heidelberg: Marktplatz, Castelul
Heidelberg

Baden-Baden este recunoscut pentru 
numărul mare de băi termale, dar și pentru 
celebrul său cazino cu arhitectură ce 
amintește de Versailles.

FII PREGĂTIT DE...�6EB$%(�
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208€

începând de la

+ 295 € (bilet avion, transferuri  
si transport autocar)

�
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Trei ţări fascinante, fi ecare cu ce are mai bun 
de oferit unui călător dornic să descopere 
locuri noi și experienţe de neuitat.

Frankfurt  

Baden-Baden 

Colmar 

Strasbourg

Konstanz 

Zurich 

Basel 

Freiburg

Titisee 

Neustadt  Heidelberg 

Germania

Franta

Elvetia

Destinații ce amintesc de poveștile copilăriei.
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1. București- Frankfurt 

Sosire în Frankfurt și transfer la hotel. Suntem 
nerăbdători să descoperim orasul. Frankfurt este 
un oraș modern care a reușit să integreze perfect 
elementele arhitecturale moștenite de alungul 
secolelor în peisajul urban modern și futurist. Un 
simbol al orașului sunt zgârie-norii care brăzdează 
cerul și dau locului un aer fermecător. Vizităm 
Catedrala Kaiserdom, cu turnul său gotic de 95m, și 
Muzeul de Istorie Naturală Senckenberg, construit în 
stil neo-baroc. Piaţa Romerberg, cea mai frumoasă 
din oraș, ne dezvăluie o frântură din aspectul cetăţii 
din Evul Mediu. În Frankfurt se află și casa unde a 
locuit renumitul poet german Goethe până în 1795, 
în prezent muzeu. Cazare în Frankfurt. 

2. Frankfurt - BadenBaden - Konstanz

A doua zi pornim spre sud, pe malul Rinului și ne 
oprim în Baden-Baden. Orașul de lângă Pădurea 
Neagră ne întâmpină cu clădiri vechi cu coloane și 
vile art nouveau așezate pe dealuri. Acest loc este 
recunoscut pentru numărul mare de băi termale, 
dar și pentru celebrul său cazino cu arhitectură 
ce amintește de Versailles. De aici plecăm spre 
Konstanz, un oraș universitar situat la graniţa 
cu Elveţia. Ruinele vechiului Fort Constantia se 
regăsesc și azi, iar Catedrala (sec VII.) în stil gotic 
tronează în Munsterplatz. Ne putem relaxa făcând 
o plimbare prin grădina Stadtgarten, sau în centrul 
vechi. Cazare în zona lacului Konztanz.

3. Konstanz - Zurich - Basel - Freiburg

Astăzi ajungem la Zurich, cel mai mare oraș al 
Elveţiei și unul dintre cele mai vii din Europa. Având 
o scenă culturală foarte activă, Zurich este una dintre 
destinaţiile europene preferate de tineri și de cei 
care caută distracţie, dar și un centru recunoscut de 
artă contemporană. Putem vizita Kunsthaus, printre 
cele mai mari galerii de artă din Europa, biserica 
Fraumunster (cu vitraliile remarcabile ale lui Marc 
Chagall), Grossmunster (catedrala protestanta, 
ridicată de Carol cel Mare),  sau Muzeul Ceasurilor 
Beyer. Pornim  spre Basel, situat la graniţa helveto-
franco-germană. Așezat pe malul Rinului, orașul 
este un important centru artistic, renumit pentru 
numărul mare de galerii și pentru festivalul ART 
Basel. Cea mai populară atracţie este Vitra Campus, 
o clădire cu arhitectură postmodernistă. Putem vizita 
și Spielzeug Welten Museum, muzeul jucăriilor, cu 
peste 6000 de exponate și cea mai mare colecţie de 
ursuleţi de pluș. Seara ne retragem spre Freiburg. 
Adăpostit la poalele pârtiilor și podgoriilor din 
Pădurea Neagră, orașul este vesel și plin de viaţă, cu 
centrul său vechi medieval presărat cu cafenele și 
restaurante. Este cel mai călduros oraș al Germaniei 
și totodată unul dintre cele mai prietenoase cu 
mediul. Cazare În zona Freiburg.

4. Freiburg - Titisee - Neustadt - Colmar - 

Strassbourg

Dimineața ne așteaptă Titisee - Neustadt, regiunea 
unde se întinde un lac glaciar încântător, înconjurat 
de păduri. După acest popas intrăm în Franţa, în 
Colmar. Aici, în capitala vinurilor alsaciene, casele 
colorate din lemn, aleile pietruite și podeţele 
înguste ne vor da impresia că ne-am întors în timp. 
Pe lângă faimoasele vinuri, locul păstrează cu 

ITINERARIU

grijă muzee, galerii de artă și biserici istorice. Nu 
lipsesc nici restaurantele cu mâncăruri tradiţionale, 
cu multe brânzeturi, cu coq au vin și cu tarte 
tatin. Ocazie de răsfăţ pentru papilele gustative. 
Suntem gata să pornim spre Strasbourg, un oraș ce 
amintește de Fraţii Grimm. În apropierea catedralei 
se află Palatul Rohan, un Versailles în miniatură care 
a servit drept reședință episcopală secole la rând. 
Astăzi este un complex de muzee care încântă 
pasionaţii în subiecte precum arheologia, arta 
clasică, dar și cea decorativă. Ne Îndreptăm spre 
hotel în Strasbourg pentru cazare.

5. Strasbourg - Heidelberg - Frankfurt

Astăzi ne întoarcem în Germania și ne oprim în 
Heidelberg, cel mai vechi și mai cunoscut centru 
universitar al ţării. Peisajul oferit de pădurea ce-l 
înconjoară, de centrul său în stil baroc și de ruinele 
fortăreţei din deal, i-au inspirat pe artiști precum 
Goethe, William Turner, sau Mark Twain. Ne putem 
plimba pe Philosophenweg, (Aleea Filosofilor,) 
un traseu de 2.5km care ne poartă pe lângă 
monumente, turnuri, ruine și un imens amfiteatru, 
dar și un minunat peisaj natural. Sau, dacă vă simţiţi 
energici, puteţi admira orașul de la înălţime, după 
ce urcaţi cele 208 scări care vă duc în turnul bisericii 
Heiliggeistkirche. Admiram Castelul Heidelberg, 
cu impresionanta sa arhitectură renascentistă, 
și ne bucurăm de panorama splendidă asupra 
nordului Alpilor. În incinta castelului se află cel mai 
mare butoi de vin din lume, care are o capacitate 
de 220.000 de litri. Spre seară ne vom întoarce la 
Frankfurt. Cazare la hotel în Frankfurt.

6. Frankfurt - București.

Este ultima zi de sejur. Vom spune „La revedere!” 
Germaniei și vom pleca spre casă cu amintiri, 
experienţe și emoţii noi.  

Frankfurt – Baden-Baden – Konstanz – Zurich – Basel – Freiburg – Titisee - Colmar – Strasbourg – Heidelberg 

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere69
PROMO

Reducere 42€
STANDARD PLUS

Reducere 28€

277€
+ 295 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

208€
+ 295 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

235€
+ 295 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

249€
+ 295 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 de 
zile inainte de data plecarii;

• GRATUIT - PELLERIN CLUB 
CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Ofertă valabilă pentru 
ultimele locuri din autocar;

• Plata integrală la înscriere;
• Nu se acceptă modifi cări 

/ anulări;
• Nu se cumulează cu alte 

reduceri;
• ATENȚIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la înscriere;

• Diferența de plată până la  
28.02.2018;

•  Tarif disponibil și 
în varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare și 
asistență turistică locală);

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta valabilă până la  
28.02.2018.

• Avans 30% la înscriere;

• Diferența de plată până la  
30.04.2018;

•  Tarif disponibil și 
în varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Ofertă valabilă până la  
30.04.2018.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Frankfurt - Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
5 cazari la hoteluri de 3*;
5 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.

DE REŢINUT!

10.06; 08.07; 

05.08; 02.09
2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 10.06

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 69€

• Supliment de single – 135 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulţi.

Savori din: Elveția 
.................................................................
Nu se poate să vizitați Elveția 
fără a gusta fondue, o emblemă 
a țării. Preparat din cașcaval topit 
amestecat cu vin alb, usturoi și 
un strop de kirsch, fondue este 
mâncarea tipică sezonului rece, 
servită în toate stațiunile de ski. La 
acesta se asortează obligatoriu un 
vin alb.

FONDUE
.................................................................
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Viena

Innsbruck
Kitzbuhel

Zell am See

Salzburg Linz

Linderhof

St. Moritz

Lago di Como

Milano

Varese

Zermatt

Matterhorn

Montreux

Berna

St. Gallen

Zurich

Lucerna

Interlaken

Liechtenstein

Geneva

Lausanne

Neuschwanstein Melk

Ungaria

Austria

Germania

Italia

Elvetia

Budapesta

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașe cosmopolite, cu cartiere superbe, 
centre vechi vibrante cultural și 
arhitectural, Alpii cu peisaje montane care 
îţi taie respiraţia. Farmecul străzilor vechi 
din centrele istorice este completat de 
magazine șic, restaurante si galerii de artă 
moderne și localnici joviali.

Melk: Biserica Abaţiei
Innsbuck : Goldenes Dachl, Arcul de 
Triumf ; St Moritz : Turnul Înclinat
Milano : Domul, Galeriile Vittorio 
Emanuele, Piazza dela Scala
Zermatt ; Montreux: Castelul Chillon, 
Statuia lui Freddy Mercury
Lausanne : Catedrala Notre Dame
Geneva : Catedrala St Pierre, Place Neuve
Berna : Marktgasse, Kramgasse, Catedrala 
Sf Vicenţiu ; Sankt Gallen : Abaţia 
Benedectină
Cascada Rinului ; Zurich : Fraumunster, 
Grossmunster ; Lucerna : Kapellplatz, St 
Peterskapeele, Kapellbrucke
Salzburg : Gradinile Mirabel, Domul, 
Oraşul Vechi ; Linz : Mariendom

Urcăm în Zermatt, una dintre cele mai 
faimoase staţiuni montane ale Elveţiei 
unde vehiculele motorizate nu au acces.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

10/8 nopți cazare: 
           hotel de 2-4*

10/8 mese incluse:
          10/8 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur Bucuresti - 
Viena

TUR DINTR-O PRIVIRE

Peisaje alpine cu munţi impresionanţi și lacuri glaciare 
superbe, orașe pitorești și metropole impresionante, 
răsfi rate în patru ţări europene. Acesta este un 
itinerariu pentru călătorii experimentaţi și pretenţioși.

�
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277€

începând de la

+ 155 € (transport autocar)

��
?� �

277€

începând de la

+  295 € (bilet de avion, 
transfeuri și transport autocar)

�
?� �

/pers.

/pers.
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Răcoarea Alpilor și rigoarea elvețiană... 
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEViena –  Abatia Melk - Innsbruck – Linderhof – Neuschwanstein – St. Moritz -  Lago di Como – Milano –Zermatt – 

Materhorn – Montreux – Lausanne –  Geneva – Chamonix– Mont Blanc – Berna – Interlaken – Liechtenstein – St. Gallen 

– Schaffh  ausen – Zurich – Lucerna – Kitzbuhel – Zell am See – Salzburg - Linz

Wiener

Viena este faimoasă pentru 
restaurantele și cafenelele a căror 
fi neţe o întâlnim rar în alte locuri. 
Prima cafenea s-a deschis aici 
încă din 1685, la început ca loc de 
degustare a faimoasei băuturi turcești, 
care se comanda după culoare. 
Chelnerul prezenta o tăblie vopsită 
în 20 de dungi numerotate, fi ecare 
corespunzând unui anume tip de 
cafea. Nu ezitaţi să treceţi pragul 
renumitei cafenele Schwarzenberg 
situată pe Kärntner Ring și să încercaţi 
specialităţi precum: “Kapuziner”- 
Cafea Mocca cu puţin lapte ; “Maria 
Theresia”- Cafea Mocca cu lichior 
de portocale sau “Wiener Eiskaff e”- 
îngheţată de vanilie cu cafea Mocca și 
multă friscă

Scala din Milano

Arunca o privire in lojele teatrului  
si admira interiorul somptuos si 
candelabrele uriase. Ar trebui sa 
vizitezi Museo Teatrale alla Scalla, 
care este un colt al teatrului ce contine 
amintiri din lumea operei, costume, 
portrete si jobenul lui Verdi. 

Muzeul Ceasurilor Beyer 

Elveţienii impun pretenţii mari când 
e vorba despre ceasuri. Găsim aici 
una dintre cele mai mari colecţii de 
ceasuri din lume, atât contemporane, 
cât și foarte vechi, cu exponate din 
1400 î.Hr. și până astăzi, de la ceasuri 
cu pendul, până la ceasuri automate 
de mână, de la modele clasice, până la 
prototipuri.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 25.06.
Locuri limitate!

1. București – Budapesta 

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Verifică lista 
cu oraşele prin care tranzităm ţara. Ajungem în 
cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta.

2. Budapesta - Viena - Melk - Innsbruck 

Plecam catre Viena, capitala Austriei, un 
important centru cultural al Europei vizitat 
anual de milioane de turiști din toate 
continentele. Admirând palatele (nici o altă 
capitală a lumii nu are atâtea), monumentele, 
vizitând  cele mai importante muzee, 
colindând străduţele romantice din centrul 
orașului, ascultând muzica ce se revarsă 
pretutindeni, vei reuși să uiţi de stress-ul 
cotidian, să te întorci în timp și mai ales, să te 
identifici cu ceea ce a avut mai frumos lumea 
de altădată: acea atmosferă idilică, specific 
vieneză, care încă s-a mai păstrat.
Continuăm incursiunea admirănd clădirile 
și monumentele istorice îmbăiate în lumini 
ambientale într-un scurt tur panoramic din 
autocar amintind: Roata Mare din Prater, 
Sediul ONU, Turnul Dunarii, Ringstrasse, 
Opera, Palatul Hofburg, Piata Maria 
Tereza, Parlamentul, Burgtheater, Primaria, 
Universitatea.
Ne continuam drumul spre Innsbruck cu o 
scurta oprire  la Abaţia Melk, ridicată în 1089 
pe un deal stâncos ce tronează deasupra 
Dunării. Precum vechii nobili, ne retragem 
la Innsbruck, capitala Tirolului austriac, un 
minunat oraș de la poalele Alpilor. Ne cazăm la 
un hotel din zona Innsbruck.

3. Innsbruck - Linderhof - Neuschwanstein

Timp liber in Innsbruck sau excursie optionala 
in Bavaria.  Plecam spre Germania, oprind 
mai întâi la mică distanţă de graniţă, la 
Palatul Linderhof din Ettal. Așezat lângă Alpii 
Bavarezi, acesta este cel mai mic dar și cel 
mai somptuos palat al lui Ludovic II, singurul 
pe care a trăit să-l vadă terminat. Inspirat din 
Versailles, palatul are camere decorate cu 
pietre preţioase, iar dormitorul regal are un 
candelabru de 500kg, ţinând nu mai puţin de 
108 lumânări. Continuăm drumul pe graniţă și 
ajungem la Neuschwanstein, unul dintre cele 
mai frumoase castele din Europa. Un simbol 
al stilului romantic, castelul ne amintește de 
basmele copilăriei, fiind o sursă de inspiraţie 
pentru castelul Frumoasei din Pădurea 
Adormită de la Disneyland. Seara ne intoarcem 
la hotel. Cazare hotel  din zona Innsbruck. 

4. St. Moritz – Lago di Como – Milano – 

Varese

Începem ziua în St. Moritz, un paradis 
alpin adorat de-a lungul timpului de către 
nobili, artiști și celebrităţi, din 1864 și până 
astăzi. Orașul e așezat între lac și munte și 
oferă un tablou deosebit de elegant, prin 
casele, hotelurile și buticurile luxoase și prin 
numeroasele sale pârtii de ski. 
Facem apoi cunoștinţă cu destinaţii de top 
din Italia: Lacul Como si Milano. Lacul Como 
a fost timp de secole  preferatul nobililor, 
muzicienilor, pictorilor și scriitorilor. De 
altfel, dragostea pentru Lacul Como este 
mereu de actualitate: în prezent poţi zări 
vilele luxoase ale unor celebrităţi cum ar fi 
Madonna sau George Clooney, care nu se 
sfiesc să își declare afecţiunea pentru acest 
colţ de paradis. Lăsăm totul în urmă și pornim 
spre Milano, orașul unde shopping-ul este 
la putere. Autocarul ne lasa  in apropierea 
zidurilor Castelulul Sforza, o fortareata din 
caramida rosie cu turnuri inalte si ziduri de 
aparare. Astazi aici isi au sediul patru muzee 
: galeria de arta si muzeul de arte frumoase 
considerate principalele atractii, celelalte 
doua muzee fiind mai modeste, cuprinzand 
instrumente muzicale si exponate arheologice.  
Ne indreptam la pas spre  Piazza del Duomo, 
unde admirăm Domul din Milano. A fost și 
rămâne una dintre cele mai spectaculoase 
catedrale gotice din Europa. O adevărată 
paradă a modei și a frumuseţii mediteraneene 
ni se dezvăluie. Italienii sunt frumoși, indiferent 
de vârstă. Îi admirăm cum circulă pe scutere, 
pe biciclete în timp ce ne răsfăţăm cu un pic 
de shopping în Galeriile Vittorio Emanuele. 
Ne continuam traseul pietonal pana la Piazza 
della Scala, de unde avem ocazia sa admiram 
frumoasa cladire a Operei. Inaugurata in  1778, 
cladirea si-a luat numele de la biserica aflata 
pe acel loc, desi mare parte din aspectul actual  
dateaza din  1946, cand a fost redeschisa, 
dupa ce suferise distrugeri mari in timpul 
razboiului. După ce ne-am încărcat  cu multe 
amintiri frumoase din capitala Lombardiei 
pornim spre hotel pentru cazare in zona 
Varese.

5. Zermatt - Matterhorn - Montreux - 

Lausanne

După micul dejun plecam spre Elvetia si 
parcurgem zone montane de o frumusete rara 
spre Tasch. De aici urcam cu trenuletul cu 

Savori din: Elveția 
.................................................................
Nu se poate să vizitați Elveția 
fără a gusta fondue, o emblemă 
a țării. Preparat din cașcaval topit 
amestecat cu vin alb, usturoi și 
un strop de kirsch, fondue este 
mâncarea tipică sezonului rece, 
servită în toate stațiunile de ski. La 
acesta se asortează obligatoriu un 
vin alb.

FONDUE
.................................................................
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cremaliera  in statiunea Zermatt, una dintre 
cele mai faimoase staţiuni montane ale 
Elveţiei unde vehiculele motorizate nu au 
acces. Optional, ascensiune la cota 3883m. 
Privelistea magnifica a celor 38 de piscuri 
de peste 4000 m, va fi “recompensa” 
pentru temerarii care s-au aventurat să 
ajungă cu telecabina deasupra crevaselor 
gheţarului Materhon. De aici, ne vom 
deplasa spre  Montreux, un orășel șic din 
munţi unde numeroși artiști s-au oprit de-a 
lungul timpului pentru a-și împrospăta 
inspiraţia. Castelul Chillon de pe malul 
Lacului Geneva promite și el să ofere 
inspiraţie oricui îi trece pragul. Orașul 
vecin Lausanne, considerat varianta mai 
distractivă a Genevei, oferă același tablou 
de basm, contrastând însă prin energia și 
vitalitatea specifică unui veritabil centru 
universitar. Aici găsim și sediul Comitetului 
Olimpic Internaţional și Muzeul Olimpic. 
Seara ne vom caza în zona Bellegarde. 

6. Geneva - Chamonix 

Astăzi ajungem la Geneva, al doilea oraș 
ca mărime al Elveţiei. Este orașul cu cele 
mai multe sedii de instituţii internaţionale, 
între care amintim Organizaţia Mondială 
a Comerţului, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, Comitetul Internaţional al Crucii 
Roșii, dar și faimosul centru de cercetare 
CERN și acceleratorul său de particule. 
Conservatorul din Geneva deţine poate 
cea mai frumoasă grădină, nu alta decât 
Grădina Botanică a orașului, care, pe lângă 
cele 12.000 de specii de plante, include și 
un parc al animalelor.  Incepem turul nostru 

in Geneva admirand : Catedrala St Pierre, 
Place Neuve, Maison Tavel, Primaria, sediul 
ONU. Pentru cei energici și fără rău de 
înălţimi am pregătit o excursie opţională în 
Chamonix, tărâmul vârfurilor alpine veșnic 
înzăpezite. Daca vremea  permite se urca 
din Chamonix la cea mai inalta statie de 
telecabina din lume , Aguille du Midi 3777 
m. Seara ne intoarecem la Bellegarde 
pentru cazare la acelasi hotel 

7. Berna - Interlaken - Liechtenstein

Vom merge azi spre Berna, capitala 
Elveţiei, orașul străbătut de râul Aare, a 
cărui apă are culoarea azurului. Găsim aici 
aceeași frumoasă arhitectură medievală 
cu care Elveţia ne-a obișnuit, alături de 
muzee și galerii de artă, dar și de case 
memoriale unde au trăit locuitori faimoși, 
unul dintre ei fiind Einstein. Incepem turul 
de oras  si admiram Primaria, Marktgasse 
si Kramgasse, Catedrala Sf Vicentiu. Ne 
continuam aventura noastra elvetiana 
si ajungem in  Interlacken, orașul dintre 
lacuri, după cum numele său o spune. 
Situat între lacurile Thun și Brienz, dar 
și între munţi, mai exact vârfurile Eiger,  
Monch și Jungfrau, orașul reprezintă 
poarta spre fabuloasa regiune Jungfrau, 
cea mai râvnită destinaţie elveţiană pentru 
căutătorii de aventuri în aer liber și sporturi 
extreme. De aici pornim spre Liechtenstein, 
printre cele mai mici state din Europa, 
dar și printre cele mai bogate. Capitala 
Vaduz tronează în munţi cu al său castel 
singuratic, care deși nu poate fi vizitat 
merită văzut măcar din exterior. Seara ne 
vom caza în zona Dornbirn. 

8.  Sankt Gallen - Cascada Rinului - Zurich 

- Lucerna

Astăzi ne întoarcem în Elveţia si urmam 
malul lacului Konstanz si ajungem in orașul 
Sankt Gallen, capitală a cantoanelor de 
est. Este un loc încărcat de istorie și cultură 
locală, unde principala atracţie este renumita 
Abaţia Benedectina, un sit protejat trecut 
în patrimoniul UNESCO, cu superba sa 
bibliotecă în stil rococo. De aici, autocarul 
ne va duce spre graniţa cu Germania, unde 
vom admira Cascada Rinului, cea mai mare 
și printre cele mai frumoase cascade din 
Europa. Ne continuam traseul si ajungem in  
Zurich, cel mai mare oraș al Elveţiei și unul 
dintre cele mai vii din Europa. Având o scenă 
culturală foarte activă, Zurich este una dintre 
destinaţiile europene preferate de tineri și 
de cei care caută distracţie, dar și un centru 
recunoscut de artă contemporană. Putem 
vizita Kunsthaus, printre cele mai mari galerii 
de artă din Europa, biserica Fraumunster (cu 
vitraliile remarcabile ale lui Marc Chagall), 
Grossmunster (catedrala protestanta,      
fondata de Carol cel Mare) sau Muzeul 
Ceasurilor Beyer. Următoarea oprire este 
Lucerna, un oraș situat pe malul Lacului celor 
4 Cantoane. Cu un centru vechi medieval 
bine conservat, cu alei de piatră inundate 
de sunetul muzicii, cu căsuţe colorate, 
poduri de piatră și promenade pe malul 
râului, orașul este de un romantism fantastic, 
accentuându-se odată cu lăsarea serii. 
Vizitam orasul pornind la pas si admirand  
Kapellplatz, Primaria, St Peterskapeele, 
Kapellbrucke, Wasserturm.  Întoarcere pentru 
cazare la acelasi hotel din zona Dornbirn. 

Castelul Neuschwanstein

Neuschwanstein este unul dintre 
cele mai frumoase palate din Europa. 

Un simbol al stilului romantic, palatul a 
fost sursă de inspiraţie pentru prolifi cul 
creator de animaţie, Walt Disney. Castelul 
din fi lmul de animaţie Frumoasa din 
Pădurea Adormită este varianta de ecran al 
Castelului Neuschwanstein.

Chamonix

Staţiunea montană Chamonix este 
printre cele mai faimoase din regiunea 

Alpilor Elveţieni. Peisajele spectaculoase 
incită privirea. De aici începe tărâmul 
vârfurilor alpine veșnic înzăpezite. Dacă 
vremea  permite se urcă din Chamonix la 
cea mai inalta statie de telecabina din lume, 
Aguille du Midi, la 3777 m.

Zurich

Este una dintre destinaţiile europene 
preferate de tineri și de cei care caută 

distracţie, dar și un centru recunoscut de 
artă contemporană. Putem vizita Kunsthaus, 
printre cele mai mari galerii de artă din Europa, 
biserica Fraumunster (cu vitraliile remarcabile 
ale lui Marc Chagall), Grossmunster (catedrala 
protestanta, fondata de Carol cel Mare), sau 
Muzeul Ceasurilor Beyer. 
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așezare întemeiată în secolul al XIV lea lângă 
lacul de smarald Wolfgang. Continuăm periplul 
cu Linz, oraș în permanentă mișcare, de unde te 
poţi conecta la cele mai noi tehnologii. Vedem 
instalaţii de artă îndrăzneţe și centrul science 
fiction, parcurgem un scurt tur de oras in centrul 
istoric.   Ajungem in cursul serii in Budapesta. 
Cazare la hotel in Budapesta.

11. Budapesta - București

De dimineaţă, plecăm spre casă, deja fiindu-
ne dor de peisajele desprinse din basme și 
așteptând să revenim pe meleagurile stâncoase 
ale Alpilor.

PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat / * Bilet de avion Bucuresti – 
Viena si retur;
10 / 8 nopţi de cazare la hotel de 2-4*
10 / 8 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
Transferuri de la / catre aeroportul din Viena - Avion
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu dupa intalnirea cu 
acesta in Viena - Avion

OPŢIONAL

Excursie Castelele Bavariei - 30 € /pers.
Excursie Chamonix - 25  € / pers. 
Crama Borkatakomba -25  € /pers - Autocar

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de persoane;
Telecabina la Chamonix si Matterhorn, trenuletul din Tasch, 
urcarea la Neuschwanstein

DE REŢINUT!

• Supliment de single 175 € - Autocar
• Supliment de single 155 € - Avion
• Reducere a 3-a persoană în ca meră - 15  €
• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulţi

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 118€
PROMO

Reducere 79€/79€
STANDARD PLUS

Reducere 60€/60€

395€
+ 155 € (transport autocar)

277€
+ 155 € (transport autocar)

316€
+ 155 € (transport autocar)

335€
+ 155 € (transport autocar)

395€

+ 295 € (bilet de avion, transfer si transport autocar)
277€

+ 295 € (bilet de avion, transfer si transport autocar)

316€

+ 295 € (bilet de avion, transfer si transport 

autocar)

335€

+ 295 € (bilet de avion, transfer si transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT  Excursie Castelele Bavariei;
• Excursie Chamonix;

•  Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Seară în Borkatakomba

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage 
la hotel, avem pentru tine un 
pont: cum sună “Seară de Crama“?  
(optional).
Te invitam la  Borkatakomba, 
restaurantul unguresc unde ne vom 
petrece ultima seară împreună. 
Crama oferă vinuri ungurești 
deosebite, care ne vor da chef de 
vorbă și de depănat amintirile 
proaspete din vacanţă. Înainte de 
a încheia, trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fi ecare 
meniu al unui restaurant unguresc 
care se respectă: somlyi galuska, 
adică un pandişpan pufos, glazurat 
cu cremă de ciocolată şi frişcă 
bătută. În timp ce ne  delectăm cu 
cina festivă, ne hrănim și inimile 
cu programul folcloric de dans și 
muzică tradiţională. Destulă vorbă! 
Hai să ciocnim cupele, să schimbăm 
numere de telefon și să celebrăm 
prietenii noi. În defi nitiv, suntem 
camarazi de călătorie și nu-i exclus 
să mai fi m și altădată!

9. Kitzbuhel - Zell am See - Salzburg

Părăsim Elveţia și începem lungul drum spre 
casă, făcând primul popas în Kitzbuhel, Austria, 
un veci oraș minier, devenit astăzi una dintre 
cele mai selecte staţiuni montane. Se spune 
că aici se află prima pârtie de ski din Austria, 
datând din 1893. Micul oraș cu case colorate și 
arhitectură medievală, acoperit mai tot timpul de 
zăpadă, ne dă impresia că aici oamenii trăiesc un 
Crăciun perpetuu. Puţin mai jos, în Zell Am See, 
descoperim un peisaj furat din cărţile poștale, cu 
un lac bârfit că ar fi „mai albastru decât albastrul”, 
care se întinde la poalele munţilor împăduriţi. 
Ne vom lăsa copleșiţi de natură și aproape că 
vom ignora orice altceva, căci cu siguranţă ne va 
lipsi acest tablou epic. Continuăm drumul spre 
Salzburg, orașul lui Mozart. Salzburg-ul este ca o 
scenă de film - nu degeaba au filmat aici „Sunetul 
Muzicii”, în special datorită clădirilor superbe 
în stil baroc, străduţelor liniștite, parcurilor 
atent îngrijite, munţilor spectaculoși din fundal, 
castelului de pe deal, mirosului îmbietor al 
mâncării și lista ar putea continua la nesfârșit. 
Turul nostru pietonal prin Salzburg cuprinde:  
Grădinile Mirabell, Domul, Orașul Vechi și Casa 
lui Mozart. După vizită vă recomandăm să luaţi 
masa la unul dintre minunatele restaurante din 
oraș, pentru a încerca bunătăţi specifice, dar și 
internaţionale. Seara ne vom caza la o pitoresca 
pensiune din zona. Salzburg. 

10. Salzburg - Lacurile Glaciare – Linz – 

Budapesta

Se traverseaza superba zona montană  
Salzkammergut, cu creste semețe reflectate în 
oglinda lacurilor glaciare Mondsee și Attersee. 
Scurt popas in renumita statiune St Gilgen, 

BEST DEAL

03.06; 11.06; 08.07;

30.07; 10.08; 19.08;

01.09;

04.06; 12.06; 09.07;

31.07; 11.08;

20.08;02.09;

2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR

AVION
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Viena

Innsbruck

Linderhof

Milano

Padova

Ljubljana

Zagreb Aosta

Torino

Genova

San Remo

Nisa

Coasta de Azur

Portofino

Montreux

Berna
Zurich

Lucerna
Interlaken

Liechtenstein

Geneva

Lausanne

Neuschwanstein Melk

Ungaria

Austria

Germania

Italia

Franta

Budapesta

Belgrad
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TUR DINTR-O PRIVIRE

11 nopți cazare: 
       hotel de 2-4*

11 mese incluse:
      11 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Traversarea Alpilor va fi  highlight-ul acestei 
superbe călătorii. Ne vom întâlni cu o 
diversitate halucinantă de culturi, fi ecare 
cu specifi cul său local. Vom vedea peisaje 
alpine, zone de coastă de vis, orașe divine.   

Excursie la Portofi no, faimoasa staţiune 
așezată la poalele Apeninilor Ligurici.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

279€

începând de la

+ 155 € (transport cu autocarul)

��
?� � /pers.

E
L

V
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Într-o singură călătorie de vis, vei traversa 
toată Europa pe drumuri ce ne poartă prin 
peisajele sublime din Alpi, nordul Italiei, Coasta 
de Azur, Elveţia, coasta Adriaticii și Balcani.

Europa multiculturală la cote înalte.

Melk: Biserica Abaţiei
Castelele Bavariei : Linderhof şi 
Neuschwanstein
Sankt Gallen : Abaţia Benedectină
Cascada Rinului ; Zurich : Fraumunster, 
Grossmunster ; Lucerna : Kapellplatz, St 
Peterskapeele, Kapellbrucke
Berna : Marktgasse, Kramgasse, Catedrala 
Sf Vicenţiu ; Montreux: Castelul Chillon, 
Statuia lui Freddy Mercury
Lausanne : Catedrala Notre Dame
Geneva : Catedrala St Pierre, Place Neuve
Aosta : Catedrala, Poarta Praetoria
Torino : Piazza Castello, Domul San 
Giovanni ; Genova : Catedrala San 
Lorenzo, Palatul Ducal ; Milano : Domul, 
Galeriile Vittorio Emanuele, Piazza dela 
Scala ; Padova : Bazilica Sf. Anton
Zagreb : Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE Viena –  Abatia Melk - Innsbruck – Linderhof – Neuschwanstein – Schaffh  ausen – Zurich - Lucerna – Liechtenstein – 

Interlaken – Berna  – Montreux – Laussane – Geneva - Chamonix – Aosta – Torino – Genova – Portofi no – Monaco – Nice – San 

Remo – Milano – Padova – Ljublijana – Zagreb – Belgrad 

Muzeul ceasurilor

Muzeul Ceasurilor Bayer nu este 
chiar unul obișnuit, căci elveţienii 
impun pretenţii mari când e 
vorba despre ceasuri. Găsim 
aici una dintre cele mai mari 
colecţii de ceasuri din lume, atât 
contemporane, cât și foarte vechi, 
cu exponate din 1400 î.Hr. și până 
astăzi, de la ceasuri cu pendul, până 
la ceasuri automate de mână, de la 
modele clasice, până la prototipuri.

Medovaca - băutura ursului

Seara mai rămîne timp să ne 
înfruptăm din preparatele supra-
calorice, dar extrem de gustoase 
ale bucătăriei sârbești, și să 
ciocnim paharele pline de sljivovica 
(sliboviţa), rakija (rachiu) sau 
varaintele sale mai fanteziste cu 
diverse arome precum cea de gutui, 
caise sau nuc. Ar fi păcat să nu 
gustăm din păcătoasa medovaca 
(băutura ursului), o variaţiune a 
rachiului în care mierea este vedetă. 
Hai să ciocnim cupele, să schimbăm 
impresii și să legăm prietenii noi. 
În definitiv, suntem camarazi de 
călătorie și nu-i exclus să mai fim și 
altădată …)

Savori din: ITALIA
.................................................................
Plimbati-va pe străzile din Portofi no, 
vizitând totodată și atelierele 
artizanale unde femeile din oraș 
lucrează cu modele elegante 
de dantelă. Trebuie să degustaţi 
neapărat o reţeta tipică locului - 
“Lasagna di Portofi no”. Dar, înainte 
de asta, puteţi gusta la aperitiv o 
foccaccia genoveză și savura un 
pahar de  Giancu de Purtufi n, un vin 
care combină mai multe soiuri de 
struguri ale regiunii și este produsă 
numai local.

LASAGNA DI PORTOFINO
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 08.06.
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Ajungem în cursul serii la Budapesta. (Cazare 
în Budapesta).

2. Budapesta - Viena - Melk - Innsbruck 

Plecăm către Viena, capitala Austriei. Facem 
un scurt tur panoramic: Roata Mare din Prater, 
Sediul ONU, Turnul Dunării, Ringstrasse, 
Opera, Palatul Hofburg, Piata Maria 
Tereza, Parlamentul, Burgtheater, Primaria, 
Universitatea. Continuăm drumul spre 
Innsbruck cu o scurtă oprire la Abaţia Melk, 
ridicată în 1089 pe un deal stâncos ce tronează 
deasupra Dunării. Precum vechii nobili, ne 
retragem la Innsbruck, capitala Tirolului 
austriac, un minunat oraș de la poalele Alpilor. 
Cazare la un hotel din zona Innsbruck.

3. Innsbruck - Linderhof - Neuschwanstein

Plecăm dimineața, imediat după micul dejun 
spre Germania, oprind mai întâi la mică 
distanţă de graniţă, la Palatul Linderhof din 
Ettal. Așezat lângă Alpii Bavarezi, acesta este 
cel mai mic dar și cel mai somptuos palat 
al lui Ludovic II, singurul pe care a trăit să-l 
vadă terminat. Inspirat din Versailles, palatul 
are camere decorate cu pietre preţioase 
iar dormitorul regal are un candelabru de 
500kg. Continuăm drumul pe graniţă și 
ajungem la Neuschwanstein, unul dintre cele 
mai frumoase palate din Europa. Un simbol 
al stilului romantic, palatul ne amintește de 
basmele copilăriei, fiind o sursă de inspiraţie 
pentru castelul Frumoasei din Pădurea 
Adormită de la Disneyland. Cazare la hotel în 
zona Dornbirn

4.  Cascada Rinului - Zurich – Lucerna - 

Liechtenstein 
Urmăm malul lacului Konstanz și ajungem în 
orașul Sankt Gallen, capitală a cantoanelor 
de est. Este un loc încărcat cu istorie și cultură 
locală, unde principala atracţie este renumita 
Abaţia Benedectina, un sit protejat trecut în 
patrimoniul UNESCO, cu superba sa bibliotecă 
în stil rococo. De aici, autocarul ne va duce 
spre graniţa cu Germania, unde vom admira 
Cascada Rinului, cea mai mare și printre cele 
mai frumoase cascade din Europa. Continuam 
spre  Zurich, cel mai mare oraș al Elveţiei și 
unul dintre cele mai frumoase din Europa. 
Având o scenă culturală foarte activă, Zurich 
este una dintre destinaţiile europene preferate 
de tineri și de cei care caută distracţie, dar și 
un centru recunoscut de artă contemporană. 
Putem vizita Kunsthaus, printre cele mai 
mari galerii de artă din Europa, biserica 
Fraumunster (cu vitraliile remarcabile ale 
lui Marc Chagall), Grossmunster (catedrala 

protestanta, fondata de Carol cel Mare),  sau 
Muzeul Ceasurilor Beyer. Următoarea oprire 
este Lucerna, un oraș situat pe malul Lacului 
celor 4 Cantoane. Cu un centru vechi medieval 
bine conservat, cu alei de piatră inundate de 
sunetul muzicii, cu căsuţe colorate, poduri de 
piatră și promenade pe malul râului, orașul 
este de un romantism fantastic, accentuându-
se odată cu lăsarea serii. Vizitam orasul 
pornind la pas si admirand  Kapellplatz, 
Primaria, St Peterskapeele, Kapellbrucke, 
Wasserturm.  Ultimul punct al vizitei noastre 
este Liechtenstein, printre cele mai mici state 
din Europa, dar și printre cele mai bogate. 
Capitala Vaduz tronează în munţi cu al său 
castel singuratic, care deși nu poate fi vizitat 
merită văzut măcar din exterior. 
Cazare la acelasi hotel din zona Dornbirn. 

5. Interlaken – Berna – Montreux – Laussane

Plecăm spre Interlacken, orașul dintre lacuri, 
după cum numele său o spune. Situat între 
lacurile Thun și Brienz, dar și între munţi, mai 
exact vârfurile Eiger,  Monch și Jungfrau, orașul 
reprezintă poarta spre fabuloasa regiune 
Jungfrau, cea mai râvnită destinaţie elveţiană 
pentru căutătorii de aventuri în aer liber și 
sporturi extreme. Ne îndreptăm apoi spre 
Berna, capitala Elveţiei, orașul străbătut de râul 
Aare, a cărui apă are culoarea azurului. Găsim 
aici aceeași frumoasă arhitectură medievală 
cu care Elveţia ne-a obișnuit, alături de muzee 
și galerii de artă, dar și de case memoriale 
unde au trăit locuitori faimoși, unul dintre ei 
fiind Einstein. Vedem Primăria, Marktgasse 
și Kramgasse, Catedrala Sf Vicentiu. Plecăm 
spre  Montreux, un orășel șic din munţi unde 
numeroși artiști s-au oprit de-a lungul timpului 
pentru a-și revigora inspiraţia. Castelul Chillon 
de pe malul Lacului Geneva, promite și el să 
ofere inspiraţie oricui îi trece pragul. Orașul 
vecin Lausanne, considerat varianta mai 
distractivă a Genevei, oferă același tablou 
de basm, contrastând însă prin energia și 
vitalitatea specifică unui veritabil centru 
universitar. Aici găsim și sediul Comitetului 
Olimpic Internaţional și Muzeul Olimpic. Seara 
ne vom caza în zona Bellegarde

6. Geneva - Chamonix – Aosta - Torino

Astăzi ajungem la Geneva, al doilea oraș 
ca mărime al Elveţiei. Este orașul cu cele 
mai multe sedii de instituţii internaţionale, 
între care amintim Organizaţia Mondială a 
Comerţului, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
Comitetul Internaţional al Crucii Roșii, dar 
și faimosul centru de cercetare CERN și 
acceleratorul său de particule. Începem turul 
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nostru în Geneva admirând: Catedrala 
St. Pierre, Place Neuve, Maison Tavel, 
Primaria, sediul ONU. Pentru cei energici și 
fără rău de înălţimi am pregătit si o oprire 
in Chamonix, taramul stancilor vesnic 
inzapezite. Daca vremea  permite se urca 
din Chamonix la cea mai inalta statie de 
telecabina din lume , Aguille du Midi 
3777 m.  Continuăm aventura admirând 
superbele peisaje și fară a simţi timpul 
ce se scurge ajungem în Aosta, capitala 
și principalul oraș al regiunii. Fondat de 
romani ca oraș fortificat (Augusta Praetoria 
Salassorum) pentru a se opune avansului 
barbarilor spre câmpia Padului, Aosta 
și-a păstrat importanţa și în timpul Evului 
Mediu. Admirăm vechea parohie Santa 
Maria, cu baptisteriul sau antic și catedrala 
orasului. De asemenea, impresionant este 
și Teatrul Roman (Teatro Romano), înălţat în 
sec. I î.H. Pornim din nou la drum. Cazare 
în Torino.

7. Torino - Genova – Portofino

Facem cunoștinţă cu Torino și cu istoria sa 
fascinantă, care ni se dezvăluie la fiecare 
pas pe care îl facem pe bulevardele 
largi sau sub arcadele somptuoase ale 
acestui oraș elegant. Prima capitală a 
Italiei moderne și fostă reședinţă a Casei 
de Savoia, Torino este cunoscut astăzi 
pentru numeroasele sale galerii de artă, 
parcuri și grădini, teatre, librării, muzee, 
biserici, piaţete, cafenele restaurante. Aici 
ne vom delecta cu Palatul Regal, amplasat 
în uriașa Piazza Castello, care, alături de 
alte 13 reședinţe ale Casei de Savoia, face 
parte din patrimoniul mondial UNESCO. 
Admiram Domul San Giovanni cu celebrul 
Giulgiu din Torino, Palazzo Madama si 
simbolul orasului Mole Antnelliana, cândva 
cea mai înaltă clădire din lume. Continuăm 

călătoria spre Genova, capitala Liguriei. 
Facem cunoștinţă cu magia acestui port 
istoric, punct de plecare al miilor de 
expediţii pe mare de-a lungul secolelor. 
Remarcăm Vechiul Port, Centrul istoric 
cu labirintul său de străduţe înguste, 
Catedrala San Lorenzo, Palatul Ducal 
şi casa lui Cristofor Columb.  De aici ai 
ocazia să vizitezi un paradis al simţurilor: 
excursie opțională la Portofino, faimoasa 
staţiune așezată la poalele Apeninilor și 
malul însorit al Mediteranei. După câteva 
ore petrecute în acest minunat orășel vom 
înţelege de ce Portofino a dat numele 
mai multor parfumuri celebre (din care 
amintim ”Escale à Portofino” al casei Dior 
sau ”Neroli Portofino” semnat de Tom Ford) 
și de ce una dintre melodiile nemuritoare 
cântate de Dalida s-a numit chiar ”I Found 
my love in Portofino”. Greu se poate 
pune în cuvinte încântarea pe care o 
simţi atunci când privești valurile albastre 
ale Mediteranei, când te plimbi prin 
grădinile luxuriante și atât de romantice ale 
mănăstirii medievale San Girolamo, când 
savurezi o cafea în Piazzetta din centrul 
orășelului, privind casele zugrăvite în culori 
pastelate și colinele înverzite care apără 
golful Portofino. Farmecul acestor locuri 
este completat de bucătăria rafinată a 
regiunii Liguriei și nenumăratele itinerarii 
culturale. Ne întoarcem în Genova. 

8. Coasta de Azur – Monaco, Nice, San 

Remo Program liber sau excursie optional 
ape Coasta de Azur. Pornim spre Monaco 
unde, după ce admiram Palatul Princiar, 
parcurgem traseul curselor de Formula 
1 între Port şi faimosul Cazino. Urmează 
Nice pentru o plimbare pe Promenade 
des Anglais, iar la întoarcere, oprire în San 
Remo, replica staţiunilor exclusiviste în 

“varianta” italiană. Cazare în zona Genova. 

9. Genova – Milano - Padova

Astăzi ne așteaptă noi aventuri: ne 
despărţim de Genova și ne îndreptăm spre 
Milano pentru o vizită în inima capitalei 
financiare, comerciale și industriale a 
Italiei. Autocarul ne lasă  în apropierea 
zidurilor Castelulul Sforza. Astăzi aici își 
au sediul patru muzee. Galeria de Artă și 
Muzeul de Arte Frumoase sunt considerate 
principalele atracții, celelalte două muzee 
fiind mai modeste. De aici, ne propunem 
să mergem la pas până la animata Piazza 
del Duomo, unde cu sufletul la gură 
“evaluăm” Domul din Milano. A fost și 
rămâne una dintre cele mai spectaculoase 
catedrale gotice din Europa. Continuăm 
traseul pietonal până la Piazza della 
Scala, de unde avem ocazia să admirăm 
frumoasa clădire a Operei. Inaugurată 
în 1778, Scala și-a luat numele de la 
biserica ce se afla înainte chiar pe locul în 
care a fost ridicată clădirea impunătoare 
a operei. Aceasta a fost redeschisă în 
1946, după ce suferise distrugeri mari în 
timpul războiului. Din capitala Lombardiei 
pornim spre Padova. Ne dăm întâlnire în 
centrul orașului. Aici admirăm Basilica di 
Sant’Antonio, locul unde este înmormântat 
Sf. Anton de Padova, unul dintre cei mai 
venerați sfinți ai Italiei.  Tot aici vedem o 
capodoperă a lui Tiţian care prezintă în 
fresce viaţa Sfântului Anton. Seara cazare 
hotel în zona Padova.

10. Padova – Ljublijana - Zagreb

După un mic dejun săţios ne luăm la 
revedere de la Padova și ne îndreptăm 
spre Ljublijana.  Te vor uimi spaţiile verzi 
foarte vaste, iar tihna acestei capitale 
europene te va cuprinde ca o poveste 
frumoasă. Destinaţia noastră este Castelul 

ITINERARIU

Domul din Milano 

este una dintre cele mai spectaculoase 
catedrale gotice din Europa și una dintre 

imaginile emblematice ale Italiei. Nu pleca din 
Milano fără să ai câteva poze cu această bijuterie 
arhitectonică!

1 Monte Carlo

Cunoscut mai ales datorită faimosului 
circuit de Formula 1, cândva singurul Grand 

Prix de automobilism de stradă, Monte Carlo este un 
oraș spectaculos. Și nu ne referim la topul milionarilor 
din Europa, deși mulţi dintre ei sunt cetăţeni ai mcului 
regat monegasc.  În timpul turului de oraș, vom avea 
ocazia să zărim clădirile și atracţiie emblematice din 
Monte Carlo:  Palatul Princiar, traseul curselor de 
Formula 1 între Port şi faimosul Cazino. 

2 Zurich

Este una dintre destinaţiile europene 
preferate de tineri și de cei care caută 

distracţie, dar și un centru recunoscut de artă 
contemporană. Putem vizita Kunsthaus, printre 
cele mai mari galerii de artă din Europa, biserica 
Fraumunster, Grossmunster (catedrala protestanta,   
fondata de Carol cel Mare),  sau Muzeul Ceasurilor 

Beyer. 

3
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Ljubljana, care se înalţă pe dealul din mijlocul 
capitalei slovene. Acesta datează din secolul 
al XV-lea și aspectul său impunător îi trădează 
rolul istoric de fortăreaţă, cazarmă și reședinţă 
regală. Podul Triplu este unul dintre cele mai 
frumoase și cunoscute poduri din Ljubljana. 
Arhitectura sa specială reunește, de fapt, un 
grup de trei poduri care leagă orașul modern 
de centrul medieval. Zona este animată de 
baruri și restaurante. Pornim apoi spre Zagreb. 
Acesta a rezistat eroic atacurilor turcesti (între 
secolele XIV și XVIII), dar și cutremurului 
devastator din 1880. Încercările trăite de-a 
lungul timpului se văd, azi, în Zagreb, în două 
moduri. Bisericile luxuriante și mănăstirile 
arată credinţa puternică în Dumnezeu. Pe de 
altă parte, palatele, parcurile și aria comercială 
arată că în Zagreb oamenii știu să se bucure 
de viaţă! În vizita noastră, vedem ambele 
pespective: cea spirituală, la Catedrala 
Adormirea Maicii Domnului, care domină 
Piaţa Kaptol cu turnurile sale ce veghează 
orașul încă din secolul al XIII-lea, dar și 
partea modernă, vibrantă pe care o simţi în 
Piaţa Centrală Zrinjevac – numită oficial Trg 
Nikole Šubića Zrinskog. După o zi lungă, aici 
se termină explorarea acestei capitale și ne 
retragem ușor, ușor spre hotelul unde ne vom 
odihni peste noapte.  Cazare în Zagreb.

11. Zagreb - Belgrad

Azi ajungem în Belgrad,  un oraș care s-a 
ridicat pe vechea Cetate Singidunum, fondat 
de un trib celtic  și transformat de romani 
într-un centru de apărare la granița imperiului. 
Cetatea se află în Parcul Kalemegdan, un 
spațiu ce se întinde până la malurile Dunării și 
ale Râului Sava. În Parcul cetății zărim: Poarta 
Zindan, Poarta lui Despot, Fântâna Romană, 
Biserica Ruzica, Monumentul Recunoștinței 

Franceze și Turnul cu Ceas. Ieșim din 
Kalemegdan şi ne îndreptam spre Catedrala 
Ortodoxă Arhanghelul Mihail, construită la 
ordinele domnitorului Milos Obrenovic, în 
1837. În apropiere se află Palatul Prinţesei 
Ljubica. Mergem pe artera pietonală Kneaz 
Mihajlov, faimoasă pentru cafenelele și 
magazinele foarte en vogue. Aici găsim un oraș 
vibrant, plin de viață și istorie, cu edificii civile 
în stil neoclasic sau baroc ce poartă amprenta 
Habsburgică de sec. XIX. În Piața Republicii 
vedem Muzeului Național și Teatrul Național, 
apoi  intrăm în Skadarlija, cartierul boem 
al Belgradului, corespondent al  celebrului 
Montmartre din Paris. Aici, odinioară își făceau 
veacul scriitori, artiști și actori. Câteva dintre 
localuri mai primesc și astăzi oaspeți, Dva 
Jelena, Zlatni Bokal și Tri Sesira. În cârciumi, 
notele muzicale readuc atmosfera de început 
de secol XX, cu chansonette sau folk, jazz și 
clinchet de pahare, acompaniate de o animație 
veselă și voci petrecărețe. Vizităm cea mai 
impunătoare catedrală ortodoxă din Balcani, 
Catedrala Sf. Sava, incendiată de către turci în 
1595 și reconstruită în secolul XIX. Cazare în 
Belgrad. 

11.  Belgrad – Bucureşti

După micul dejun plecăm spre România. 
Parcurgem drumul cu amintiri de nepreţuit în 
minte și gata pentru a gusta din istoria altor 
locuri captivante. 

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptie ziua 8 cu 
transport public;
11 nopţi de cazare la hotel de 2-4*
11 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu

OPŢIONAL
Excursie Portofi no - 15 € /pers. 
Excursie Coasta de Azur - 35  € / pers. 
Cină tradiţională în Belgrad -  25  €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de 
persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single 210 €
• Reducere a 3-a persoană în cameră  15 €. 
• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare în cameră dublă cu 2 adulţi

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 130€

PROMO

Reducere 86€
STANDARD PLUS

Reducere 65€

409€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

279€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

323€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

344€
+ 155 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Ofertă valabilă pentru primele locuri în autocar;
• Avans 25% la înscriere;
• Diferența de plată până la  21 de zile înainte de 

data plecării;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, având 

incluse asigurarea medicala, storno și de 
bagaje.

• GRATUIT  Excursie Portofi no; 
• GRATUIT  Excursie Coasta de Azur 

•  Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
și asistență turistică locală);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabilă pentru ultimele locuri 
în autocar;

• Plata integrală la înscriere;
• Nu se acceptă modifi cări sau anulări.
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la inscriere;

• Diferența de plată până la 28.02.2018;

•  Tarif disponibil și în varianta de 

transport individual (include serviciile de 

cazare și asistență turistică locală);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 28.02.2018

• Avans 30% la înscriere;

• Diferența de plată până la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil și în varianta de 

transport individual (include serviciile de 

cazare și asistență turistică locală);

• Oferta valabilă până la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Cafenele vieneze

Viena este faimoasă pentru restaurantele 
și cafenelele a căror fi neţe o întâlnim rar 
în alte locuri. Prima cafenea s-a deschis 
aici încă din 1685, la început ca loc de 
degustare a faimoasei băuturi turcești, 
care se comanda după culoare. Chelnerul 
prezenta o tăblie vopsită în 20 de dungi 
numerotate, fi ecare corespunzând unui 
anume tip de cafea. Nu ezitaţi să treceţi 
pragul renumitei cafenele Schwarzenberg 
situată pe Kärntner Ring și să încercaţi 
specialităţi precum: “Kapuziner”- Cafea 
Mocca cu puţin lapte ; “Maria Theresia”- 
Cafea Mocca cu lichior de portocale sau 
“Wiener Eiskaff e”- îngheţată de vanilie cu 
cafea Mocca și multă friscă

Ștrudel sloven

Prânzul îl luăm împreună, după ce 
decidem că dieta poate să mai aștepte 
puţin. Preparatele tradiţionale sunt parte 
din mândria locului, căci în Ljubljana 
vei mânca un strudel uimitor, vei gusta 
brânzeturi rafi nate și îţi vei stinge setea cu 
bere locală. Slovenii se laudă cu apicultura 
și au nenumărate soiuri de miere. Așa 
că dacă te gândești să aduci un suvenir 
pentru cei dragi, acum este momentul să 
te aprovizionezi cu miere parfumată.

Kafana sârbească

Așa cum grecii au tavernele, francezii 
bistrourile, sârbii se mândresc cu ale lor 
“kafana”, locul ideal pentru o experienţă 
gastronomică autentică sârbească. 
Meniul e variat, însă trebuie sa  gustati  
o plejskavica, un fel de burger de vită 
condimentată și prăjită la grătar, stropită 
cu sosul delicios de kaimak, servită 
cu chifl e proaspete, verdeaţă, ceapă și 
legume după plac. Alternativa poate 
fi  cevapi (un soi de mititei sârbești) la 
grătar care îţi lasă gura apă. Așa că, să 
aveţi poftă! Preţurile sunt modeste iar 
mâncarea delicioasă și porţionată cu 
generozitate.

08.06;20.06; 

03.07;18.07;01.08

05.08; 24.08; 

05.09;2018

DATE DE PLECARE

BEST DEAL
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CE VOM VIZITA...

Vom vedea orașe medievale în care vechi-
ul și noul coexistă într-o armonie superbă. 
Zonele rurale seamănă mai degrabă cu 
staţiuni cochete, iar peisajele spectacu-
loase profi tă de vecinătatea munţilor, a 
lacurilor glaciare sau a pădurilor seculare.  

Salzburg : Gradinile Mirabel, Domul, 
Oraşul Vechi ; Innsbuck : Goldenes Dachl, 
Arcul de Triumf ; Verona : Balconul Julietei, 
Piazza delle Erbe ; Sirmione : Biserica 
Santa Maria Maggiore, Biserica San Pietro, 
Castelul Scaligera ; Bergamo : Piazza 
Vecchia, Catedrala Santa Maria Maggiore, 
Fântăna Contarini ; Sankt Gallen : Abaţia 
Benedectină
Cascada Rinului ; Zurich : Fraumunster, 
Grossmunster ; Lucerna : Kapellplatz, St 
Peterskapeele, Kapellbrucke ; 
Berna : Marktgasse, Kramgasse, Catedrala 
Sf Vicenţiu
Lausanne : Catedrala Notre Dame
Geneva : Catedrala St Pierre, Place Neuve
Montreux: Castelul Chillon, Statuia lui 
Freddy Mercury, Zermatt ; Milano : Domul, 
Galeriile Vittorio Emanuele, Piazza dela 
Scala ; Veneţia : Piaţa şi Bazilica San 
Marco, Podul Rialto, Palatul Dogilor, Canal 
Grande ; Ljubljana : Catedrala Sf.Nicolae, 
Fântăna Robba

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

Cei mai spectaculoși munţi ai Europei, peisaje 
impresionante cu lacuri glaciare ca oglinda, orașe 
pitorești, palate și castele ca-n povești. Ţi-am dat motive 
sufi ciente să-ţi faci bagajele?

329€

începând de la

+ 205 € (transport autocar)

��
?� �

274€

începând de la

+  330€ (bilet de avion și 
transport autocar)

�
?� �

/pers.

/pers.

E
L

V
E

Ţ
I
A

Varese
Lago di Como

St. Moritz

Dornbirn

Geneva

Montreux
Zermatt

Matterhorn

Chamonix-
Mont-Blanc

Franta

Italia

Austria

Elvetia

Milano

12/6 nopți cazare: 
           hotel de 2-4*

12/6 mese incluse:
          12/6 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur 
București - Milano

TUR DINTR-O PRIVIRE

Un voiaj miraculos prin toată Regiunea Alpilor.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE Viena –  Salzburg - Innsbruck – Verona – Lago di Garda – Sirmione – Bergamo - Varese – Lago di Como – St. Moritz – 

Schaffh  ausen – Zurich – Lucerna - Liechtenstein – Interlaken – Berna – Lausanne – Geneva – Montreux – Chillon – Chamonix 

– Zermatt – Materhorn – Milano – Padova – Venetia – Ljubljana 

Muzeul ceasurilor

Muzeul Ceasurilor Beyer nu este 
chiar unul obișnuit, căci elveţienii 
impun pretenţii mari când e vorba 
despre ceasuri. Găsim aici una dintre 
cele mai mari colecţii de ceasuri 
din lume, atât contemporane, cât și 
foarte vechi, cu exponate din 1400 
î.Hr. și până astăzi, de la ceasuri cu 
pendul, până la ceasuri automate de 
mână, de la modele clasice, până la 
prototipuri.

Plimbare cu gondola

Emblema Veneţiei, în memoria 
colectivă dragi prieteni, nu este 
Palatul Dogilor, ci gondolierul cu 
bluzon în dungi alb-roșii sau albastre 
și pălăria neagră inconfundabilă 
care cu ambitusul lui Pavarotii 
cântă o serenadă celor doi pasageri 
îndrăgostiţi din ambarcaţiunea 
sa. Acum este ocazia să tocmim un 
gondolier și să navigăm alene pe 
canalele orașului, locul perfect să 
admirăm arhitectura inconfundabilă 
a clădirilor, palatelor, monumentelor 
şi podurilor vechi de secole, să simţim 
vibraţia acestui oraș unic, romantic 
prin defi niţie.

Savori din: ITALIA
.................................................................
Merităm un scurt popas pentru 
cel mai cunoscut deliciu local, 
Gelato Garda Lake. După cum 
ai ghicit deja, ne vom răcori 
cu o îngheţată delicioasă, o 
combinaţie de arome dulci 
și acrișoare... aste pentru că 
îngredientele de bază sunt 
lămâia și strugurii. Nu vă lăsaţi 
tentaţi de celelalte variante de 
arome pentru că  în Sirmione 
aceasta este “îngheţata casei”.

APFELSTRUDEL
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCOa

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 26.05.
Locuri limitate!

1. București – Budapesta 

 Ajungem în cursul serii la Budapesta. (Cazare 
în Budapesta).

2. Budapesta - Viena - Salzburg

Plecăm spre Viena, un important centru 
cultural al Europei, ce deține adevărate 
comori arhitectonice, moștenite de la 
Imperiul Habsburgic, a cărui reședință a 
fost aici vreme de șase secole. Complexul 
Palatului Hofburg adăpostește capela 
imperială Burgkapel și celebra Școală 
Spaniolă de Echitație, unde armăsarii 
Lipizzaner execută figuri elegante. Metropola 
austriacă este o destinație fascinantă care 
poate rivaliza cu Parisul, Londra, Praga sau 
Roma. Parcurgem un scurt tur panoramic 
din autocar admirând pe rând: Roata Mare 
din Prater, Sediul ONU, Turnul Dunarii, 
Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, Piata 
Maria Tereza, Parlamentul, Burgtheater, 
Primaria, Universitatea.Pornim spre Salzburg, 
orașul lui Mozart. Orașul acesta este ca 
o scenă de film - nu degeaba au filmat 
aici „Sunetul Muzicii” - datorită clădirilor 
impecabile în stil baroc, străduțelor liniștite, 
munților suberbi din fundal și castelului 
de pe deal. Vizităm aici Grădinile Mirabel, 
Domul, Orașul Vechi și Casa lui Mozart. 
Cazare în Salzburg.

3. Salzburg - Innsbruck - Verona

Pornim spre Innsbruck, unde admirăm Palatul 
Hofburg, Goldenes Dachl, Arcul de Triumf 
și Partia de Sărituri cu schiurile Bergisel.  
Atracția principală a orașului este însă 
Schloss Ambras, o fortăreață transformată 
în palat renascentist de către Arhiducele 
Ferdinand al II-lea.Mergem către Italia. Vom 
face o vizită în orașul celui mai celebru 
cuplu de îndrăgostiți. Ne așteaptă poezia 
Veronei. Povestea Julietei și a lui Romeo și-a 
pus amprenta asupra acestui oraș pentru 
totdeauna. Așa că pornim cu sufletul deschis 
spre iubire în acest oraș adorat de turiști 
pentru tumultul său arhitectonic, culinar și 
pentru posibilitatea de a vedea artă la tot 
pasul. Vedem balconul Julietei, unde Romeo 
își declara iubirea cu cel mai trist final din 
lume. Aproape uităm că legenda celor doi 
îndrăgostiți a luat naștere din condeiul lui 
William Shakespeare și ne lăsăm purtați de 
poveste. În curtea casei cu balconul, se află 
o statuie de bronz a Julietei. Se spune că 
dacă o atingi, vei avea noroc în dragoste. Nu 
strică să ne asigurăm! Ieșim din atmosfera 
romantică și ne avântăm spre Arena - 
Amfiteatrul din Verona, al treilea ca mărime 
din  Imperiul Roman după Capus de lânga 
Napoli, și  Colosseum din Roma. Mergem 
în Piazza delle Erbe și Piazza dei Signori, pe 

vremuri principala piață publica a Veronei. 
Aici se înalță Palazzo del Comune, Torre dei 
Lamberti și Palazzo di Scaligeri sau Prefettura, 
construit ca palat al familiei Scaligeri, apoi 
insușit de guvernatorul venețian al orașului. 
Cazare în zona Verona.

4.  Verona – Lago di Garda – Sirmione – 

Bergamo - Varese

Ajungem în orașul Sirmione, aflat pe Lacul 
Garda. Priveliștea este absolut încântătoare: 
clădirile vechi, străduțele liniștite, Biserica 
Santa Maria Maggiore, Biserica San Petro, 
piazettele,  magazinele cu aer desuet, 
totul participă la un tablou ce te farmecă. 
Atracția principală din Sirmione este 
Castelul Scaligera din sec. al XIII-lea, o 
fortăreață superbă cu ziduri înalte și turnuri 
ce amintesc de piesele de șah, ridicată chiar 
la malul lacului. De pe zidurile sale ai o 
panoramă superbă asupra lacului și crestelor 
Dolomiților din depărtare. Vizităm Grota lui 
Cattulo, unde se presupune că ar fi locuit 
poetul Gaio Valerio Catullo în antichitate.
Vom mai face o oprire la Bergamo. Partea de 
sus a orașului, Città Alta, este un labirint de 
străduțe medievale, cu bijuterii arhitectonice 
renascentiste și baroce, apărate de ziduri 
venețiene, în timp ce partea de jos a orașului, 
Città Bassa, este un oraș modern și plin de 
viață. Cazare în zona Varese.

5. Varese – Lago di Como – St. Moritz

În cea de-a cincea zi a călătoriei noastre 
facem cunoștință cu alte destinații: Lacul 
Como și St. Moritz. Lacul Como a fost, timp 
de secole, preferatul nobililor, muzicienilor, 
pictorilor și scriitorilor. Pentru a ne bucura 
la maximum de această experiență, ne vom 
opri la Bellagio, o mică stațiune supranumită 
”Perla Lacului”, de unde avem o panorama 
magnifică a Lacului Como și a impunătorilor 
Alpi. Continuăm ziua în St. Moritz, un paradis 
alpin adorat de-a lungul timpului de către 
nobili, artiști și celebrități, din 1864 și până 
astăzi. Orașul e așezat între lac și munte și 
oferă un tablou deosebit de elegant, prin 
casele, hotelurile și buticurile luxoase și prin 
numeroasele sale pârtii de ski. Seara ne vom 
caza în zona Dornbrin. 

6.  Cascada Rinului – Zurich – Lucerna - 

Lichtenstein

Elveția ne asteaptă! Urmăm malul lacului 
Konstanz și ajungem în orașul Sankt 
Gallen, unde principala atracție este Abația 
Benedectină, cu superba sa bibliotecă 
în stil rococo. Continuăm spre granița cu 
Germania – unde vom admira Cascada 
Rinului – și ajungem în  Zurich, unde vizităm 
Kunsthaus, printre cele mai mari galerii de 
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artă din Europa, Biserica Fraumunster, 
Grossmunster și Muzeul Ceasurilor 
Beyer. Următoarea oprire este Lucerna, 
un oraș cu alei medievale de piatră și 
căsuțe colorate. Kapellplatz, Primăria, 
St. Peterskapeele, Kapellbrucke și 
Wasserturm.  Ultimul punct al vizitei 
noastre esteLiechtenstein, printre cele 
mai mici state din Europa, dar și printre 
cele mai bogate. Capitala Vaduz tronează 
în munți cu al său castel singuratic, care 
deși nu poate fi vizitat, merită văzut măcar 
din exterior. Cazare în zona Dornbirn. 

7. Interlaken – Berna –Lausanne

Continuăm aventura noastră elvețiană 
și ajungem în Interlaken, orașul dintre 
lacuri, după cum numele său o spune. 
Situat între lacurile Thun și Brienz, dar 
și între munți, mai exact vârfurile Eiger, 
Monch și Jungfrau, orașul reprezintă 
poarta spre fabuloasa regiune Jungfrau, 
cea mai râvnită destinație elvețiană 
pentru căutătorii de aventuri în aer 
liber și sporturi extreme. Mergem apoi 
spre Berna, capitala Elveției, orașul 
străbătut de râul Aare, a cărui apă are 
culoarea azurului. Găsim aici aceeași 
frumoasă arhitectură medievală cu 
care Elveția ne-a obișnuit, alături de 
muzee și galerii de artă, dar și de case 
memoriale unde au trăit locuitori faimoși, 
unul dintre ei fiind Einstein. Începem 
turul de oraș  și admirăm Primăria, 
Marktgasse și Kramgasse, Catedrala Sf. 
Vicențiu. Continuăm traseul și ajungem 
în Lausanne, considerat varianta mai 
distractivă a Genevei întrucât oferă 
același tablou de basm, contrastând însă 
prin energia și vitalitatea specifică unui 
veritabil centru universitar. Aici găsim și 
sediul Comitetului Olimpic Internațional 

și Muzeul Olimpic. Seara ne vom caza în 
zona Bellegarde.

8. Geneva – Montreux – Chillon – 

Chamonix

Astăzi ajungem la Geneva, al doilea 
oraș ca mărime al Elveției, unde se află 
temutul Centru de Cercetare CERN și 
acceleratorul de particule care a născut 
atât de multe dezbateri și tot atât de 
multe controverse. Însă, pe noi ne 
interesează cu totul alte subiecte decât 
fizica quantică. Conservatorul din Geneva 
deține poate cea mai frumoasă grădină, 
nu alta decât Grădina Botanică a orașului, 
care include și un parc al animalelor. 
Începem turul nostru în Geneva admirând 
: Catedrala St. Pierre, Place Neuve, 
Maison Tavel, Primăria, sediul ONU. 
Deplasare spre  Montreux, un orășel 
șic din munți unde numeroși artiști s-au 
oprit de-a lungul timpului pentru a-și 
împrospăta inspirația. Castelul Chillon 
de pe malul Lacului Geneva, promite 
și el să ofere inspirație oricui îi trece 
pragul.Pentru cei energici și fără rău de 
înălțimi am pregătit o excursie opțională 
în Chamonix, tărâmul stâncilo veșnic 
înzăpezite. Dacă vremea permite se urcă 
din Chamonix la cea mai înaltă stație de 
telecabină din lume, Aguille du Midi 3777 
m. Cazare în zona Bellegarde.

9. Zermat – Materhorn - Varese

Pornim la drum spre Tasch și parcurgem 
zone montane de o frumusețe rară. De 
aici urcăm cu trenulețul cu cremalieră  în 
stațiunea Zermatt, una dintre cele mai 
faimoase stațiuni montane ale Elveției 
unde vehiculele motorizate nu au acces. 
Opțional ascensiune la cota 3883m. 
Priveliștea magnifică a celor 38 de piscuri 
de peste 4000 m, va fi “recompensa” 

pentru temerarii care s-au aventurat să 
urce cu telecabina deasupra crevaselor 
ghețarului Materhon. 
Cazare în zona Varese.

10. Milano

Această zi îi va fi dedicată în întregime 
capitalei modei italiene, Milano, orașul 
în care shopping-ul este la putere. 
Autocarul ne lasă în apropierea zidurilor 
Castelulul Sforza, o fortăreață din 
cărămidă roșie cu turnuri înalte și ziduri 
de apărare. Astăzi aici își au sediul patru 
muzee: galeria de arta și muzeul de arte 
frumoase considerate principalele atracții, 
celelalte două muzee fiind mai modeste, 
cuprinzând instrumente muzicale și 
exponate arheologice.  Pornim la pas spre  
Piazza del Duomo, unde admirăm Domul 
din Milano. A fost și rămâne una dintre 
cele mai spectaculoase catedrale gotice 
din Europa. Ne răsfățăm cu un pic de 
shopping în Galeriile Vittorio Emmanuele. 
Continuăm traseul nostru pietonal până la 
Piazza della Scala, de unde avem ocazia 
să admirăm frumoasa cladire a Operei. 
Cazare în zona Padova.

11. Padova – Veneția  - Ljubljana

Plecăm cu trenul din Padova spre Veneția, 
care a fost declarată, în 1979, patrimoniu 
al umanității de către UNESCO. Străduțele 
și canalele sunt animate de veselia 
tipică a italienilor, iar noi mergem spre 
Piața San Marco îmbarcându-ne într-o 
croazieră la bordul unui vaporetto care 
ne poartă lin până în centrul oraşului, o 
modalitate distractivă de a ajunge până 
aici. Deși poate nu ai mai vizitat niciodată 
Veneția, suntem siguri că ai o senzație 
puternică de deja-vu. Imaginile cu Piața 
San Marco, “cel mai frumos salon din 
Europa” după spusele lui Napoleon,  sunt 

Lago di Como

Lacul Como a fost, timp de secole, 
preferatul nobililor, muzicienilor, 

pictorilor și scriitorilor. De altfel, dragostea 
pentru Lacul Como este mereu de actualitate: 
în prezent poţi zări vilele luxoase ale unor 
celebrităţi cum ar fi  Madonna sau George 
Clooney, care nu se sfi esc să își declare 
afecţiunea pentru acest colţ de paradis. Pentru 
a ne bucura la maximum de această experienţă, 
ne vom opri la Bellagio, o mică staţiune 
supranumită ”Perla Lacului”.

1 Chamonix

Staţiunea montană Chamonix 
este printre cele mai faimoase 

din regiunea Alpilor Elveţieni. Peisajele 
spectaculoase incită privirea. De aici începe 
tărâmul vârfurilor alpine veșnic înzăpezite. 
Dacă vremea  permite se urcă din Chamonix 
la cea mai inalta statie de telecabina din 
lume, Aguille du Midi ,la 3777 m.

2 Zurich

Una dintre destinaţiile europene 
preferate de tineri și de cei care 

caută distracţie, dar și un centru recunoscut de 
artă contemporană. Se pot vizita Kunsthaus, 
printre cele mai mari galerii de artă Europene, 
biserica Fraumunster (cu vitraliile remarcabile 
ale lui Marc Chagall), Grossmunster (catedrala 
protestantă, fondată de Carol cel Mare),  sau 
Muzeul Ceasurilor Beyer. 

3
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Podul Triplu este unul dintre cele mai 
frumoase și cunoscute poduri din Ljubljana. 
Arhitectura sa specială reunșete, de fapt, 
un grup de trei poduri care leagă orașul 
modern de centrul medieval. Zona este 
animată de baruri și restaurante, iar turiștii 
reușesc aici să facă fotografii demne de pus 
în ramă!Preparatele tradiționale sunt parte 
din mândria locului, căci în Ljubljana vei 
mânca un ștrudel uimitor, vei gusta brânzeturi 
rafinate și îți vei stinge setea cu bere 
locală. Slovenii se laudă cu apicultură și au 
nenumărate soiuri de miere. Așa că dacă te 
gândești să aduci un suvenir pentru cei dragi, 
acum este momentul să te aprovizionezi 
cu miere parfumată. Pornim spre Ungaria. 
Cazare în Budapesta.

13. Budapesta - Bucureşti

Lăsăm în urmă frumoasele locuri pe care le-
am vizitat și plecăm spre România. 

PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat / *Bilet de avion 
Bucuresti – Milano si retur;
12 / 6 cazari la hoteluri  de 2-4*;
12 / 6 mic dejun;
Transfer aeroport- hotel
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu, dupa 
intalnirea cu acesta din Varese.

OPŢIONAL

Excursie Chamonix - 25 € /pers. 
Crama Borkatakomba -25  €/pers. (autocar)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de 
persoane;
Telecabină in Chamonix si Matterhorn, trenuletul in 
Tasch.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 235 € - Autocar;

• Supliment de single 155 € - Avion;

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

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare în cameră dublă cu 2 adulţi.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Kapuziner vienez

Viena este faimoasă pentru restaurantele 
și cafenelele a căror fi neţe o întâlnim rar 
în alte locuri.  Prima cafenea s-a deschis 
aici inca din 1685, la inceput ca loc de 
degustare a faimoasei bauturi turcesti, 
care se comanda dupa culoare. Chelnerul 
prezenta o tablie vopsita in 20 de dungi 
numerotate, fi ecare corespunzand unui 
anume tip de cafea.  Nu ezitati sa treceti 
pragul renumitei  cafenele Schwarzenberg 
situata pe Kärntner Ring si sa incercati 
specialitati precum: “Kapuziner”- Cafea 
Mocca cu putin lapte ;  “Maria Theresia”- 
Cafea Mocca cu lichior de  portocale sau 
“Wiener Eiskaff e”- inghetata de vanilie cu 
cafea Mocca si multa frisca.

Borkatakomba

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple 
timpul înainte de a te retrage la hotel, 
avem pentru tine un pont: cum sună 
“Seară de Crama“?  (optional). Te invitam 
la  Borkatakomba, restaurantul unguresc 
unde ne vom petrece ultima seară 
împreună. Crama oferă vinuri ungurești 
deosebite, care ne vor da chef de vorbă 
și de depănat amintirile proaspete din 
vacanţă. Înainte de a încheia, trebuie 
musai amintit desertul care se găsește pe 
fi ecare meniu al unui restaurant unguresc 
care se respectă: somlyi galuska, adică un 
pandişpan pufos, glazurat cu cremă de 
ciocolată şi frişcă bătută. Destulă vorbă! 
Hai să ciocnim cupele, să schimbăm 
numere de telefon și să celebrăm prietenii 
noi. În defi nitiv, suntem camarazi de 
călătorie și nu-i exclus să mai fi m și 
altădată!

emblematice pentru Veneția.La câtiva pași 
se află Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor 
care a fost resedinţa, timp de apoape o mie 
de ani, nu numai  a dogilor care au condus 
Venetia, a poliției secrete şi a Curții de 
Justitie, dar şi a închisorilor municipale şi 
a multor instituţii administrative. Palatul ne 
încântă cu arhitectura sa impresionantă care 
ne duce cu gândul la oamenii puternici care 
au condus,de aici, orașul. Privirile ne sunt 
atrase de Puntea Suspinelor ce şi-a primit 
numele sugestiv de la poetul englez Lord 
Byron, care a ilustrat perfect proximitatea 
dintre lux și suferință. Puntea unește Palatul 
de închisoarea în care erau abandonați 
deținuții. Admirăm Basilica San Marco, 
care adăposteşte de aproape o mie de ani 
mormântul Sfântului Marcu şi care a servit 
drept capelă particulară a dogilor. Tot în 
Piața San Marco zărim silueta înaltă și zvelta 
a Campanilei, cea mai înaltă construcție 
din Veneția. Mergem pe Canale Grande 
și admirăm împreună celebrul vaporetto 
“autobuzul din lagună “. Cei ce doresc, pot 
merge individual în croazieră pe insula 
Murano, vestită pentru atelierele sticlarilor 
care fac adevărate obiecte de artă din sticlă. 
Cazare în Ljubljana.

12. Ljubljana – Budapesta

După o noapte odihnitoare și un mic dejun 
sățios, pornim împreună să vedem cu ochii 
noștri cum se integrează istoria într-un 
prezent vibrant și viu. Destinația noastră este 
Castelul Ljubljana, care datează din secolul al 
XV-lea și Capelei Sf. Gheorghe, decorate cu 
blazonul guvernatorilor provinciei Kranjska.

PELLERIN PLUS

BEST DEAL

Reducere
140/68€

PROMO

Reducere 
94€ / 34€

STANDARD PLUS

Reducere 
70€ / 17€

469€
+ 205 € (transport autocar)

   329€
+ 205 € (transport autocar)

375€
+ 205 € (transport autocar)

399€
+ 205 € (transport autocar)

342€

+ 330 € (bilet de avion si transport autocar)
   274€

+330 € (bilet de avion si transport autocar)

308€

+ 330 € (bilet de avion si transport autocar)

325€

+ 330 € (bilet de avion si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de data plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD , avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT  Excursie Chamonix / Borkatakomba (pentru autocar)

•  Tarif disponibil si in varianta de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

 

26.05; 20.06; 26.07;

29.08

29.05; 23.06; 29.07

01.09

2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR

AVION
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Cu frumuseţe de neegalat și cu multă eleganţă, 
așa își întâmpină Cehia și Germania oaspeţii. 
Istoria milenară se îmbină aici armonios cu 
atmosfera vibrantă a modernităţii.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

+%H3(�F�
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109€

începând de la

+ 199€ (bilet de avion, transferuri 
și transport autocar)

�
?� � /pers.
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TUR DINTR-O PRIVIRE

4 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

4 mese incluse:
    4 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Vom vedea orașe medievale în care vechi-
ul și noul coexistă într-o armonie superbă. 
Zonele rurale seamănă mai degrabă cu 
staţiuni cochete, iar peisajele spectacu-
loase profi tă de vecinătatea munţilor, a 
regiunilor viticole sau a pădurilor seculare.  

Praga : Castelul Praga , Catedrala Sf Vitus, 
Podul Carol, Piaţa Oraşului Vechi

Croazieră pe Râul Vltava pentru scene 
panoramice spectaculaose. Pregătește-ți 
aparatul și surprinde cadre perfecte cu 
Praga în lumina amurgului. 

FII PREGĂTIT DE...

Praga 

Dresda 

Karlovy Vary 

Germania

Cehia
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1. București – Praga

Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni de 
unde ne îmbarcăm pentru zborul spre Praga. După 
aterizare, transfer și deplasare către hotelul unde 
vom fi cazați. Cazare în Praga.  

2. Praga – Oraşul de Aur 

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în frumuseţe 
și eleganţă, iar berea sa este considerată de către 
milioane de oameni ca fiind cea mai bună din 
lume. Mergem la Catedrala Sf. Vitus, un simbol al 
orașului a cărei construcţie a durat 600 de ani, apoi 
la Castelul Praga, care pare desprins din cărţile cu 
povești. Potrivit Guinness World Records, este cel 
mai mare castel medieval din lume, cu o suprafaţă 
comparabilă cu șapte terenuri de fotbal. Ne plimbăm 
pe lângă numeroasele statui de pe Podul Carol, 
probabil cel mai romantic loc din Capitala cehă, 
punct de întâlnire pentru îndrăgostiţi și promenada 
favorită a localnicilor.  Facem un popas în Piaţa 
Orașului Vechi pentru a admira clădirea Primariei 
și faimosul Turn cu Ceas, situat pe aripa sudică a 
primăriei. Monumentul exercită o puternică atracţie 
asupra turiștilor, acest lucru datorându-se faptului că 
de fiecare dată când sunt anunţate orele are loc un 
adevărat spectacol animat care atrage ca un magnet 
privirile tuturor celor care se afla în apropiere, 
aceștia neîncetând niciun moment să filmeze sau 
să fotografieze spectacolul oferit zilnic de bătrânul 
orologiu. După amiaza, program liber în Praga 
pentru vizite individuale.  Opţional îți propunem să 
mergem într- o croazieră pe  Vltava, o experienţă 
de neuitat, în cadrul căreia vom admira peisajul 
citadin dintr-o altă perspectivă.  Plutim agale pe sub 
Podul Carol, pe deasupra căruia ne-am plimbat în 
tihnă mai devreme, apoi vedem panoramic castelul 
Vysehrad de pe malul apei care va părea cu atât mai 
impozant privit de aici. La bordul vasului vom privi 
cum luminile orașului se aprind una câte una odată 
cu lăsarea serii. Fermecătoarea Praga nu se vede, 
se simte! Seara ne întoarcem la hotelul nostru din 
Praga. Cazare.

3. Praga – Karlstein  - Karlovy Vary 

După ce am vizitat principalele atracţii din Praga, 
ne-a mai rămas o zi întreagă în care să descoperim 
locuri noi și fascinante ce se ascund într-unul dintre 
cele mai fermecătoare orașe ale Europei. Praga 
ascunde locuri fascinante, mai puţin cunoscute de 
turiști. Pune pe lista ta de vizite Muzeul de Alchimie, 
locul în care istoria și mitul se întrepătrund, Muzeului 
Franz Kafka, admiră opera de artă inspirată de John 
Lennon ce înfrumuseţează un zid din Praga încă de la 
moartea lui în 1980. Cei interesați pot face o excursie 
opțională la Castelul  Karlstein. Cu arhitectura sa în 
stil gotic a fost  construit în1348 din ordinele Regelui 
Carol al IV-lea. Pentru a completa călătoria cu o 
experiență inedită, vizităm Karlovy Vary, una dintre 
cele mai celebre și fermecătoare stațiuni balneare 
ale Cehiei, ideală fie că vrem să ne răsfățăm cu o 
oră la SPA, fie că dorim să facem o plimbare într-un 
orășel frumos din vestul Boemiei, Ne vom plimba 
pe aleea colonadelor, către luxosul hotel Pupp, fara 
a “neglija” numeroasele magazine de suveniruri 
întâlnite în cale. Întoarcere la Praga pentru cazare. 

ITINERARIU

4. Praga - Dresda

Timp liber în Praga sau excursie opțională în 
Dresda. Pornim la drum, ne așteaptă Dresda, inima 
culturală a Saxoniei, un oraș care a reușit să renască 
din ruine după devastatoarele bombardamente 
din 1945 în al II-lea Razboi Mondial. Dealtfel multe 
dintre clădirile emblematice ale Dresdei au fost 
reconstruite după schiţe și picturi și redeschise de 
abia în anii ’70-80. Mergem în Theaterplatz unde ne 
întâlnim cu unul din aceste monumente restaurate. 
Casa Operei Semper gazduiește astăzi una dintre 
cele mai renumite orchestre din lume, Orchestra 
de Stat din Dresda. În periplul nostru, încercăm 
să acoperim cât mai multe obiective. Complexul 
muzeal Zwinger în stil baroc, cu mai multe galerii 
și pavilioane de expoziţie. Rezidenzschloss, palatul 
regal neo-renascentist cu al sau turn de 100 m, 
Hausmannsturm. Superbele terase și grădini 
Bruhlsche Terasse, loc de promenada pentru 
localnici. Kreuzkirche, o catedrală superbă în care 
cântă corul de băieţi Dresden Kreuzchor, cunoscut 
în toată lumea. Dacă timpul ne mai permite, zăbovim 
câteva minute pe Prager Strasse, inima comercială 
a Dresdei, unde e loc de shopping și de savurat o 
cafea. Cazare în Praga. 

5. Praga – București

Transfer la aeroportul din Praga pentru zborul spre 
București.

Praga – Dresda – Karlstein - Karlovy Vary 

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 26€
STANDARD PLUS

Reducere 13€

135€
+ 199 € (bilet de avion si transfer aeroport – hotel 

- aeorport

109€
+ 199€ (bilet avion, transferuri si  

transport  autocar local)

122€
+ 199 € (bilet avion, transferuri si  

transport  autocar local)

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: GERMNAIA 
.................................................................
Germknödel nu este doar un desert 
fabulos, este o adevărată  plăcere 
să te uiţi la el, ca un obiect de artă 
abstractă. Însă gustul său este de 
un realism încântător. Găluștele 
măiestrite din albuș de ou, zahăr 
și unt, umplute cu gem delicios de 
prune, sunt fi erte la aburi. Cât sunt 
încă fi erbinţi, se pun pe farfurii și 
se adaugă peste ele o cremă fi nă 
de vanilie, apoi sunt desăvârșite 
presărând peste ele seminţe de 
mac. Un deliciu ce ne va aminti 
mereu de Germania.  

GERMKNÖDEL
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet avion Bucuresti –Praga si retur;
Programul este de tip City Break (Atentie, locurile sunt 
limitate) cu date fi xe de plecare sincronizate cu programele 
de autocar al carui ghid va insoti si turistii sositi cu avionul. 
4 cazari la hotel de 3-4*in functie de hotelul solicitat
4 mic dejun;
Transfer aeroport- hotel- aeroport
Ghid însoţitor din partea agenţiei din ziua a 2-a pana in ziua 
a 4-a inclusiv, in rest asistenta turistica.

OPŢIONAL
Croaziera Vltava (fără masă) -  15€/pers.
Croaziera Vltava (cu masă) -  30€/pers.
Karlstein si Karlovy Vary - 30 €/pers.
Dresda -  30 €/pers.

 NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
 Transportul local in Praga
 Excursiile opţionale pentru grup de minim 25 persoane; 
Locuri limitate repartizate ambelor grupuri.

DE REŢINUT!

13.05; 01.06; 11.06;

20.07; 03.08; 31.08;

10.09
2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 13.05

Locuri limitate!

• Supliment de single 95 €;
• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  

pentru cazare în camera dubla 
cu 2 adulţi;

• Reducere a 3-a persoana în 
camera  15 €;

• Supliment hotel 4*in Praga 36 €/
pers./ 4 nopţi.
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Spania 

Barcelona 

Madrid

Zaragoza 

Pamplona

San Sebastian Bilabao Santander
Oviedo Luarca 

Zamora 

Salamanca

Toledo 

Santiago 
de Compostela

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

9 mese incluse:
    9 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE DE ATINS

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Catalanilor să nu le spui că sunt spanioli 
pentru se vor manifesta foarte zgomotos și 
vehement. Chiar dacă vorbesc spaniola, ei 
au limba lor, echipa lor de sufl et pe care o 
alintă cu numele de “Barca”, au o gastrono-
mie și cultură aparte și care le dă motiv de 
mândrie. 

Barcelona: Dealul Montjuic, Piața Spaniei, 
Las Ramblas, Cartierul Barri Gothic
Pamplona : Plaza del Castillo
San Sebastian : Bazilica Buen Pastor
Oveido : Catedrala 
Santiago de Compostela : Catedrala
Zamora : Catedrala ; Salamanca :  Vechea 
și Noua Catedrală, Piata Mayor ; Avilla : 
Catedrala gotică, Fortifi caţiile medievale
Toledo : Catedrala, Mănăstirea San Juan 
de los Reyes ; Madrid : Palacio Real de 
Madrid, Catedrala, Plaza Espana

 Vizităm Muzeul Prado, care găzduiește cea mai 
mare colecţie de artă europeană din lume.

FII PREGĂTIT DE...

4�$EB'�8�(43%3 
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��������������
Descoperim o ţară bogată, generoasă prin multitudinea de 
senzaţii pe care o oferă. De la trepidanta Barcelona la coride 
pătimașe, de la o bucătărie plină de savoare la spiritualitatea 
din Santiago de Compostela.   

292€

începând de la

+ 345 € (transport autocar, ghid 
local, tur by night

��
?� � /pers.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Ritm de fl amenco, artă, pasiune și istorie.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE

Barcelona – Pamplona – San Sebastian – Bilbao – Santander – Oviedo – Santiago de Compostella – Zamora– 
Salamanca –  Avilla - Toledo – Madrid

Paella

Acest fel de mâncare pe bază de orez 
este renumit internaţional, însă 
reţeta originală vine din Valencia 
și se pregătește din carne de pui și 
iepure sau cu o varietate deosebită 
de fructe de mare. Dacă vă place să 
experimentaţi arome noi, încercaţi o 
paella con arroz negru, un orez colorat 
cu cerneală de caracatiţă, sau una cu 
ţipar sau raţă.

Streetfood spaniol

Un lucru pe care spaniolii îl adoră 
este mâncarea de tip street food, 
care constă în preparate făcute 
rapid, vândute de multe ori în regim 
de fast food și nu de restaurant. 
Noi vă recomandăm să încercaţi 
sandwichurile cu calamar, iar ca 
desert, o porţie de churros cu 
ciocolată. 

Seară Flamenco

Ultima seară în Spania, ne luăm 
rămas bun de la ţara gazdă în cadrul 
unei cine festive cu tipic spaniol. 
Muzica antrenantă a chitarelor, 
ritmul nebunesc dictat de mișcările 
dansatorilor Flamenco, vinul 
magnifi c și mâncarea gustoasă sunt 
ingredientele speciale ale serii. Însă 
adevărata bucurie este aceea de a 
descoperi că am legat noi prietenii.Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 15.03.
Locuri limitate!

1. București – Barcelona

Călătoria noastră începe pe Aeroportul 
Henri Coandă, unde, după formalităţile 
vamale, ne îmbarcăm pentru Barcelona. 
După aterizare, avem transfer în Barcelona 
pentru un tur panoramic de oraș care 
începe  cu Dealul Montjuic, Muzeul 
Naţional de Artă Catalană, Piaţa Spaniei, 
Universitatea, Piaţa Cataluniei, Casa Batlo 
și Casa Mila. Ne plimbăm prin Plaça 
Catalunya, din centrul Barcelonei, unde 
se întîlnesc orașul vechi, cu istoria sa 
incitantă și arhitectura vizionară de secol 
XIX. Pentru prima impresie, această zi ne-a 
familiarizat cu atmosfera inconfundabilă 
a efervescentei Barcelona. Autocarul ne 
duce pe frumoasa coastă a Mediteranei 
spre hotel. Cazare la hotel pe Costa Brava.

2. Barcelona

O dimineaţă promiţătoare începe 
întotdeauna cu o cafea fierbinte și amară. 
De abia după asta putem să începem 
explorarea Barcelonei mai pe îndelete, 
oprind pe la cele mai emblematice 
obiective turistice, arhicunoscute în toată 
lumea. Admirăm opera inconfundabilă 
a lui Gaudi Biserica Sagrada Familia, 
neterminată după mai multe decenii de la 
începutul construcţiei sale,  Parcul Guell și 
impresionantul monument al lui Cristofor 
Columb. Mergem la pas pe  Las Ramblas,  
vizităm Barri Gothic, cartierul gotic al 
Barcelonei. Și ca să ne mai tragem sufletul 
după un asemenea tur de forţă, ne putem 
răsfăţa cu un program de voie. Poţi să faci 
shopping, să descoperi aromele de pe 
stradă și să savurezi o porţie de tapas în 
Plaça Reial. Însă, pentru cei nerăbdători 
să vadă minunile catalane, am plănuit o 
excursie superbă la Montserrat (opţional), 
unde vizităm mănăstirea benedictină, 
simbol al libertăţii și identităţii naţionale a 
catalanilor. Biserica mănăstirii adăpostește 
într-una dintre capelele sale statuia unică 
și misterioasă a Madonei Neagre, care o 
reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul 
în braţe. Cazare pe Costa Brava.

 

3. Barcelona – Pamplona

După un somn odihnitor, purcedem la 
drum. Ne îndreptăm spre Pamplona, 

capitala istorică a Navarrei și a fostului 
Regat al Navarrei. Pamplona este celebră 
în întreaga lume pentru Festivalul 
Sanfermines. În fiecare an, între 6 și 
14 iulie, spaniolii ies pe străzi și se 
îndeletnicesc cu o distracţie în care se 
amestecă adrenalina și curajul: goana 
taurilor. Festivalul a fost descris de 
scriitorul Ernest Hemingway în romanul 
său “Fiesta”. Închidem această paranteză 
literară și pornim cu gândul de a vizita 
zidurile antice ale orașului. Așa ajungem 
în Plaza del Castillo. Faima sa o precede, 
este chiar inima pulsândă a orașului, locul 
unde se desfășoară sub ochii noștri o 
paradă de magazine și terase cochete, 
într-o demonstraţie superbă de arhitectură 
urbană. Cazare la hotel în Pamplona.

4. Pamplona – San Sebastian – Bilbao – 

Santander 

Ne trezim și pornim spre San Sebastian. 
Respirăm aerul sănătos, căci proximitatea 
Oceanului Atlantic ne încarcă de energie. 
În San Sebastian își dau mâna ospitalitatea 
tipică zonelor turistice spaniole cu spiritul 
antreprenorial al acestui oraș port cu o 
economie dezvoltată. Vizităm superba 
Bahia de la Concha, care se traduce în 
Golful Scoicii. Oceanul, atmosfera și 
nisipul ne fac să ne felicităm încă o dată 
pentru alegerile fericite pe care le facem 
în viaţă. Să vezi lumea este, cu siguranţă, 
una dintre ele. 
San Sebastian mai are un secret: i se 
spune “Capitala culinară a Spaniei”. Așa 
că ne luăm o clipă să savurăm o porţie de 
pinchos. După acest răsfăţ culinar de zile 
mari, care demonstrează încă o dată arta 
la care a dus bucătăria spaniolă ideea de 
gustare, admirăm clădirea Primăriei, care 
pe vremuri adăpostea un cazinou. Vedem 
și Bazilica  Buen Pastor, construită în stil 
baroc. 
Pornim mai departe spre Bilbao, cel mai 
mare oraș din Țara Bascilor, situat pe 
malul râului Nervion. Punctul principal 
de atracţie este magnificul muzeu 
Guggenheim, creaţie a arhitectului Frank 
Gehry. Ajungem în Santander, capitala 
regiunii istorice Cantabria. Seara ne 
tragem sufletul și ne retragem la hotel. 
Cazare în Santander.

Savori din: Spania 
.................................................................
Cuvântul vine din verbul 
“pinchar”, “a înţepa” și face 
referire la faptul că aceste 
gustări spaniole sunt deseori 
servite sub forma unei bucăţi 
de pâine proaspătă în care se 
înfi g cu ajutorul unor scobitori 
de cocktail toate bunătăţile 
pământului. Poţi alege pinchis 
cu carne fragedă, marinată. Te 
poţi aventura spre magnifi ca 
brânză de capră cu legume la 
grătar. Însă, te implorăm, nu 
trece cu indiferenţă pe lângă 
pinchos cu creveţi proaspeţi.

PINCHOS CU FRUCTE DE MARE
.................................................................
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5.  Santander 

Avem o zi să ne relaxăm pe plajă la 
Marea Cantabria, în Santander, acest 
oraș dinamic și superb. Munţii din nord 
ne apără de vânt, iar soarele ne desfată 
simţurile. Cea mai căutată plajă este El 
Sardinero. 
O parte din zi o dedicăm unei plimbări 
de-a lungul coastei din Santander, 
unde vizităm ruine preistorice, vestigii 
ale activităţilor maritime și militare ale 
romanilor. Pornim spre Oviedo. Cazare 
la hotel în zona Oviedo.

6. Oviedo – Luarca – Santiago de 

Compostella

Celebru pentru cidrul de mere, în 
Oviedo e musai să ne oprim la o terasă 
din centru și să ne bucurăm de această 
băutură parfumată și aromată care și-a 
pus amprenta pe întreaga zonă. Merele 
și clima din regiunea Asturias se împacă 
perfect. Locuitorii din Oviedo au profitat 
de acest noroc și au transformat cidrul 
de mere într-o tradiţie locală amplă. 
Cidrul se servește turnat de cât mai 
sus în pahare, iar chelnerii transformă 
acest moment într-un adevărat spectaol. 
Cidrul se bea imediat, pentru a-și păstra 
aciditatea și prospeţimea.

Gustul este fenomenal de parfumat și 
de intens, iar parfumul acestei băuturi 
se simte în tot aerul orașului. Așa e 
tradiţia! Ne răcorim și ne distrăm, cu 
dibăcia chelnerilor specializaţi în a 
vărsa cidru pe jos și în pahare. Facem 
poze, ne odihnim și ne oprim o clipă 
la uimitoarea Catedrală din Oviedo. 
Pornim apoi spre Luarca. 
Ascuns pe coasta Asturiei, orașul își 
păstrează intact farmecul de port liniștit. 
Aici s-a născut laureatul Nobel pentru 
medicină din 1959, Severo Ochoa. “El 
camino” ne duce mai departe spre 
Santiago de Compostela. Cazare la 
hotel în Santiago.

7. Santiago de Compostela – 

Salamanca

Suntem în Santiago de Compostela, 
un loc aparte pentru mii de pelerini 
din întreaga lume. Descoperim ce 
are atât de special acest loc încărcat 
de spiritualitate. Camino de Santiago 
se parcurge, în medie, într-o lună şi 
jumătate. Pelerinii pornesc din Franţa şi 
traversează Pirineii în Spania pentru a 
ajunge la marginea Europei, pe stânca 
unde odinioară se credea că se termină 
Pământul. Punctul culminant al călătoriei 
este mormântul întâiului apostol martir 
al creştinătăţii, Sfântul Iacob de la 

Santiago de Compostela.
Admirăm Catedrala și Praza do 
Obradoiro, dominată de patru stiluri 
arhitecturale. Pornim mai departe spre 
Salamanca, iar pe traseu ne oprim 
în Zamora, unde admirăm superba 
Catedrală de secol XII, iar lângă 
catedrală se află Muzeul cu o generoasă 
colecţie de covoare și carpete din 
secolele al XV-lea şi al XVII-lea. Spre 
seară, ajungem în Salamanca. Cazare la 
hotel în Salamanca. 

8. Salamanca - Avilla - Toledo – 

Madrid

Dimineaţa ne găsește în acest oraș 
mirific. Admirăm cea mai veche 
Universitate din Spania, apoi ne 
plimbăm prin impozanta Piaţă Mayor. 
Construită între 1729 și 1755, este 
considerată cea mai frumoasă piaţă 
centrală din Spania. Imagini magice 
se pot fotografia noaptea, atunci 
când sistemul de iluminat te poartă 
parcă în altă dimensiune. Proiectată 
de Alberto Churriguera, aceasta 
oferă o imagine barocă armonioasă 
și unitară. Plecăm spre Avilla, oraș 
fondat în secolul al XI-lea pentru a 
proteja teritoriile spaniole de invaziile 
arabe. Admirăm aici Catedrala gotică și 
Fortificaţiile medievale cu 82 de turnuri 

*���(*$(+@33

Sagrada Familia 

Barcelona are multe atracţii de 
notorietate, chiar și excluzând celebra 
echipă de fotbal atât de iubită de toţi 
catalanii, FC Barcelona. Însă un simbol al 
Barcelonei, fără drept de apel este opera 
încă neterminată al lui Gaudi, Catedrala 
Sagrada Familia, o construcţie bizară care 
a reușit să contrarieze locuitorii Barcelonei 
încă de la demararea construcţiei. 

Santiago de Compostela

Cei care au parcurs Camino de 
Santiago spun că este un drum al descoperirii 
de sine. Cei mai mulţi pelerini pleacă din 
Franţa şi traversează Pirineii în Spania pentru 
a ajunge la marginea Europei, pe stânca unde 
odinioară se credea că se termină Pământul. 
Punctul culminant al călătoriei iniţiatice 
este mormântul întâiului apostol martir al 
creştinătăţii, Sfântul Iacob, de la Santiago de 
Compostela.

Plaza España - Madrid

Inima Capitalei Spaniei, este fără 
niciun dubiu, chiar aici, în Plaza 

Espana. Forfota și tumultul metropolei 
spaniole par să fi  dispărut în acest loc de 
o liniște și frumuseţe încântătoare. În 
apropiere se afl ă unele dintre cele mai 
emblematice clădiri ale capitalei Spaniei: 
Palatul Regal, Catedrala, Plaza Mayor, Puerta 

del Sol.

31 2
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• Supliment de single – 215 €

• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare 

în camera dubla cu 2 adulţi.

• Reducere al treilea adult în cameră - 15 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 125€

PROMO

Reducere 84€
STANDARD PLUS

Reducere 42€

417 €
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar) 292€

+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

333€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

375€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in 
autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD , avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENŢIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  28.02.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  30.04.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Planetariul din Santander 
Dacă tot avem timp de vizitat orașul 
Santander, vă sfătuim să faceţi o 
vizită la Planetariu. Acesta e situat 
în zona portuară, chiar lângă 
Institutul Naval. Aici vom putea 
afl a nenumărate informaţii despre 
univers și vom putea urmări proiecţii 
cu diferite corpuri cerești, sisteme 
solare, galaxii și constelaţii. 

Tortillitas de camarones

Facem o scurtă oprire la un 
restaurant local, unde vom savura 
tortillitas de camarones, un preparat 
local din creveţi proaspeţi gătiţi pane 
cu arome de usturoi și pătrunjel

Jamón. Buen apetito!

Spaniolii au făcut cadou lumii o serie 
de creaţii gastronomice delicioase. 
Printre cele care trebuie neapărat 
gustate la faţa locului sunt jamón-
ul, șunca presată spaniolă, foarte 
diferită de ceea ce găsim la noi în 
magazine! Pe meniul special intră și 
supa rece, gazpacho, iar sangría ne va 
pune sângele în mișcare! 

Cidru de Asturias 

Locuitorii din Oviedo au transformat 
cidrul de mere într-o tradiţie locală 
amplă. Cidrul se servește turnat de 
cât mai sus în pahare, iar chelnerii 
transformă acest moment într-un 
adevărat spectacol. Se bea imediat, 
pentru a-și păstra aciditatea și 
prospeţimea. Gustul este fenomenal 
de parfumat și de intens.

semicirculare. Ne continuăm drumul spre 
Toledo. Ole! Oraș-bijuterie îl numim, fără să 
exagerăm! Catedrala Primada ne uimește 
cu broderia sa de piatră, Biserica San Juan 
domină orașul de pe fundaţia sa de piatră. 
Gustăm celebrul marţipan de Toledo și 
decidem să aducem și acasă, pentru cei 
dragi, acest desert fenomenal, fie că îl 
preferăm clasic, cu miere sau cu migdale. 
Ne continuăm drumul spre Madrid. Cazare 
la hotel în Madrid.

9. Madrid - tur de oraș

Dimineaţa, după micul dejun, suntem 
gata de o nouă aventură! Metropola 
emblematică în Peninsula Iberică, 
Madridul și în special madrilenii știu cum 
să stoarcă din fiecare zi și ultimul strop 
de bucurie. Iubitorii de artă se întorc aici 
deseori să admire unele dintre cele mai 
remarcabile opere ale artiștilor precum 
Goya, Velázquez, Picasso sau Dali, expuse 
în Muzeele: Thyssen, Prado, Regina Sofia, 
care formează “Triunghiul de Aur” al 
culturii spaniole. Începem vizita în Madrid 
cu un tur panoramic de autocar în timpul 
căruia vedem : Cartierul modern Cuatro 
Torres, impozanta Columnă a lui Columb, 
ce amintește de epoca marilor descoperiri 
geografice, clădirea Bibliotecii Naţionale, 
încă o capodoperă arhitecturală, și 
ajungem în Piaţa Cibeles.
De aici ne deplasăm  pe Broadway-ul 
spaniol, Gran Via, către celebra piaţă 
Plaza España. Paşii ne poartă către Palatul 

Regal, Catedrala, Plaza Mayor, Puerta del 
Sol.  Seara, opţional, ne întâlnim cu toţii la 
cina festivă cu program flamenco. Muzica 
antrenantă a chitarelor, ritmul nebunesc 
dictat de mișcările dansatorilor Flamenco, 
vinul magnifi c și mâncarea gustoasă sunt 
ingredientele speciale ale serii. Descoperim 
bunătăţile unei bucătării cu care ne-am 
familiarizat, dar de care nu ne-am sătura 
niciodată și ciocnim un pahar de sangria în 
cinstea minunatei călătorii și a prieteniilor 
care s-au legat pe parcursul ei. Seara cazare 
la acelaşi hotel din Madrid. 

10. Madrid - București

Plecăm din colorata Spanie lăsând o parte 
din sufletele noastre acolo și convinși că 
experienţa va fi la fel de plăcută, ori de câte 
ori o vom repeta.

BEST DEAL

15.03; 09.06; 25.06; 

29.08; 15.09

2018

DATE DE PLECARE

PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti – Barcelona si Madrid- 
Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
9 cazari la hoteluri de 3-4*;
9 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu

OPŢIONAL

Excursie Montserrat -  25 € / pers;
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 
persoane.

DE REŢINUT!
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Spania 

Madrid

Granada 

Almeria

Guadix 

Valencia

Peniscola 

Barcelona

Cordoba 

Sevilla

Toldeo 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopți cazare: 
    hotel de 3*

8 mese incluse:
      8 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașele Spaniei abundă în clădiri istorice, 
străzi colorate, monumente și palate 
fl amboiante. Este o adevărată fi esta 
culturală pentru călători. Înspre sud, găsim 
cele mai spectaculoase capodopere 
arhitecturale din perioada maură, dar și 
staţiuni cu plaje superbe.

Vizităm una dintre cele mai frumoase clădiri 
islamice din lume, Moscheea Mezquita, cu 
arcadele sale impunătoare și mozaicurile 
maure.

FII PREGĂTIT DE...

���	������
8�(43%3
Viva Espana! Pregătește-te de un adevărat fi esta cultural! Te 
vom provoca să descoperi nestematele Regatului Spaniol, cele 
mai vibrante și mai spectaculoase orașe spaniole. 

292€

începând de la

+ 345 € (bilet de avion,
transferuri și transoport autocar)

�
?� � /pers.
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Orașele Spaniei abundă în clădiri istorice, străzi 

colorate, monumente și palate fl amboiante. 

CE VOM VIZITA...

Madrid : Palacio Real de Madrid, 
Catedrala, Plaza Espana
Cordoba :  Mezquita Catedral, Cartierul 
Vechi
Sevilla : Catedrala, Jardines de Murillo, 
Plaza Espana
Valencia :  Catedrala, Ciudad de las Artes 
y las Ciencias
Peniscola : Palatul Pontifi cal
Barcelona: Dealul Montjuic, Piața Spaniei, 
Las Ramblas, Cartierul Barri Gothic
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EXPERIENŢE
CULTURALE

Madrid - Toledo - Cordoba – Sevilla – Granada – Guadix – Valencia – Peniscola - Barcelona - 

Montserrat

Montserrat 

La 60 de kilometri de Barcelona, se afl ă 
măreţul lanţ muntos Montserrat, înalt 
de 1.366 de metri. De aici panorama 
este uluitoare, iar în jur puteţi observa o 
mulţime de specii de păsări. Complexul 
monahal de pe culmi pare suspendat 
între cer și pământ, iar în această abaţie 
se spune că ar fi  fost ascuns Sfântul 
Graal.

Shopping

Pe faimoasa arteră de shooping Gran 
Via se afl ă Cantaro, unul dintre puţinele 
magazine în care găsim obiecte unicat, 
lucrate și pictate manual de cei mai 
pricepuţi artizani din Spania. De la vase 
de ceramică la ceasuri și de la veselă la 
decoraţiuni, toate au un preţ bun și sunt 
colorate felurit. Cei dragi vor aprecia 
cu siguranţă suvenirurile achiziţionate 
de aici!

La planetariu 

Dacă tot avem timp de vizitat orașul 
Santander, vă sfătuim să faceţi o 
vizită la Planetariu. Acesta e situat în 
zona portuară, chiar lângă Institutul 
Naval. Aici vom putea afl a nenumărate 
informaţii despre univers și vom putea 
urmări proiecţii cu diferite corpuri 
cerești, sisteme solare, galaxii și 
constelaţii. 

Săbii maure

Renumit pentru oţelul și săbiile sale 
impecabile, Toledo păstrează încă 
tradiţia maură a damaschinajului. Săbiile 
încrustate în aur și argint sunt adevărate 
opere de artă pe care le putem admira cu 
sufl etul la gură!

Savori din: Spania
.................................................................
Dacă e Spania, atunci trebuie să 
încerci tortillitas de camarones, un 
preparat local din creveţi proaspeţi 
gătiţi pane cu arome de usturoi și 
pătrunjel.

TORTILLITAS DE CAMARONES
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 15.06. 2018
Locuri limitate!

1. București – Madrid

Zburăm spre Capitala Spaniei și avem o zi 
întreagă pentru a ne familiariza cu spiritul 
madrilen. Unul dintre cele mai vii orașe 
din Europa, Madridul ne întâmpină cu o 
arhitectură grandioasă și cu opere de artă de 
neuitat.
Avem program liber în Madrid așa că putem 
profita din plin de timpul care ne rămâne în 
această zi și de aceea o plimbare prin oraș 
chiar la apus ar putea fi precum un cadou de 
bun venit. Putem să gustăm din preparatele 
locale proaspete și delicioase pentru o 
imersiune în cultura spaniolă. Cazare la hotel.

2. Madrid - Toledo

Dimineaţa ne găsește gata de o nouă 
aventură! Metropolă emblematică în 
Peninsula Iberică, Madridul știe cum să 
trăiască. Iubitorii de artă se întorc aici deseori 
să admire unele dintre cele mai remarcabile 
opere ale artiștilor precum Goya, Velázquez, 
Picasso sau Dali. Vedem impozanta Plaza 
España, mergem pe Broadway-ul spaniol 
Gran Via, centrul shopping-ului local, apoi 
ajungem la Muzeul Prado. Admirăm aici 
una dintre cele mai vaste colecţii de artă 
europeană, formată din 7000 de tablouri. 
După aceea, explorăm orașul după bunul 
plac. Puteţi vizita Palacio Real de Madrid, cel 
mai mare palat regal din vestul Europei, Plaza 
Major, înconjurată de clădiri emblematice, cât 
și Poarta Alcala și Muzeul Tyssen.
Opţional cei însetaţi de artă și cultura iberică 
pot merge într-o excursie în orașul Toledo, 
care pare o lume scoasă din cărţile cu 
povești. Aici cultura evreiească, musulmană și 
creștină au coexistat armonios încă din cele 
mai vechi timpuri. Seara, după o zi plină de 
atracții una și una, ne întoarcem în Madrid 
pentru cazare. 

3. Madrid – Cordoba - Sevillia

Ca un platou de filmare natural, Cordoba 
este plină de viaţă și aici influenţele evreiești 
și musulmane se întrepătrund armonios de 
secole. Vizităm una dintre cele mai frumoase 
clădiri islamice din lume, Mezquita Catedral, 
cu arcadele sale impunătoare și mozaicurile 
maure. Intrarea în clădire se face printr-o 

grădină superbă cu portocali, palmieri și 
chiparoși. Mergem în vechiul cartier evreiesc, 
unde vedem o bijuterie din secolul al XIV-
lea, Sinagoga de Cordoba, și ne plimbăm 
pe aleile cu magazine colorate și cu plante 
înflorite cu miros îmbietor. Părăsim superbul 
oraș cu minunile sale de influenţă maură și ne 
îndreptăm spre Sevilla.

4. Sevilla 

Sevillia te seduce iremediabil de la primii 
pași. Ajunși în Sevilla, vom vedea Palatul 
Regal Alcázar, o capodoperă  a arhitecturii ce 
îmbină stilurile Mudejar și Gotic, Catedrala 
ce adaposteste monumentul unde se află 
mormântul lui Cristofor Columb. Continuăm 
vizita cu Jardines de Murillo construite 
in anul 1911, unde regăsim faimosul 
monument dedicat lui Christofor Columb. 
Vizităm mormântul lui Cristofor Columb și 
continuăm cu Parcul Maria Luisa, plin de 
fântâni, pavilioane și palmieri. Ne oprim 
apoi în impozanta Plaza de Espana, o mică 
Veneţie, cu poduri cochete și mini canale pe 
care turiștii se plimbă lin cu barca. Cazare în 
Sevilla.

5. Sevilla – Granada 

Plecăm de dimineaţă din Sevilla către o altă 
comoară a peninsulei iberice,  Granada, 
căreia i se spune „tărâmul celor o mie de 
castele”. Obiectivul central este Palatul 
Alhambra, o experienţă care îţi va rămâne în 
minte întreaga viaţă. Poeţii au descris locul ca 
pe „o perlă bătută în smaralde”. O scrisoare 
de dragoste a Andaluziei către stilul maur, 
complexul este format din Palatul Nasrid, 
Alcazaba, Palatul Carlos V și Generalife și 
face parte din Patrimoniul UNESCO. De la 
înălţimea sa vom admira înzăpeziţii Munţi 
Sierra Nevada, dar și Marea Alboran. 
Cu greu ne lăsăm duși din magia dantelată 
a palatului și revenim la autocar pentru a ne 
relua incursiunea în cultura spaniolă. Ne vom 
plimba pe străduţele pitorești și vom savura 
aromatul suc de portocale preparat din fructe 
crescute aici. Iar deliciile locale nu se opresc 
la sucul de portocale. 
Seara ne relaxăm, fiecare pe cont propriu. 
Timp liber. Și ne permitem o sugestie: dacă 
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tot aţi ajuns în Spania, atunci nu trebuie 
să plecaţi fără să încercaţi tortillitas 
de camarones, un preparat spaniol 
desăvârșit din creveţi proaspeţi, gătiţi 
pane cu aromă de usturoi și pătrunjel. 
Cazare în Granada.

6. Granada – Guadix - Valencia

Micul dejun savuros ne aduce odată cu 
energia și cheful de a explora alte orașe 
și alte regiuni spectaculose ale Spaniei. 
Însă, ziua se anunță a fi dedicată artei, 
culturii și nu în ultimul rând shoppingului. 
Dornici să explorăm mai departe Spania, 
plecăm spre Guadix. În acest oraș ne 
surprinde nu atât arhitectura specială, 
cât  mai ales casele rupestre, unice în 
lume, care se află în peșteri și care au o 
poveste interesantă. Dar lăsăm ghidul să 
ne prezinte istoria acestor locuințe. 
Dealtfel, în zonă se găsesc cele mai 
frumoase peșteri din Spania, care 
sunt vizitate de turiști din întreaga 
lume. Vedem unul dintre obiectivele 
reprezentative ale orașului, fortul 
medieval maur. Mergem mai departe 
și oprim la catedrala care a fost ridicată 
între secolele XVI- XVIII, timp în care s-au 
succedat mai multe stiluri arhitecturale, 
gotic, baroc și renascentist, evident 

recognoscibile în multe elemente ale 
edificiului. După acest popas cultural 
pornim spre însorita Valencie, al treilea 
oraș ca mărime al Spaniei. Impozantele 
clădiri futuriste se îmbină armonios cu 
cele în stil gotic, baroc sau art deco. 
Vizităm piaţa pietruită, Plaza de Toros, 
o fabuloasă arenă romană unde încap 
12.000 de oameni, și Catedrala. 
Ne oprim la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, în traducere liberă - “Orașul 
Artelor și al Științelor” - cu arhitectura sa 
futuristă, care impresionează atât prin 
mărime cât și prin contrastul puternic 
pe care îl aduce în peisajul urban al 
Valenciei. Spre seară ne retragem la 
hotelul din Valencia.  

7. Valencia – Peniscola - Barcelona

Plecăm din Valencia, trecem pe lângă 
livezile de portocali și migdali și ajungem 
la Peniscola, supranumit Orașul din 
Mare, un port fortificat care se află la 67 
de metri altitudine. Aici vedem castelul 
construit de Cavalerii Templieri care 
sigur a fost sursă de inspiraţie pentru 
King’s Landing din Urzeala Tronurilor. 
Supranumită Gibraltarul Valenciei, cetatea 
este și în prezent locuită, ansamblul 
architectonic și tura-vura cotidiană a 

localnicior oferindu-ne un spectacol 
fascinant. Surprindem scenele în cadre 
spectaculoase de arătat acasă, apoi 
pornim spre Barcelona.  
Unul dintre cele mai vizitate locuri ale 
Europei, Barcelona este un oraș magic, 
cosmopolit și plin de atracţii de neuitat. 
Începem explorarea pe faimoasa alee 
pietonală Las Ramblas și ne bucurăm 
de cumpărături inedite, sau am putea 
savura o porţie de tapas în Plaça Reial. Ne 
plimbăm prin Plaça Catalunya, din centrul 
Barcelonei, unde se întîlnesc orașul 
vechi, cu istoria sa incitantă și arhitectura 
vizionară de secol XIX (Eixample).
Merită cu prisosinţă vizitat și Barri Gothic, 
cartierul gotic al Barcelonei, cu Basilica La 
Merce și multe alte clădiri istorice, unele 
datând încă de pe vremea când romanii 
stăpâneau Catalonia. Rămânem peste 
noapte la hotel, în Barcelona.

8. Barcelona

Facem un tur al acestui oraș magnific 
și ne răsfăţăm vederea și sufletul cu 
incredibila frumuseţe a bisericii Sagrada 
Familia, gândită de celebrul arhitect 
Antonio Gaudi.  Ne delectăm și cu 
monumentul Columbus, înalt de 60 de 
metri. Dedicat lui Cristofor Columb, 

Magia Alhambrei

O parte palat, o parte fort, 
Alhambra face parte din 

patrimoniul UNESCO și oferă o 
fabuloasă lecţie de arhitectură 
medievală. Un monument istoric 
plin de poezie care vă va încânta 
iremediabil. 

1 „Orașul” artelor și știinţelor din 

Valencia

Ciudad de las Artes y las Ciencias 
este o clădire science-fi ction, creaţie 

a arhitectului născut aici, Santiago Calatrava, 
care a ajuns cunoscut în toată lumea. Clădirea 
are 350.000 de metri pătraţi și pare că 
plutește pe apă.

3Plaza España - Madrid

Inima Capitalei Spaniei, este fără 
niciun dubiu, chiar aici, în Plaza 

Espana. Forfota și tumultul metropolei 
spaniole par să fi  dispărut în acest loc de 
o liniște și frumuseţe încântătoare. În 
apropiere se afl ă unele dintre cele mai 
emblematice clădiri ale capitalei Spaniei: 
Palatul Regal, Catedrala, Plaza Mayor, Puerta 

del Sol.

2
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și identităţii naţionale a catalanilor. Biserica 
mănăstirii adăpostește într-una dintre 
capelele sale statuia unică și misterioasă 
Madona Neagră, care o reprezintă pe Maica 
Domnului cu Pruncul în braţe. Cazare în 
Barcelona

9. Barcelona - București

Plecăm din colorata Spanie lăsând o parte 
din sufletele noastre acolo și convinși că 
experienţa va fi la fel de plăcută, oricând 
am repeta-o. Ducem acasă fotografii 
spectaculoase, pline de culoare, și suveniruri 
deosebite pentru familie și prieteni.

PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti – Madrid si 
Barcelona - Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
8 cazari la hoteluri de 3-4*;
8 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe 
traseu

OPŢIONAL

Excursie la Toledo – 30 €/pers.
Excursie la Montserrat -  25€/pers.

 NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în 
excursiile opţionale), serviciile de ghizi locali,  
alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 
persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 195 €

• Reducere copil 6-12 ani - 35 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.

• Reducere al treilea adult camera - 25 €,

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 126€
PROMO

Reducere 105€
STANDARD PLUS

Reducere 63€

418€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

292€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

313€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

355€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, 

avand incluse asigurarea medicala, 
storno si de bagaje.

• GRATUIT – excursie la Toledo;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE!  LOCURI LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

20.02.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  

20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

20.04.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  

20.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Degustare de ulei de masline

Poate nu știaţi, dar Spania este 
cel mai mare producător de 
ulei de măsline din întreaga 
lume. Petrecem seara la o fermă 
de măsline, unde vom vedea 
prese vechi și vom învăţa cum 
este produs uleiul din recolta 
celor 6.000 de măslini de aici. 
Urmează apoi o degustare, pentru 
a descoperi calităţile și aromele 
diferitelor tipuri de ulei atât de 
popular în dieta mediteraneană.

Granada: 

Infl uenţată culinar de spanioli, 
evrei și arabi, Granada are o 
simpatie deosebită pentru darurile 
pe care ni le oferă marea. Peștele 
proaspăt pescuit dat prin pesmet 
și prăjit în ulei de măsline, apoi 
asezonat cu lămâie reprezintă 
una dintre cele mai delicioase 
preparate din zonă. Savurăm cu 
poftă și un pionono, desert tipic 
acestui loc, făcut din pandișpan, 
ouă, zahăr și scorţișoară, sau 
mâncăm fructe culese chiar din 
apropiere.

Sosul Romesco

Catalonia produce multe sosuri 
ideale pentru a fi  consumate alături 
de legume proaspete, pește și 
carne. Romesco este unul dintre 
cele mai cunoscute. Este fabricat 
din ardei copţi, roșii uscate la 
soare, migdale și usturoi.

monumentul se află la marginea celebrei 
artere La Rambla.
Pătrundem chiar în inima Barcelonei, Sagrada 
Familia, imensa catedrală creată de Gaudi, 
ale cărei detalii nu le-am putea observa 
în întregime nici într-o viaţă. Mergem pe 
faimoasa stradă pietonală La Rambla, care 
nu doarme niciodată, apoi ajungem în Piaţa 
Catalunia, locul care separă orașul vechi 
de cel construit după 1.900. Plimbarea pe 
străzile Barcelonei este o reverie unică și nu 
ne putem sătura de farmecul locului. Vizităm 
monumentul dedicat lui Cristofor Columb și 
primei sale călătorii spre America, înalt de 66 
de metri. Odată cu lăsarea serii, Barcelona se 
transformă într-un paradis al distracţiei și al 
voiei bune. La 60 de kilometri de Barcelona, 
se află măreţul lanţ muntos Montserrat, înalt 
de 1.366 de metri. De aici panorama este 
uluitoare, iar în jur puteţi observa o mulţime 
de specii de păsări. Complexul monahal 
de pe culmi pare suspendat între cer și 
pământ, iar în această abaţie se spune că 
ar fi fost ascuns Sfântul Graal. O panoramă 
minunată asupra portului și întregului oraș o 
oferă Tibidabo, unde se găsește și un parc 
de distracţii cu carusele victoriene și roller 
coastere care-ţi vor stârni adrenalina. Dacă 
prinzi un moment de tihnă în Barcelona, 
trebuie, neapărat, să savurezi o porţie de 
churros cu ciocolată sau un senviș tradiţional 
cu sardine și sos tipic catalan. 
Opţional, putem vizita mănăstirea 
benedictină Montserrat, simbol al libertăţii 

BEST DEAL

15.06; 29.06;

24.08;

07.09; 21.092018

DATE DE PLECARE
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Portugalia

Spania 

Madrid

Granada 

Cordoba 

Sevilla

Jerez 

Cadiz  

Faro 

Sintra
Lisabona

Fatima  

Salamanca

Toldeo 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

9 mese incluse:
    9 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Flamenco versus Fado. Iată esența celor 
două țări iberice. Una fl amboiantă și 
expansivă, vorbim de Spania, desigur... 
Iar cealaltă mai suavă și sensibilă precum 
muzica fado.  Peste tot vom fi  copleșiți de 
comori arhitecturale și experiențe sublime. 

Cordoba:  Mezquita Catedral, Cartierul 
Vechi ; Sevilla : Catedrala, Jardines de 
Murillo, Plaza Espana ; Faro : Catedrala
Sintra : Quinta  de la Redaleira
Lisabona: Basilica Estrela, Mănăstirea 
Jeronimos, Praca do Comercio
Cabo da Roca  
Salamanca :  Vechea și Noua Catedrală, 
Piata Mayor ; Toledo : Catedrala, 
Mănăstirea San Juan de los Reyes
Madrid : Palacio Real de Madrid, 
Catedrala, Plaza Espana

 Vizite în Muzeele: Thyssen, Prado, Regina 
Sofia, care formează “Triunghiul de Aur” al 
culturii spaniole. 

FII PREGĂTIT DE...
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337€

începând de la

+ 355 € (bilet de avion,
transferuri și transoport autocar)

��
?� � /pers.
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Atât de apropiate și asemănătoare, dar în același timp 
foarte diferite. Vino cu noi în această superbă călătorie 
de descoperire a Peninsulei Iberice!

Spania și Portugalia, două surori... 
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1. București - Madrid

Bun venit în Madrid. Transfer şi cazare la hotel.

2. Madrid - Granada

Plecăm spre Granada, „tărâmul celor o mie de castele”. 
Obiectivul central  este Palatul Alhambra, descris 
de poeți ca „o perlă bătută în smaralde”. Complexul 
este inclus în patrimoniul UNESCO şi  este format din 
Palatul Nasrid, Alcazaba, Palatul Carlos V și Generalife. 
De la înălţimea sa admirăm Munții Sierra Nevada și 
Marea Alboran. Seara, plimbare prin cartierul maur 
Albaycin. Cazare în zona Granada.

3. Granada – Cordoba – Sevilla

Pornim spre Cordoba. Vizităm Catedrala Mezquita, cu 
o grădină superbă înmiresmată de portocali, palmieri 
și chiparoși. Mergem în vechiul cartier evreiesc, 
unde vedem Sinagoga de Cordoba. Ajungem în 
Sevillia, unde vizităm centrul istoric, păzit de cea mai 
mare  catedrală gotică din Spania care adăposteşte 
monumentul funerar al  lui Cristofor Columb. Ne 
continuam vizita cu Jardines de Murillo unde regăsim 
faimosul monument dedicat lui Cristofor Columb si ne 
oprim  in impozanta Plaza de Espana, o mică Veneție, 
cu poduri cochete și mini canale pe care turiștii se 
plimbă lin cu barca. Cazare în Sevilla.

4. Sevilla – Jerez – Cadiz – Sevilla

Timp liber în  Sevilla. Excursie opţională în Sudul 
Spaniei. Ne oprim în Jerez, unde vizităm centrul  vechi 
al orașului, apoi în Cadiz, un minunat oraș-port, unde 
admirtăm Catedrala Cadiz, Castelul Santa Catalina 
și Piaţa San Antonio. Timp liber în Cadiz. Seara ne 
întoarcem în Sevilla.

5. Sevilla – Faro -  Algarve

Pornim spre Faro, oraș din Portugalia și port la Oceanul 
Atlantic, apreciat pentru plajele seducătoare. Vizităm 
Catedrala, centrul istoric al orașului, Palatul Estoi și 
Coasta Ria Formosa. Ne îndreptăm spre Algarve, 
renumită pentru plajele superbe și Bengali Cave, o 
grotă de pe malul mării, luminată de soare printr-o 
spărtură în tavanul peșterii – un loc deosebit pentru 
relaxare. Seara cazare la hotel în zona Algarve.

6. Algarve – Sintra  - Cascais – Lisabona

Vizităm Sintra, un oraș din districtul Lisboa, Portugalia, 
inclus in Patrimoniul UNESCO datorită elegantelor 
palate construite aici (inclusiv reședința de vară a fostei 
case regale). Ajungem la Cabo da Roca, cel mai vestic 
punct al Europei Continentale, apoi în Cascais, un fost 
oraș pescăresc, devenit astăzi staţiune emblematică 
a Portugaliei. Admirăm priveliștea de pe Boca do 
Inferno și savurăm preparate locale la un restaurant 
din port. Cazare în Lisabona

7. Lisabona 

În Lisabona facem un tur al orașului . Vedem Turnul 
Belem, apoi Mănăstirea Jeronimos, reprezentativă 
pentru curentul manuelin, urmează Basilica Estrela. 
Vizităm Praça do Comércio, unde admirăm priveliștea 
oferită de estuarul râului Tejo.  Așteaptă la rând Piaţa 
Rossio, din districtul Baixa cu statuia lui Dom Pedro 
IV având la bază patru statui alegorice întruchipând 
patru virtuţi importante în cultura portugheză: Puterea, 
Moderaţia, Justiţia şi Înţelepciunea. Trecem pe lânga 
Librăria Bertrand, cea mai veche librărie din lume, 
înfiinţată în 1732! Timp liber. Cazare în Lisabona.

8. Lisabona – Fatima - Salamanca

Pornim spre Fatima, un oraș din Portugalia devenit 
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faimos pentru viziunile religioase din anul 1917. 
Vizităm Sanctuarul și aflăm mai multe despre 
legendele locale, apoi mergem spre Salamaca, 
unde  vizităm Vechea si Noua Catedrală precum şi 
Universitatea. Ne plimbăm la pas prin impozanta Piață 
Mayor, o imagine barocă armonioasă și unitară. Seara, 
cazare la hotel in Salamanca.

9. Salamanca – Toledo – Madrid

Din Salamanca mergem spre Toledo, un oraș din 
centrul Spaniei, Facem o plimbare pe strădutele 
orașului vechi, admirăm arhitectura gotică a 
Catedralei Toledo, a Alcazarului şi a Mănăstirii San 
Juan de los Reyes. Gustam celebrul martipan de 
Toledo și decidem să aducem și acasă, pentru cei 
dragi, acest desert fenomenal, fie că îl preferăm 
clasic, cu miere sau cu migdale. În cursul după-amezii 
plecăm spre  Madrid. Cazare în Madrid.

10. Madrid

Metropolă emblematică în Peninsula Iberică, Madridul 
știe cum să trăiască. Iubitorii de artă se întorc aici 
deseori să admire unele dintre cele mai remarcabile 
opere ale artiștilor precum Goya, Velázquez, Picasso 
sau Dali, expuse în Muzeele: Thyssen, Prado, 
Regina Sofia, care formează “Triunghiul de Aur” al 
culturii spaniole.  Începem vizita în Madrid cu un 
tur panoramic de autocar în timpul căruia vedem : 
Cartierul modern Cuatro Torres, Columna lui Columb, 
Biblioteca Naţională, Piața Cibeles. Ne deplasăm  pe 
Broadway-ul spaniol Gran Via către  Plaza España. 
Paşii ne poartă către Palatul Regal, Catedrala, Plaza 
Mayor, Puerta del Sol. Timp liber. Seara, opțional 
vă propunem să ne bucurăm de un spectacol de 
flamenco și cină specifică Spaniei. 

11. Madrid - București

Plecăm dimineața spre aeroportul din Madrid pentru 
îmbarcare și zbor spre casă.

Madrid - Granada - Cordoba - Sevilia - Jerez - Cadiz - Faro - Algarve - Singra - Lisabona - Fatima - 
Salamanca  - Toledo

EXPERIENŢE
CULTURALE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 63€

STANDARD PLUS

Reducere 42€

421€
+ 355 € (bilet avion, transfer transport 

autocar)

337€
+ 355 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

358€
+ 355 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

379€
+ 355 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle 
locuri in autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de plecare;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT: excursia optionala 
Gibraltar;

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la  20.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabila 
pana la  20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

20.04.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  20.04.2018.

PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti – Madrid și retur;
Transport cu autocar climatizat;
9 cazari la hoteluri de 3-4*; 9 mic dejunuri;
Transfer aeroport-hotel-aeroport; Ghid însoţitor din partea agenţiei.

OPŢIONAL

Jerez și Kadiz - 35 €/pers./ seara

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile 
de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane.

DE REŢINUT!

25.04; 18.05;

 01.06; 17.08; 

19.09; 10.102018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 25.04

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 84€

• Supliment de single - 235 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti;

• Reducere a 3-a persoana in 
camera - 15 €.

Savori din: Spania
.................................................................
Dacă e Spania, atunci trebuie să 
încerci tortillitas de camarones, un 
preparat local din creveţi proaspeţi 
gătiţi pane cu aromă de usturoi 
și pătrunjel. Preparatul se poate 
savura în orice oraș al Spaniei, în 
fastfood-uri sau chioșcuri, dar și în 
restaurante. Poftă bună!

TORTILLITAS DE CAMARONES
.................................................................
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Spania 

Madrid
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Peniscola 

Valencia

Granada 

Malaga
Sevilla

Cordoba

Toledo 

Gibraltar 

ranad

 

San Sebastian 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

14 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

14 mese incluse:
      14 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Diversitate culinară, multiculturalism și 
arhitectură fabuloasă. Așa te întâmpină 
însorita Spanie, care ţi-a pregătit surprize 
romantice la tot pasul!

Burgos: Catedrala gotică
Bilbao: Centrul Vechi  -  “Las Siete Calles”
San Sebastian : Bazilica Buen Pastor
Pamplona: Plaza del Castillo
Zaragoza: Catedrala el Pilar, Catedrala La 
Seo ; Barcelona: Dealul Montjuic, Piața 
Spaniei, Las Ramblas, Cartierul Barri Gothic
Montserrat: Mănăstirea Benedectină
Peniscola: Palatul Pontifi cal
Valencia:  Catedrala, Ciudad de las Artes 
y las Ciencias ; Sevilla: Catedrala, Jardines 
de Murillo, Plaza Espana
Cordoba:  Mezquita Catedral, Cartierul 
Vechi ; Toledo: Catedrala, Mănăstirea San 
Juan de los Reyes

 Vedem Palatul Alhambra, „o perlă bătută în 
smaralde”

FII PREGĂTIT DE...

��������
���
8�(43%3

471€

începând de la

+ 385 € (bilet avion, transfer și 
transport autocar)

��
?� � /pers.
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Spania este o ţară mult mai diversă decât ţi-ai imaginat. 
Hai să descoperim împreună orașele emblematice și 
moștenirea culturală impresionantă!

Pasională, sofi sticată și devotată plăcerii de a trăi!  
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEMadrid – Burgos - Santander – Bilbao – San Sebastian – Pamplona – Barcelona – Valencia – Granada – 

Costa del Sol – Malaga – Gibraltar – Sevilla – Cordoba – Toledo

Montserrat(opţional): 

La 60 de kilometri de Barcelona se afl ă 
măreţul lanţ muntos Montserrat, înalt 
de 1.366 de metri. De aici panorama 
este uluitoare, iar în jur puteţi 
observa o mulţime de specii de păsări. 
Complexul monahal de pe culmi pare 
suspendat între cer și pământ, iar în 
această abaţie se spune că ar fi  fost 
ascuns Sfântul Graal.

Gibraltar

Una dintre cele mai dramatice 
formaţiuni de relief din lume, The 
Rock este casă pentru 600 de specii 
de plante și reprezintă locul perfect de 
unde să observaţi migraţia pasărilor 
călătoare din Europa spre Africa. 
Pregătiţi-vă camerele foto pentru a 
surpinde cadre panoramice de la cei 
426 de metri altitudine. Să nu vă miraţi 
dacă un macac vrea neapărat să apară 
în poze, deoarece sunt prietenoși cu 
oamenii!

Shopping de suveniruri 

Pe faimoasa arteră de shooping 
Gran Via se afl ă Cantaro, unul dintre 
puţinele magazine în care găsim 
obiecte unicat, lucrate și pictate 
manual de cei mai pricepuţi artizani 
din Spania. De la vase de ceramică la 
ceasuri și de la veselă la decoraţiuni, 
toate au un preţ bun și sunt colorate 
felurit. Cei dragi vor aprecia cu 
siguranţă suvenirurile achiziţionate 
de aici!

Savori din: Spania
.................................................................
Facem o scurtă oprire la un 
restaurant local, unde vom 
savura tortillitas de camarones, 
un preparat local din creveți 
proaspeți gătiți pane cu aromă 
de usturoi și cu pătrunjel 
presărat peste. 

TORTILLITAS DE CAMARONES 
..........................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 11.05
Locuri limitate!

1. București - Madrid

Călătoria noastră începe pe Aeroportul 
Henri Coandă, unde, după formalitățile 
vamale ne îmbarcăm pentru Madrid. După 
aterizare avem transfer la hotel. Cazare la 
hotel.

2. Madrid - Burgos - Santander

Plecăm dimineață, străbatem amețitorii 
Munți Guadaramma și ajungem în Burgos. 
Extraordinara catedrală gotică de aici este 
o bijuterie a arhitecturii religioase spaniole 
ce domină orașul și linia orizontului cu 
muchiile sale ascuțite, iar în interiorul 
său se află mormântul lui El Cid, cel mai 
cunoscut erou al luptei de recucerire a 
regiunii de sud a Spaniei. Trecem Râul 
Ebro – al doilea ca lungime din Peninsula 
Iberică și impunătorii Munți Cantabrian – și 
ajungem în capitala zonei, Santander, unde 
rămânem peste noapte.

3. Santander - Bilbao - San Sebastian - 

Pamplona

Pornim spre Bilbao și ne lăsăm fermecați de 
Muzeul Guggenheim, situat într-o clădire 
strălucitoare considerată un simbol al 
arhitecturii moderne. Mergem apoi în San 
Sebastian, oraș cu o tradiție greu de egalat 
în prepararea tapas-urilor. Ne plimbăm 
pe plaja Bahia de la Concha, considerată 
una dintre cele mai frumoase din întreaga 
Europă, și plecăm spre Pamplona, faimoasă 
pentru cursele cu tauri. Ne plimbăm pe 
străduțe colorate cu vedere spre dealuri 
pline de vegetație și ne întoarcem la hotel, 
unde luăm cina.

4. Pamplona - Zaragoza - Barcelona

Ne întoarcem în valea Râului Ebro și facem 
cunoștință cu Zaragoza, un loc încântător 
plin de ruine romane. Foarte aproape de 
aici s-a născut renumitul pictor Francisco 
de Goya, așa că în oraș se află un muzeu 
dedicat lui care ascunde excelentele sale 
tablouri. Admiram Catedrala El Pilar și 
Catedrala La Seo. Plecăm spre Barcelona, 
unul dintre cele mai vizitate locuri ale 
Europei. Barcelona este un oraș magic, 
cosmopolit și plin de atracții de neuitat.  
Seara cazare pe Costa Brava.

5. Barcelona - tur de oraș

O dimineață promițătoare începe 
întotdeauna cu o cafea fierbinte și amară. 
De abia după asta putem să începem 

turul turul panoramic al Bacelonei. Iată 
ce urmează să descoperim aici: Dealul 
Montjuic, Muzeul Naţional de Artă Catalană, 
Piaţa Spaniei, Piata Cataluniei, admirăm 
Biserica Sagrada Familia, Parcul Guell și 
monumentul lui Columb. Mergem la pas pe  
Las Ramblas, vizităm Barri Gothic, cartierul 
gotic al Barcelonei. Și ca să ne mai tragem 
sufletul după un asemenea tur de forță, ne 
putem răsfăța cu un program de voie. Poți 
să faci shopping, să descoperi aromele de 
pe stradă și să savurezi o porție de tapas 
în Plaça Reial. Însă, pentru cei nerăbdători 
să vadă minunile Catalane, am plănuit o 
excursie superbă la Montserrat (opțional), 
unde vizităm mănăstirea benedictină, 
simbol al libertății și identității naționale a 
catalanilor. Biserica mănăstirii adăpostește 
într-una dintre capelele sale statuia unică 
și misterioasă a Madonei Neagre, care o 
reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul în 
brațe. Cazare pe Costa Brava.

6. Barcelona - Peñiscola - Valencia

Plecăm spre  Peniscola, supranumit Orașul 
din Mare, un port fortificat care se află la 
67 de metri altitudine. Aici vedem castelul 
construit de templieri o fortăreață care 
a inspirat scenografii serialului Urzeala 
Tronurilor, apoi pornim spre însorita 
Valencie, al treilea oraș ca mărime al 
Spaniei. Impozantele clădiri futuriste se 
îmbină armonios cu cele în stil gotic, baroc 
sau art deco. Vizităm piața pietruită, Plaza 
de Toros, o fabuloasă arenă romană unde 
încap 12.000 de oameni, și Catedrala. 
Oprim la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, un centru pentru cultură și știință, 
capodoperă a arhitectului Calatrava, unul 
dintre cei mai  mari arhitecţi contemporani. 
Seara cazare în Valencia.

7. Valencia - Granada

Plecăm de dimineață din Valencia către 
o altă comoară a peninsulei iberice,  
Granada, căreia i se spune „tărâmul celor 
o mie de castele”. Obiectivul central 
este Palatul Alhambra, „o perlă bătută în 
smaralde” așa cum poeții au descris acest 
loc. Complexul face parte din Patrimoniul 
UNESCO şi  este format din Palatul Nasrid, 
Alcazaba, Palatul Carlos V și Generalife. 
De la înălțimea sa se pot admira înzăpeziții 
Munți Sierra Nevada, dar și Marea Alboran. 
Cazare la hotel in Granada.
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8. Granada - Costa del Sol

Dacă vreți să descoperiți mai mult din 
farmecul maur din Granada, puteți 
opta pentru o plimbare prin cartierul 
Albaycin. Paşii ne poartă pe străduțele 
foarte înguste, pavate cu piatră veche 
de secole, și avem timp să savurăm  un 
suc de portocale veritabil. Plecăm spre 
Costa del Sol, unde ne relaxăm în stil 
tipic spaniol. Puteți gusta churros și 
neapărat un pahar din celebrul  vin de 
Malaga. Seara ne retragemla hotelul din 
Costa del Sol. 

9.  Costa del Sol - Gibraltar

Nu întâmplător se numește “Coasta 
însorită” a Spaniei, pentru că aici te poți 
bucura de soare patru anotimpuri din 
tot atâtea posibile. Hai să ne bucurăm 
azi de soarele iberic și de calurile 
Mediteranei. Ai program liber pentru 
plajă și relaxare pe malul marii. Desigur, 
dacă tot suntem în sudul Peninsulei 
Iberice, ar fi păcat să nu profiți de 
ocazie și să vizitezi Gibraltarul. Așadar, 
excursia opțională de azi este highlight-
ul programului. Gibraltarul este în 
continuare teritoriu al Marii Britanii. 
Orașul se se desfășoară la poalele 
stâncii omonime. În Upper Rock, unde 
se urcă (contra cost) cu microbuzele 
locale, există macaci care îi încantă pe 
micii vizitatori, iar pentru pasionații 
de shopping, zona comercială este 
un adevărat paradis. Uitându-ne de 
pe Stâncă, zărim la o distanță mică 

țărmurile Africii. După amiaza ne 
adunăm gândurile și urcăm în autocarul 
care ne va aduce la hotel în Costa del 
Sol.   

10.  Costa del Sol -  Sevilla

Părăsim frumosul țărm al Mediteranei și 
pornim spre Inima Andaluziei  - Sevilla, 
oraș care te seduce iremediabil de la 
primii pași. Începem vizita cu Jardines 
de Murillo construite in anul 1911, unde 
regăsim faimosul monument dedicat lui 
Christofor Columb. Mergem în centrul 
istoric, păzit de colosala Catedrala  
gotică, cea mai  mare din Spania şi 
care adăposteşte monumentul funerar 
închinat lui Cristofor Columb. 
Continuăm cu Parcul Maria Luisa, plin 
de fântâni, pavilioane și palmieri. Ne 
plimbăm apoi în impozanta Plaza de 
Espana, o mică Veneție, cu poduri 
cochete și mini canale pe care turiștii se 
plimbă lin cu barca. Cazare în Sevilla.

11. Sevilla - tur de oraș

În afară de pasiunea pentru fotbal, 
oamenii din Sevillia au și cultul 
dimineților tihnite, cu micul dejun 
savurat în voie, citiul ziarelor la o cafea 
aromată și neagră. Ne conformăm 
și noi obiceiului local și prelungim 
siesta de dimineață până la o oră mai 
târzie. Planul pentru această zi este să 
vizităm superbul Palatul Regal Alcázar, 
o capodoperă a arhitecturii ce îmbină 
stilurile Mudejar și Gotic. Admirăm 

fiecare detaliu pe îndelete, apoi, fiecare 
își face planuri pe cont propriu. Ai timp 
să explorezi metropola spaniolă după 
bunul plac. Poți alege să faci o sesiune 
de shopping într-unul din centrele 
comerciale aglomerate, ai putea sa 
pierzi timpul în centrul modern al 
Sevilliei sau poți să te retragi într-un 
parc liniștit și să îi privești pe localnici 
cum se relaxează. Timp liber pentru 
vizite individuale în Sevilla.  Seara 
cazare la acelaşi hotel.

12. Sevillia – Cordoba 

Nici măcar cafeaua savuroasă și micul 
dejun delicios nu ne pot reține prea 
mult de la gândul de a pleca la drum. 
Astăzi ne-am propus să cuprindem 
cu tot sufletul două orașe spaniole 
emblematice, care se mândresc cu 
o extraordinară moștenire maură și 
evreiască, semne ale stăpânirii maure 
timp de șapte secole în partea de sud 
a Spaniei. Așadar, dăm bice cailor 
putere și demarăm spre Cordoba. Ca 
un platou de filmare natural, Cordoba 
ni se arată cu o viață urbană vibrantă, 
și observăm imediat cum influențele 
evreiești și musulmane se întrepătrund 
armonios de secole. Vizităm una dintre 
cele mai frumoase clădiri islamice din 
lume, Mezquita Catedral, cu arcadele 
sale impunătoare și mozaicurile 
bizantine. Această clădire are o istorie 
care intrigă pasionații de istorie și în 
ziua de azi. După înfrângerea maurilor, 

Magia Alhambrei

O parte palat, o parte fort, Alhambra face 
parte din patrimoniul UNESCO și oferă o 
fabuloasă lecţie de arhitectură medievală. 
Un monument istoric plin de poezie care 
vă va încânta iremediabil. 

1
Gibraltar (opţional)

Celebra stâncă din Gibraltar, denumit 
de locuitori săi britanici, simpu, “The 
Rock”, oferă celor care îndrăznesc să o 
escaladeze o panoramă fabuloasă asupra 
Mării Mediteranei și continentului African.  
Macacii obraznici de pe versant s-ar putea 
să nu stea la poze așa cum ţi-ai dori.  

2 „Orașul” artelor și știinţelor 

din Valencia

Ciudad de las Artes y las Ciencias este 
o clădire science-fi ction, creaţie a 
arhitectului născut aici Santiago Calatrava, 
care a ajuns cunoscut în toată lumea. 
Clădirea are 350.000 de metri pătraţi și 
pare că plutește pe apă.

3
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deseori să admire unele dintre cele mai 
remarcabile opere ale artiștilor precum 
Goya, Velázquez, Picasso sau Dali, expuse 
în Muzeele: Thyssen, Prado, Regina Sofia, 
care formează “Triunghiul de Aur” al culturii 
spaniole.  Începem vizita în Madrid cu un 
tur panoramic de autocar în timpul căruia 
vedem: Cartierul modern Cuatro Torres, 
impozanta Columnă a lui Columb, ce 
amintește de epoca marilor descoperiri, 
clădirea Bibliotecii Naţionale, încă o 
capodoperă arhitecturală, și ajungem în 
Piața Cibeles. Ne deplasăm  pe Broadway-
ul spaniol Gran Via către  Plaza España. Paşii 
ne poartă către Palatul Regal, Catedrala, 
Plaza Mayor, Puerta del Sol. Seara cazare la 
acelaşi hotel.

15.   Madrid - Bucureşti 

Plecăm din colorata Spanie lăsând o parte 
din sufletele noastre acolo și convinși că 
experiența va fi la fel de plăcută, oricând 
am repeta-o.

PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti – Madrid si retur ;

Transport cu autocar climatizat;

14 cazari la hoteluri de 3-4*;

14 mic dejun;

Transfer aeroport-hotel-aeroport;

Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu

OPŢIONAL
Gibraltar - 30 €/pers.
Montserrat - 25€

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 

opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 

personale.

Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 335 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 35 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti;
• Reducere al treilea adult in camera – 20 €;

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 157€
PROMO

Reducere 126€
STANDARD PLUS

Reducere 63€

628€
+ 385 € (bilet avion, transfer transport autocar)

471€
+ 385 € (bilet avion, transfer transport autocar)

502€
+ 385 € (bilet avion, transfer transport autocar)

565€
+ 385 € (bilet avion, transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte de 

data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT excursia optionala Gibraltar

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in autocar;
• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Degustare de ulei de măsline

Poate nu știaţi, dar Spania este cel 
mai mare producător de ulei de 
măsline din întreaga lume. Petrecem 
seara la o fermă de măsline, unde 
vom vedea prese vechi și vom învăţa 
cum este produs uleiul din recolta 
celor 6.000 de măslini de aici. 
Urmează apoi o degustare, pentru 
a descoperi calităţile și aromele 
diferitelor tipuri de ulei atât de 
popular în dieta mediteraneană.

Desert de Granada: 

Infl uenţată culinar de spanioli, evrei 
și arabi, Granada are o simpatie 
deosebită pentru darurile pe care 
ni le oferă marea. Peștele proaspăt 
pescuit dat prin pesmet și prăjit în 
ulei de măsline, apoi asezonat cu 
lămâie reprezintă una dintre cele 
mai delicioase preparate din zonă. 
Savurăm cu poftă și un pionono, 
desert tipic acestui loc, făcut din 
pandișpan, ouă, zahăr și scorţișoară, 
sau mâncăm fructe culese chiar din 
apropiere.

Sosul renumit produs în Catalonia:

Catalonia produce multe sosuri 
ideale pentru a fi  consumate alături 
de legume proaspete, pește și carne. 
Romesco este unul dintre cele mai 
cunoscute. Este fabricat din ardei 
copţi, roșii uscate la soare, migdale 
și usturoi.

în timpul Reconquistei, (1236) Cordoba a 
revenit în stăpânirea spaniolilor, iar clerul 
catolic a transformat moscheea într-o 
catedrală romano-catolică. După alte 3 
secole, în mijlocul clădirii a fost ridicată o 
catedrală în stil renascentis. Pentru asta, 
o parte din coloanele superbe au fost 
distruse. Interesant este că până și Casa 
regală a considerat că această “adăugire” 
reprezenta un act de vandalism. Intrarea 
în clădire se face printr-o grădină superbă 
cu portocali, palmieri și chiparoși. Mergem 
în vechiul cartier evreiesc, unde vedem o 
bijuterie din secolul al XIV-lea, Sinagoga 
de Cordoba, și ne plimbăm pe aleile cu 
magazine colorate și cu plante înflorite cu 
miros îmbietor. Cazare în Cordoba.

13.   Cordoba - Toledo – Madrid

Plecăm de dimineață spre Toledo, care pare 
o lume scoasă din cărțile cu povești. Aici 
cultura evreiească, musulmană și creștină 
au coexistat armonios încă din cele mai 
vechi timpuri. Vizităm Biserica San Juan şi 
Catedrala, a cincea ca marime din lume. Vă 
vindem un pont: pe tarabele din piețele 
de aici se află unele dintre cele mai bune 
fructe proaspete din Spania, încercați-le 
și o să fiți uimiți!  Seara sosire și cazare la 
Madrid.

14.   Madrid - tur de oraș

Dimineața, după micul dejun, suntem 
gata de o nouă aventură! Metropola 
emblematică în Peninsula Iberică, 
Madridul și în special madrilenii știu cum 
să stoarcă din fiecare zi și ultimul strop 
de bucurie. Iubitorii de artă se întorc aici 

BEST DEAL

11.05; 09.06;

10.09; 10.10

2018

DATE DE PLECARE
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Portugalia

Lisabona

Evora 

Belmonte

Mateus 

Guimares 

Porto

Coimbra 

Tomar

Fatima

Batalha 

Nazare 

Obidos 

Viseu 
Convilha

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3*

7 mese incluse:
      7 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

O ţară profund catolică, în care infl uenţele 
din fostele colonii au fost ușor integrate 
în cultura și tradiţiile locale. Localnicii 
sunt joviali și spirituali, dornici să ne 
împărtășească din secretele locurilor unde 
trăiesc. 

COIMBRA :  Vechea Universitate
Porto : Catedrala Se, Bisericile Carmo și 
Carmelita, Ponte Dom Luis
Fatima : Sanctuarul
Lisabona : Basilica Estrela, Mănăstirea 
Jeronimos, Mănăstirea Sao Vicente, Praca 
do Comercio

Vizităm Mănăstirea Ordinului lui Hristos. 
La origine, ansamblul de clădiri a fost o 
fortăreaţă a Ordinului Templierilor. 

FII PREGĂTIT DE...

��$*B5('3(�
���	�����������	�
Portugalia este o destinaţie pentru cei care înţeleg vacanţele  
ca pe ocazii de a cunoaște culturi și lumi noi. Cea mai vestică 
ţară din Europa continentală își lasă ghicită frumuseţea 
blajină de la primele vorbe, cântate parcă. împreună.

285 €

începând de la

+ 345 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 
autocar)

�
?� � /pers.
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Spiritualitate profundă și cultură unică.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALECoimbra -Porto – Santiago de Compostela – Braga- Fatima– Tomar - Alcobaca – Batalha– Obidos– 

 Lisabona – Sintra– Cabo da Roca- Cascais – Estoril- Evora 

Muzica Fado

Fado se numește muzica pe care 
portughezii au creat-o pentru a 
traduce în note muzicale cuvântul 
“saudade”. “Tânjire după ceva sau 
după cineva” se regăsește cel mai 
bine în cuvântul românesc “dor”. 
Sentimente puternice, intraductibile 
în cuvinte stârnește fado. Atât de 
puternică îi este trăirea încât nici nu ai 
nevoie să înţelegi versurile deoarece 
un fado bun va crea emoţie și poezie 
proprie în sufl etul celui care îl ascultă. 

Celebrul vin de Porto!

Alto Douro este regiunea unde se 
produce vinul de Porto, însă îl găsim 
în toată Portugalia. În unele crame și 
podgorii de pe malul fl uviului Douro 
poţi chiar să îţi creezi propriul vin, 
după gust și preferinţe. Orice variantă 
ai alege, nu uita că vinul de Porto este 
grozav de bun și grozav de tare!

Librăria Bertrand

Librăria Bertrand din Lisabona a 
intrat in Cartea Recordurilor pentru 
că funcţionează din 1732, anul în care 
s-a deschis. A pornit și a continuat 
ca o afacere de familie, iar în zilele 
noastre este vizitată de turiști ca parte 
din istoria orașului. Mai mult decât o 
simplă librărie, aici au loc evenimente 
culturale și întâlniri ale scriitorilor 
portughezi. În timp, librăria s-a extins 
cu peste 52 de magazine în întreaga 
Portugalie. 

Savori din: Portugalia 
.................................................................
Cârnaţii de porc sau pui cu care 
se laudă bucătarii zonei își merită 
renumele. Rumeni și aromaţi, se 
pot mânca pur și simplu cu pâine 
proaspătă sau cu o porţie de orez 
și salată verde.

SALSICHAS PICANTE
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 29.05. 2018
Locuri limitate!

1. București – Lisabona – Coimbra - Porto

Călătoria noastră începe din aeroportul 
Otopeni de unde ne imbarcam pentru 
zborul spre Lisabona. După aterizare 
pornim spre Coimbra unde vedem străzi 
cu iz antic, pieţe și piaţete publice de o 
armonie incredibilă. Admirăm Vechea 
Univeristate (Velha Universidade) și 
luăm un prim contact cu arta lusitană  
materializată în azulejos, ceramică pictată, 
la Igreja de Santa Cruz. În această parte a 
orașului putem degusta unul dintre cele 
365 de feluri în care este gătit “ bacalao” 
(peste cod) în Portugalia. Pe seară, 
ajungem în Porto. Cazare la hotel în Porto.

2. Porto - Santiago de Compostela - 

Braga
După micul dejun ai timp la dispoziție să 
explorezi în voie orașul Porto. Poate că te 
vor tenta terasele și cafenelele liniștite sau 
poate te încântă magazinele cu suveniruri, 
ocazie bună de a face shopping și pentru 
a cumpăra din timp suvenirurile pentru cei 
de acasa.  Pentru cei curioși să vadă noi 
destinații și comori demne de adăugat în 
albumul cu amintiri, am plănuit o excursie 
opțională (45 euro) la Braga și apoi în 
Spania, la Santiago de Compostela. Acesta 
din urmă a devenit de a lungul secolelor 
cel mai important punct al “Drumului 
Pelerinilor”. Aici, în Evul Mediu, a fost 
descoperit mormântului apostolului Iacob 
cel Mare. Catedrala din sec. XI care îi 
poartă numele este cea mai grandioasă 
construcţie în stil romanic din Spania, iar 
Palatul Episcopal şi Universitatea din sec. 
XV sunt alte atracţii importante ale oraşului. 
Revenind în Portugalia, oprim în superbul 
oraș Braga, cu o istorie milenara și un rol 
de prim rang atât în plan religios, cât și 
cultural, ceea ce i-a atras denumirea de 
“Roma Portugaliei. Vizităm Santuario Bom 
Jesus do Monte, cu scări magnifice în stil 
baroc, deservit de cel mai vechi funicular 
cu mecanism hidraulic din Peninsula 
Iberică. Seara, ne vom întoarce pentru 
cazare la același hotel din Porto.

3. Porto - Fatima

Dimineaţa, descoperim arhitectura robustă 
de granit care se manifestă din plin în 

orașul Porto. Al doilea oraș ca mărime din 
Portugalia, în Porto ne vom întâlni cu o 
atmosferă total diferită de experienţa pe 
care o oferă Lisabona. Situat la gura râului 
Douro, Porto are și privilegiul deschiderii 
la apă, Ribeira. UNESCO a inclus orașul 
pe lista Patrimoniului Mondial și datorită 
clădirilor neoclasice reprezentative 
pentru acest curent. Avem de vizitat locuri 
pline de istorie, promenade magnifice și 
superbe biserici în stil baroc. De reţinut 
sunt Torre dos Clérigos și impozanta Sé, 
catedrala orașului, libraria Lello y Ermao, 
Bisericile Carmo si Carmelita cu faţadele 
împodobite cu azulejos în alb și albastru. 
O altă construcţie reprezentativă pentru 
Porto este podul metalic Ponte Dom Luís I. 
Acesta leagă Porto de Vila Nova de Gaia. 
O plimbare lejeră pe Ribeira ne face să 
simţim istoria prin toţi porii pentru că ai, 
efectiv, senzaţia că te-ai întors în timp. 
Pe valea râului Douro admirăm peisajul 
terasat, cu case care ne fac să visăm să ne 
mutăm, cândva, cu totul, aici. După amiaza 
ne despărțim de Porto și plecăm înspre 
frumoasa Fatima. Despre acest oraș se 
spune că are o energie divină fantastică. De 
la începutul secolului XX a devenit un loc 
de pelerinaj celebru. Arhivele ne dezvăluie 
faptul că aici, în Fatima, trei păstori, copii, 
au fost binecuvântați cu viziunea Fecioarei 
Maria. Vizităm Biserica de Pelerinaj și ne 
rugăm, împreună, ca minunile să continue 
în viețile noastre. Spre seară ne retragem la 
hotel. Cazare la Fatima. 

4. Tomar – Mănăstirile  Alcobaca și 

Batalha - Obidos - Lisabona

Timp liber în Fatima sau excursie 
opțională în Tomar pentru a admira 
castelul Cavalerilor Templieri și splendida 
mănăstire de la Tomar – Mănăstirea 
Ordinului lui Hristos. La origine, ansamblul 
de clădiri a fost o fortăreaţă a Ordinului 
Templierilor. După dizolvarea Ordinului 
Cavalerilor Templieri, în secolul al XIV-
lea, ramura portugheză a Ordinului s-a 
transformat în Ordinul Cavalerilor lui 
Hristos și a sprijinit întreaga campanie 
de descoperiri maritime ale Portugaliei 
secolului al XV-lea. Din 1983, Mănăstirea 
Ordinului lui Hristos se află pe lista 
patrimoniului mondial al UNESCO. 
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Continuăm programul  cu vizita 
la  Mânăstirea Batalha, ce datează 
din secolul XIV și uimește călătorii 
din întreaga lume cu arhitectura sa 
gotică impunătoare și sobră. Vizităm 
mănăstirea și îi aflăm istoria îndelungată. 
Aici își dorm somnul de veci membri ai 
familiei regale, de la Regina Philippa de 
Lancaster la Regele João I. 
Ultimul punct al excursiei noaste 
opționale de azi este Mănăstirea 
Alcobaca, prima catedrala gotică 
din Portugalia. Numele provine 
de la cele două râuri care străbat 
așezarea, Alcoa și Baca. Mănăstirea 
Santa Maria de Alcobaça este prima 
operă în întregime gotică construită 
în Portugalia. Construcţia a început în 
1178 și a continuat de-a lungul secolelor 
următoare ajungând la splendoarea de 
azi. Mănăstirea adăpostește mormintele 
mai multor regi ai Portugaliei, dar 
niciunul nu este așa faimos ca cele 
ale lui Pedro I și al iubitei lui Ines de 
Castro. Extrem de bogat ornamentate, 
mormintele sunt adevărate opere de 
artă, extrem de elaborate, prezentând 
scene din istoria Portugaliei, scene 

biblice, sau pur și simplu fantezie.
Ne indreptam spre Lisabona, capitala 
Portugaliei dar mai întâi ne oprim pentru 
o scurta vizita în vechiul oraș Obidos. 
Când îl numim “vechi”, ne referim 
la faptul că există din anul 208 Î.C.! 
Fortăreţele, străzile sale întortocheate, 
cu faţade gotice și case expansive 
au făcut din acest oraș un… dar de 
nuntă!  Regele Dinis I l-a oferit în dar 
proaspetei sale soţii, Regina Isabela, în 
1282. Localnicii găsesc acest detaliu din 
istoria lor unic și îl celebrează păstrând 
atmosfera festivă a orașului. Dale 
colorate, ghivece cu flori și magazine 
cochete ne fac să zâmbim la tot pasul. 
Seara sosire în Lisabona. Cazare la hotel 
în Lisabona.

5. Lisabona

Ziua de astăzi o dedicăm capitalei 
Portugaliei, Lisabona, Piesajul colorat 
al orașului redă o atmosferă relaxată, 
vie, veselă și ne lăsăm cuprinși de ea. 
Un prim tur al orașului ne duce spre 
Turnul Belem. Este unul dintre cele mai 
reprezentative edificii din Lisabona, luat 

sub protecţia UNESCO, ca Patrimoniu 
Mondial, în 1983. Admirăm superba 
arhitectură în stil manuelin.  Ne oprim 
pentru o scurtă vizită la Basilica 
Estrela, unde este mormântul reginei 
portugheze Maria I, cea care a ctitorit 
biserica, urmează apoi Mănăstirea 
Jeronimos, reprezentativă pentru 
curentul manuelin (gotic târziu).Pauza 
de cafea o vom lua la Antiga Confeitaria 
de Belem, local deschis în 1837, unde 
ne vom îndulci cu cel mai celebru desert 
portughez, “pasteis da nata”.
Așteaptă la rând Piaţa Rossio, aşa cum 
numesc localnicii din Lisabona istorică 
Praca de Dom Pedro IV din districtul 
Baixa. Statuia înaltă de 27 de metri, ce îl 
întruchipează pe Dom Pedro IV ne lasă 
fără cuvinte! Monumentul are, la bază, 
patru statui alegorice. Sub forma a patru 
figuri feminine, acestea întruchipează 
patru virtuţii importante în cultura 
portugheză: Puterea, Moderaţia, Justiţia 
şi Înţelepciunea. Trecem și pe lângă 
librăria Bertrand. Deși nu impresionează 
neapărat prin mărime, are un secret 
uluitor: este cea mai veche librărie din 
lume, înfiinţată fiind în 1732! 

*���(*$(+@33

Podul indestructibil

Podul Vasco da Gama din Lisabona 
traversează estuarul râului Tagus. 
A fost proiectat să reziste unui 

cutremur de 4,5 ori mai puternic decât 
cutremurul care a lovit Lisabona în 1755, 
estimat la 8,7 pe scara Richter. Poate 
rezista unei viteze a vântului de 250 
de km/h, iar din cauza lungimii sale de 
peste 17 kilometri, s-a luat în calcul la 
proiectarea sa și sfericitatea Pământului 
pentru a așeza corect stâlpii. Altfel, ar fi  
apărut o diferenţă de 80 de centimetri la 
capătul podului!

1
Muzică pentru sufl et

Fado se numește muzica pe care 
portughezii au creat-o pentru a 
traduce în note muzicale cuvântul 

“saudade”. “Tânjire după ceva sau după 
cineva” se regăsește cel mai bine în 
cuvântul românesc “dor”. Sentimente 
puternice, intraductibile în cuvinte 
stârnește fado. Atât de puternică îi este 
trăirea încât nici nu ai nevoie să înţelegi 
versurile deoarece un fado bun va crea 
emoţie și poezie proprie în sufl etul celui 
care îl ascultă. 

2
Bun e vinul de Porto!

Alto Douro este regiunea unde 
se produce vinul de Porto, însă îl 
găsim în toată Portugalia. În unele 
crame și podgorii de pe malul 

fl uviului Douro poţi chiar să îţi creezi 
propriul vin, după gust și preferinţe. Orice 
variantă ai alege, nu uita că vinul de Porto 
este grozav de bun și grozav de tare!

3
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cel mai lung din Europa,  ajungem în Evora, 
orăşel medieval din Patrimoniul UNESCO, 
unde admirăm Capela dos Ossos a Bisericii 
St. Francisco, Apeductul, unic prin clădirile 
construite între arcadele sale, Termele  
Romane și Templul Dianei, datând din sec. 
I, precum și Catedrala Romanică din sec. al 
XII-lea. Întoarcere și cazare în Lisabona.

8. Lisabona - București

Cu amintiri de nepreţuit și cu imaginaţia 
care încă mai fredonează acordurile sublime 
a muzicii fado, mergem la aeroportul din 
Lisabona, unde ne îmbarcăm în avionul ce 
ne va aduce acasă, în București.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Lisabona si 
retur; 
Transport cu autocar climatizat;
7 cazari la hoteluri de 3*;
7 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 

OPŢIONAL
Excursie  Santiago de Compostela si 
Braga – 45 €/pers.
ExcursieTomar, Batalha, Alcobaca - 45 €/
pers.
Excursia Cascais+Estoril si  Sintra+Cabo 
da Roca - 30 €/pers. 
Excursie  Evora – 25 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv 
în excursiile opţionale), serviciile de ghizi 
locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile optionale pentru grup minim 
de  25 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single – 195 €

• Reducere copil 6-12 ani - 30 €, pentru 

cazare în camera dubla cu 2 adulţi.

• Reducere pentru al treilea adult în 

cameră - 20 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 100€

PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 50€

385€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

285€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

315€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

335€
+ 345 € (bilet avion, transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri in 
autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT – excursia optionala EVORA;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENŢIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 20.02.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la  20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 20.04.2018;
•  Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabilă pana la 20.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Pauză de espresso

În Lisabona, există cafenele 
pe fi ecare stradă sau străduţă. 
Portughezii au obiceiul să iasă în 
pauza de prânz la cafea, însă o 
cafea adevărată! Pentru că iubesc 
această băutură, o preferă în 
cantităţi mici și foarte puternică. 
Savurează un espresso și admiră 
spectacolul de râsete și vorbărie 
cu care portughezii se bucură de 
pauza de prânz. Un espresso tare, 
cu zahăr, îţi va da super energie 
pentru întreaga zi!

Lichior de Ginja

În Obidos, este celebru lichiorul de 
Ginja. Cu gust de cireșe, dulceaţa 
sa parfumată se lasă degustată 
cu ochii închiși, savurând fi ecare 
acord din buchetul de arome 
pe care nu îl poţi uita, odată 
descoperit. Este ideal și pentru 
adus acasă, drept suvenir!

Seară lusitană

Ultima seară în Portugalia, ne 
luăm rămas bun de la ţara gazdă 
în cadrul unei cine festive cu tipic 
lusitan. Acordurile de fado, vinul 
magnifi c și mâncarea gustoasă sunt 
ingredientele speciale ale serii. Însă 
adevărata bucurie este aceea de a 
descoperi că am legat noi prietenii.

Timp liber pentru vizite individuale.  Vă 
recomandăm să mergeți la Oceanarium, unul 
dintre cele mai mari acvarii din lume.  Cazare 
la  acelasi hotel din Lisabona.

6. Lisabona-Cascais-Estoril-Sintra- Cabo 

da Roca

Mic dejun. Dimineața poți profita de timp 
liber în Lisabona pentru cumpărături sau o 
plimbare relaxantă pe străzile sale pitorești. 
Sau te invităm într-o excursie opţională 
în Sintra, un orășel pitoresc aparte, unde 
vizităm splendidul palat Quinta da Regaleira. 
Palatul este inclus în Patrimoniul Mondial 
UNESCO și ne va uimi cu labirintul de 
tuneluriși poteci, cu grote și simboluri ale 
templierilor pe care le regăsim la fiecare 
pas. Apoi deplasare spre Cabo da Roca, cel 
mai vestic punct al Europei Continentale. 
După-amiaza, excursia opțională continuă 
spre renumitele staţiuni de pe malul 
Atlanticului, Cascais şi Estoril. Întoarcere și 
cazare în Lisabona.

7. Lisabona-Evora

Mic dejun. Dimineața vizităm Panteonul 
Lisabonei, și Mănăstirea Sao Vicente, 
unde se află mormintele Casei regale 
de Braganza. După prânz, timp liber la 
dispoziție în Lisabona sau opţional excursie 
spre Evora. Pe traseul de ieșire din Lisabona, 
vom trece pe lânga  Oceanarium și Gara 
Oriente. Traversând podul Vasco da Gama, 

BEST DEAL

29,05; 12,06; 26,06;

 24,07; 07,08; 21,08;

 04,09; 18,09;
2018

DATE DE PLECARE
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TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

9 mese incluse:
    9 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașele Spaniei abundă în clădiri istorice, 
străzi colorate, monumente și palate 
fl amboiante. Este o adevărată fi esta 
culturală pentru călători. Înspre sud, găsim 
cele mai spectaculoase capodopere 
arhitecturale din perioada maură. Odată 
ce traversăm Gibraltarul, intrăm într-o lume 
cu fascinantă.

Fes : Medina, Piața Seffarine
Marrakech : Saadina, Palatul Bahia, Piața 
Djemaa el Fna ; Casablanca : Moscheea 
Hassan II, Catedrala Casablanca
Rabat : Fortăreața Kasbah das Udayas, 
Mausoleul lui Mohamad al V-lea
Sevilla : Catedrala, Jardines de Murillo, 
Plaza Espana ; Cordoba  :  Mezquita 
Catedral, Cartierul Vechi

În sfârșit, poţi ajunge în Casablanca, 
orașul care a dat lumii o capodoperă 
cinematografi că datorită fi lmului omonim 
cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman. 

FII PREGĂTIT DE...

8�(43(�
��������
>($�+

463€

începând de la

+ 335 € (bilet de avion,
transferuri și transoport autocar)
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Din sudul Spaniei, prin cele mai frumoase orașe iberice 
cu vestigii maure, peste legendara strâmtoare Gibraltar, 
până la marginea Saharei și ineditele orașe marocane.  
Casablanca...

Două continente, două culturi, o singură călătorie.
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1. București – Malaga

Sosire în Malaga, orașul natal a lui Picasso. Urmează 
o zi și o seară de relaxare. Cazare în zona Malaga.

2. Malaga - Granada – Gibraltar - Algeciras

În Granada, obiectivul central este Palatul Alhambra, 
„o perlă bătută în smaralde” asa cum poeţii au 
descris acest loc. Complexul este format din Palatul 
Nasrid, Alcazaba, Palatul Carlos V și Generalife și face 
parte din Patrimoniul UNESCO. De aici ne îndreptăm 
spre hotelul din Algeciras. Cazare si program liber. 
Opțional excursie în Gibraltar, teritoriu britanic aflat 
la poalele stâncii The Upper Rock, unde se urcă 
(opțional) cu microbuzele locale. Pentru pasionații 
de shopping, zona comerciala este un adevărat 
paradis.  Întoarcere la hotel. Cazare în Algeciras.

3. Algeciras – Fez

După micul dejun traversăm în Africa spre Fez, 
printre cele mai vizitate și populare orașe din Maroc. 
Ne pregătim pentru ziua ce urmează prin relaxare și 
program liber. Cazare și cina la hotel în Fes.

4. Fez

Explorăm Medina, unul dintre cele mai înfloritoare 
centre medievale din lume, fostă capitală și orașul 
simbol al Marocului. Vizităm Palatul Regal, explorăm 
zona Pieţei Seffarine, un loc în care se păstrează 
tradiția vopsirii pieilor de animale. 
Apoi cutreierăm aleile bazarului în căutarea de 
suveniruri lucrate cu grijă de artizani, și a deliciilor 
culinare tradiţionale. Ne vom îndrăgosti cu siguranţă 
de Fez și atmosfera sa de poveste. Seara cazare și 
cină în Fes.

5. Fez – Marrakech

Pornim prin văile Munţilor Atlas spre Marrakech. 
În drumul nostru admirăm peisajele fantastice ale 
deșertului roșiatic și măreţia munţilor. Vom trece pe 
lângă Parcul National Ifrane cu priveliști ce amintesc 
de Marele Canion, ape curgătoare și cascade ce se 
revarsă peste stâncile de culoare arămie. Un traseu 
spectaculos! Cazare și cină în Marrakech.

6. Marrakech

Avem o zi întreagă la dispoziţie, în care să explorăm 
Marrakech pe îndelete, așa că vom începe cu 
necropola Saadina, Moscheea și Minaretul 
Koutoubia și Palatul Bahia. Mergem apoi în Piaţa 
Djemaa el Fna, din centrul vechi al orașului. Vei 
întâlni cobre ce dansează hipnotizate pe note 
muzicale și comercianţi de superstiții, ce-ţi pot 
citi pe loc viitorul în palmă. Pornim în goana după 
suveniruri autentice lucrate manual și cadre foto 
spectaculoase. La orele prânzului vom avea grijă să 
explorăm și aromele bucatariei locale. Seara cazare 
și cină la hotel în Marrakech.

7. Marrakech – Casablanca – Rabat  

Pornim spre Casablanca, cel mai mare oraș al 
Marocului și unul dintre cele mai importante din 
Africa. Popularitatea sa a crescut datorită filmului 
omonim cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman 
(1942). Vizităm Moscheea Hassan II, a treia ca 
mărime din lume și Catedrala Casablanca (1930), 
transformată în centru cultura din 1956. Pornim apoi 
pe coastă spre Rabat. Seara cazare și cină la hotel în 
Rabat.

ITINERARIU

8. Rabat – Tanger – Sevilla

Capitala Rabat este un oraș cosmopolit care 
contrastează, fără îndoială, cu orașele ca Fez sau 
Marrakech. În Rabat regăsim reședinţa oficială a 
familiei regale a lui Mohamed al VI-lea,  Fortăreaţa 
Kasbah das Udayas și Mausoleul lui Mohammad al 
V-lea cu detaliile arhitecturale incredibile. Următorul 
popas se face în Tanger, de unde vom lua feribotul 
și vom traversa Strâmtoarea Gibraltar. Drumul nostru 
continua spre  Sevilla. Sosire și cazare în Sevilla.

9. Sevilla – Cordoba – Malaga

Ajunși în Sevilla vom admira Palatul Regal Alcázar, o 
capodoperă a arhitecturii ce îmbină stilurile Mudejar 
și Gotic, Catedrala cu mormântul lui Cristofor 
Columb si Jardines de Murillo. Continuăm cu 
superbul parc Maria Luisa. Ajungem în impozanta 
Plaza de Espana, o mică Veneţie, cu poduri și mini 
canale pe care turiștii se plimbă lin cu barca. De aici 
ne îndreptăm spre Cordoba un oraș elegant în care 
se îmbină arhitectura creștină, musulmană și iudaică, 
centrul istoric al acestuia fiind înscris în Patrimoniul 
Mondial UNESCO din 1984. Vizitam Catedrala 
Mezquita. Odată ce am adunat destule amintiri, ne 
îndreptăm spre Malaga, pentru o seară de relaxare 
la hotelul de unde vom pleca în ziua următoare spre 
casă.

10.  Malaga - București

Ne întoarcem spre casă, dar păstrăm cu noi 
amintirile acestei vacanţe și promitem să păstrăm 
legătura pe viitor!

Granada – Gibraltar- Fes – Marrakech – Casablanca – Rabat  - Sevilla- Cordoba - Malaga

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€

PROMO

Reducere 

132€

STANDARD PLUS

Reducere 66€

661€
+ 335 € (bilet avion, transfer transport 

autocar)

463€
+ 335 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

529€
+ 335 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

595€
+ 335 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle 
locuri in autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de plecare;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT: excursia optionala 
Gibraltar;

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la  28.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabila 
pana la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

30.04.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  30.04.2018.

Savori din: Maroc
.................................................................
Vom afl a ce gust are Marocul de 
îndată ce savurăm o porţie elaborată 
de couscous cu sos picant de roșii, 
boabe de năut, legume proaspete 
trase la tigaie, ceapă și câţiva căţei 
de usturoi caramelizate în unt și 
cubuleţe fi erte de carne de miel 
care ţi se topesc pe limbă la fi ecare 
îmbucătură.

COUSCOUS CU MIEL
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Malaga - Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
9 cazari la hoteluri de 3-4*;
9 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 

OPŢIONAL
Gibraltar - 25 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile 
de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

15.04; 08.05; 29.05;

12.06; 26.06;

06.09; 27.09;

13.10; 03.112018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 15.04

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 198€

• Supliment de single - 235 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti;

• Reducere a 3-a persoana in 
camera - 15 €.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

10 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

18 mese incluse:
    10 mic-dejunuri
    8 cine în Maroc

Transport: 
cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

În contrast total cu lumea europeană, 
dar și cu regiunile de dincolo de Sahara 
din Africa, Marocul este ţara poveștilor 
Șeherezadei din 1001 de nopţi. Bazaruri 
colorate, muzică orientală, palmieri, palate 
specifi ce lumii musulmane și exotism nord 
african la superlativ.

Rabat : Fortăreața Kasbah das Udayas, 
Mausoleul lui Mohamad al V-lea
Fes : Medina, Piața Seffarine
Valea Dades
Ouarzazate
Ait Benhaddou
Marrakesh : Saadina, Palatul Bahia, Piața 
Djemaa el Fna
Casablanca : Moscheea Hassan II, 
Catedrala Casablanca

 Vizităm Ait Ben Haddou - un ksar construit 
în stil Berber - înscris în Patrimoniul Mondial 
UNESCO. 

FII PREGĂTIT DE...
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546€

începând de la

+ 395 € (bilet avion, transfer și 
transport autocar)
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Pășim pe Continentul African, într-o incursiune 
în fascinanta cultură maură. O lume fl amboiantă, 
încântătoare și exotică care trebuie gustată 
măcar o dată în viaţă. 

Nordul Africii, o destinație mai mult decât exotică.
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îndreptăm spre Ouarzazate pentru a admira 
peisaje ce au servit ca platou de filmare 
pentru mai multe producţii celebre, printre 
care și Laurence al Arabiei, Cleopatra și  
filmul de Oscar, Gladiatorul. Vizităm Ait Ben 
Haddou - un ksar construit în stil Berber 
- înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. 
Cetatea apare în filme ca Isus din Nazaret, 
Mumia, Babel și chiar în îndrăgitul Game 
of Thrones. Continuăm să mergem spre 
Marrakech, supranumit și Orașul Roșu, unde 
ne așteaptă o serie de experienţe inedite în 
cel mai mare și mai colorat bazar din Maroc. 
Cazare în Marakesh.

8. Marakech 

Avem o zi întreagă la dispoziţie, în care să 
explorăm Marrakech pe îndelete, așa că vom 
începe cu necropola Saadina, Moscheea 
și Minaretul Koutoubia și Palatul Bahia. 
Mergem apoi în Piaţa Djemaa el Fna, din 
centrul vechi al orașului. Vei întâlni cobre 
ce dansează hipnotizate pe note muzicale 
și comercianţi de superstiții, ce-ţi pot citi pe 
loc viitorul în palmă. Pornim în goana după 
suveniruri autentice lucrate manual și cadre 
foto spectaculoase. La orele prânzului vom 
avea grijă să explorăm și aromele bucătăriei 
locale. Seara cazare și cină la hotel în 
Marrakech.

9. Marakech – Casablanca – Tanger

În dimineaţa de după Marrakech vei avea 

senzaţia că ai trăit un vis. Păstrează amintiri 
și suveniruri, căci pornim mai departe spre 
Casablanca, cel mai mare oraș al Marocului 
și unul dintre cele mai importante orașe 
din Africa. Orașul Casablanca a câstigat 
popularitate în 1942 și datorită filmului 
omonim cu Humphrey Bogart și Ingrid 
Bergman. Vom vizita Moscheea Hassan II, 
cea mai mare moschee din Maroc și a treia 
ca mărime din lume și Catedrala Casablanca, 
construită în 1930, transformată ulterior în 
centru cultural (din1956). Pornim apoi pe 
coastă spre Tangier, unde ne vom caza, vom 
lua cina și ne vom odihni.

10. Tanger – Costa del Sol

A venit vremea să ne întoarcem, așa că din 
Tanger ne îmbarcăm la bordul feribotului 
pentru a traversa Strâmtoarea Gibraltar si a 
ajunge pe Costa del Sol, una dintre cele mai 
populare atracţii turistice din lume, care pe 
vremuri nu era decât o înșiruire tăcută de 
sate pescărești. Oprim pentru vânătoarea 
de suveniruri în Torremolinos și petrecem 
câteva ore de relaxare pe plajele insorite. La 
final, opțional, Seara Flamenco, unde puteți 
să vă delectați cu deliciile bucătăriei locale în 
ritmurile pasionale ale muzicii Flamenco.

11. Malaga - București

Ne întoarcem spre casă, dar păstrăm cu 
noi amintirile acestei superbe călătorii, o 
adevărată incursiune în cultura maură.

1. București – Malaga

Sosire în Malaga, orașul natal a lui Picasso. Urmează 
o zi și o seară de relaxare. Cazare în zona Malaga.

2. Costa del Sol -  Rabat 

Continuăm călătoria noastră cu un tur pe Coasta 
Mediterană, în care vom admira peisajele rurale 
ce se împletesc subtil cu piscuri muntoase și plaje 
însorite. Ajungem la Strâmtoarea Gibraltar, pe 
care o vom traversa în drumul nostru spre capitala 
marocană Rabat. Aici se află reședinţa oficială a 
familiei regale a lui Mohamed al VI-lea, un palat 
cu o arhitectură impunătoare,  Fortăreaţa Kasbah 
das Udayas și Mausoleul lui Mohammad al V-lea. 
Cazare în Rabat.

3. Rabat – Meknes – Fez

Din Rabat pornim spre Meknes, al șaselea oraș 
ca număr de locuitori din întregul regat. Turul 
nostru prin Meknes cuprinde  Poarta Bab Mansour 
- grandioasa intrare în Orașul Imperial Meknes, 
Medina – cartierul istoric și Muzeul Dar Jamai. Nu 
va lipsi din itinerariul nostru nici situl arheologic al 
vechiului oraș Roman Volubilis. Călatoria continuă 
spre Fez, unde ne cazăm. 

4. Fez 

Explorăm Medina, unul dintre cele mai înfloritoare 
centre medievale din lume, fostă capitală și orașul 
simbol al Marocului. Vizităm Palatul Regal, explorăm 
zona Pieţei Seffarine, un loc în care se păstrează 
tradiția vopsirii pieilor de animale. Apoi cutreierăm 
aleile bazarului în căutarea de suveniruri, lucrate cu 
grijă de artizani, și a deliciilor culinare tradiţionale. 
Ne vom îndrăgosti cu siguranţă de Fes și atmosfera 
sa de poveste. Seara cazare și cină în Fes.

5. Fez – Erfoud

Dimineața călătorim spre Erfoud. Facem o oprire 
în Midelt, un oraș comercial situat în Munţii Atlas, 
unde vom gustai preparate tradiționale pe terasa 
umbrită a Restaurantului Dakar. După ce am facut 
cunoștință cu bucătăria marocană, ne îndreptăm 
spre Valea Ziz, faimoasă pentru cultivarea 
Curmalilor și continuăm să mergem spre Oaza 
Tafilalt de la marginea Deșertului Sahara. Poposim 
în Erfoud, devenit popular odată cu filmele 
hollywoodiene turnate în frumoasele peisaje și 
dune de nisip de aici. Seara cină și cazare în Erfoud.

6. Erfoud – Tinghir  - Valea Dades 

Călătoria noastră continuă din Erfoud spre Tinghir, 
una dintre cele mai frumoase oaze din sudul 
Marocului. Continuăm să mergem prin Cheile 
Todrei și trecem prin munţi pentru a vedea una 
dintre cele mai dramatice priveliști din ţară. După 
un popas binemeritat, urmăm ruta spre Valea 
Dades, un tărâm cu stânci roșiatice, unde ne 
așteaptă hotelul înconjurat de priveliști montane 
spectaculoase. Valea Dades este unul dintre cele 
mai pitorești locuri din Maroc, fiind împânzită de 
dumbrăvi cu pomi fructiferi, formaţiuni geologice 
spectaculoase și arhitectură în stil Berber. Peisajul 
face deliciul fotografilor profesioniști și amatori.

7. Valea Dades – Ouarzazate – Ait Ben Haddou 

– Marakech

Ne pregătim să părăsim Valea Dades și ne 

ITINERARIU

Rabat – Meknes - Fez – Erfoud – Tinghir – Dades Valley – Ouarzazate – Ait Ben Haddou - Marrakech - Casablanca – Tanger  

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 146€

STANDARD PLUS

Reducere 73€

728€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

546€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

582€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

655€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru primle 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 

de zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN 

CLUB CARD, avand incluse 
asigurarea medicala, storno si 
de bagaje.

• GRATUIT: Seara Flamenco; 

 Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

•  LOCURI LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la 
inscriere;

• Nu se accepta modifi cari 
sau anulari.

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  31.03.2018.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Malaga si retur;
Transport cu autocar climatizat, exceptie ziua  8 (contra 
cost cu transport public);
10 cazari la hoteluri de 3-4*; 10 mic dejun;
8 cine la hotelurile din Maroc
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei;

OPŢIONAL
Seara Flamenco – 35 € /persoana. 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;
Bacsis 25 € în Maroc, se achita la înscriere.

DE REŢINUT!

28.04;

29.09;

22.112018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 28.04

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 182€

• Supliment de single - 285 €;
• Reducere copil 6-12 ani - 35 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti;

• Reducere a 3-a persoana in 
camera - 25 €.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    hotel de 3*

14 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    7 cine

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE TREBUIE SĂ VEZI

Portugalia nu este, cu siguranţă, preten-
ţioasă. Cunoscuţi că fi ind rezervaţi, por-
tughezii sunt, de fapt, oameni cordiali, 
înclinaţi spre independenţă și poligloţi 
– deci cu atât mai multe motive pentru 
a-i cunoaște.

Coimbra: alheiros din Costa Nova, 
Conventul lui Isus, Biserica Santa Cruz, 
Biserica Santiago, Vechea Catedrală, 
Turnul Almedina și Palatul Sub-Ripas

Porto: Palatul Cristal, Quinta da Maciei-
rinha și Muzeul Romantic, Avenida dos 
Aliados, Piaţa Liberdade, Torres & Igreja 
dos Clerigos, Catedrala Porto Se, 
Lisabona: Podul Vasco da Gama, Statuia 
lui Hristos, Turnul din Belém, Monumen-
tul Descoperirilor, Mănăstirea Jeróni-
mos.
Fatima: Capela Apariţiilor, Bazilica Fe-
cioarei Maria și Bazilica Sfintei Treimi.
Tomar: Castelul și Mănăstirea Cavalerilor 
Templieri.

FII PREGĂTIT DE...

Portugalia își așteaptă oaspetii cu peisajele 
sale de vis, plaje superbe, taverne unde 
mâncarea e o plăcere. 
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395 €

începând de la

+125 € taxe de aeroport
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La capătul Europei, pe coasta Atlanticului.
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Hotel Cristal Marinha 3*+

(sau similar)

Hotelul Cristal Marinha este 
situat în centrul orașului Marinha 
Grande, la doar 16 km de Praia da 
Vieira (aprox. 10 minute de mers 
cu masina). Complexul se afl a în 
apropierea orașelor Fatima, Leiria 
și Praia da Vieira, unde se găsesc 
plaje încântătoare, mănăstiri medi-
evale și castele.

DE REŢINUT!

03.04, 10.04, 17.04,

24.04, 01.05, 05.05,

08.05, 12.05, 15.05,

19.05, 22.05, 26.05,

29.05, 02.06, 25.09,

29.09, 02.10, 06.10,

09.10, 13.10, 16.10,

20.10

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment cameră single: 270 €/
sejur (număr camere limitat).

• Reducere a treia persoană/
adult (în cameră cu doi adulţi 
– cameră triplă): 20 € (număr 
camere limitat).

• Copil 0 - 1.99 ani: 125 €

PREŢUL INCLUDE
Transport avion București – Lisabona – 
București
7 nopţi cazare la hotel de 3*/3*+
Mic dejun și cina (2 mese pe zi - conform 
programului, în ziua sosirii se asigură cina, 
în ziua plecării mic dejun), la cină se oferă
1 pahar de apă și 1 pahar de vin
Transfer aeroport – hotel - aeroport
Asistenţa turistică este asigurată de 
reprezentanţii din destinaţie care oferă 
suport și ţin legătura cu organizatorul 
pentru buna desfașurare a programului. 
Serviciul include preluarea de la aeroport 
și însoţirea turiștilor până la hotel, precum 
și preluarea de la hotel și însoţirea 
turiștilor până la aeroport în ziua plecării.
½ zi excursie opţională inclusă, tur 
panoramic Lisabona 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxe de aeroport 125 euro/persoană
Asigurare medicală de călătorie și 
asigurarea storno
Taxa de staţiune (se va plăti la hotel, 1-3 
euro/ pers/zi)
Mesele de prânz
Intrările la obiectivele turistice

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

Experienţe inedite Croazieră

ATRACȚII Lisabona - Sintra - Cabo da Roca - Porto  -  Evora - Fatima - Tomar

1 Costa Nova – Aveiro – Coimbra

Costa Nova este renumită pentru casele 
tradiţionale (palheiros) pline de dungi viu colorate 
și pentru plajele sale extrem de frumoase. Aceste 
case au servit în trecut drept adăpost pentru 
pescari, dar la sfârșitul secolului XIX-lea oamenii 
din clasa de mijloc au început să le folosească 
atunci când veneau în vacanţă. Aveiro este 
cunoscută ca „Veneţia din Portugalia”. Aici veţi 
descoperi ambarcaţiuni plutitoare (moliceiros), 
câmpuri cu dunele de sare albă și produse tipice 
de patiserie ce își au originea în mănăstirile din 
Evul Mediu. Urmează Coimbra, un vechi oraș 
comercial aflat la graniţa dintre două culturi, 
cea creștină și cea arabă. Coimbra a fost prima 
capitală a Regatului Portugaliei în perioada Evului 
Mediu și adăpostește una din cele mai vechi 
universităţi din lume, Universitatea din Coimbra. 
Aici se mai găsesc Palheiros din Costa Nova, 
Conventul lui Isus, Biserica Santa Cruz, Biserica 
Santiago, Vechea Catedrală, Turnul Almedina și 
Palatul Sub-Ripas.

2 Porto

Porto este considerat capitala Portugaliei de 
Nord. Aici vă veţi putea plimba pe străzile unde 
s-au născut marile idei ale epocii liberalismului. 
Veţi vizita Palatul Cristal și grădinile romantice din 
secolul XIX-lea, Quinta da Macieirinha și Muzeul 
Romantic. Pe parcursul turului panoramic veţi 
putea vedea atracţii de top precum Avenida dos 
Aliados, Piaţa Liberdade, faimoasa librărie Lello, 
Torres & Igreja dos Clerigos, și Catedrala Porto Se, 
cea mai veche construcţie a orașului. După acest 
tur veţi urca la bordul unei ambarcaţiuni pentru 
o scurtă croazieră pe râul Duero, unde veţi putea 
vedea cele șase poduri faimoase din Porto. La 
final, veţi avea șansa să vă bucuraţi de savoarea 
faimoaselor vinuri din Porto la o cramă de vin din 
portul Vila Nova de Gaia.

3 Lisabona

Faceţi o plimbare în timp din secolul al XV-lea 
până astăzi, vizitând monumentele de la Belém, 
locul de unde a început dezvoltarea orașului 
Lisabona și a Portugaliei. Aici puteţi face poze 
cu podul 25 Aprilie, podul Vasco da Gama și cu 

Statuia lui Hristos de pe malul opus al fluviului 
Tagus. În zona Belém veţi putea vizita Turnul din 
Belém, Monumentul Descoperirilor, Mănăstirea 
Jerónimos. Nu rataţi ocazia de a încerca Pastel 
de Belém, un desert delicios ce a fost inventat 
în această locaţie. La 20 de minute distanţă 
puteţi merge să vizitaţi castelul St. Jorge, Piaţa 
Comerţului, ascensorul Santa Justa și gara Rossio.

4 Tomar și Fátima

În Fátima se află unul din cele mai importante 
altare din lume dedicat Fecioarei Maria. Festivalul 
de pelerinaj de aici ţine de pe 13 Mai până pe 
13 Octombrie în memoria celor trei copii de 
cioban care au fost martorii forţei divine. În Fátima 
puteţi vizita Sanctuarul unde se găsește Capela 
Apariţiilor, Bazilica Fecioarei Maria și Bazilica 
Sfintei Treimi (cu ghid specializat). Vizita continuă 
în Aljustel, unde au trăit cei trei copii (Luia, 
Francisco și Jacinta). Veţi vedea apoi locul unde ei 
au fost vizitaţi de Îngerul Păcii, de Fecioara Maria 
în 1917 și la Biserica unde cei trei copii au fost 
botezaţi.Urmează Tomar, un faimos oraș templier. 
Ne oprim în centrul istoric pentru a admira 
faţada Maunelină a Bisericii Baptiste St. John. 
Călătoria continuă cu vizita Castelului și Mănăstirii 
Cavalerilor Templieri unde veţi putea admira 
trecutul bogat al arhitecturii portugheze.

5 Obidos – Batalha

Acest tur începe în minunatul oraș Obidos. 
Aici veţi putea să admiraţi cetatea medievală, 
Biserica Santa Maria, Capela São Martinho, 
Biserica São Pedro, Biserica Misericórdia, Strada 
Dreaptă (Rua Direita), Schitul Nossa Senhora do 
Cârmo, Pelourinho e Telheiro și Santuário do 
Senhor Jesus da Pedra. Tot aici vă puteţi bucura 
de lichiorul tradiţional Ginjinha și de multe alte 
bunătăţi locale.Obidos găzduiește în fiecare an 
în luna iulie un festival medieval unde vin sute 
de participanţi îmbrăcaţi în cavaleri, negustori, 
jongleri, soldaţi și multe altele. Mii de turiști vin 
aici în fiecare an pentru a simţi pe pielea lor viaţa 
din perioada Evului Mediu. Următoarea destinaţie 
este Mănăstirea Batalha unde se comemorează 
bătălia purtată în anul 1385 între trupele 
portugheze și cele castiliene.

EXCURSII OPŢIONALE

EXCURSII GRATUITE

Lisabona panoramic și Sintra
Călătoria începe pe Bulevardul Marginal unde veţi putea 
admira extraordinarele plaje de nisip alb, vasele de 
pescuit și palatele extrem de vechi. În Estoril veţi vedea 
cel mai mare cazino din Europa, apoi vă veţi îndrepta 
spre Cascais, un vechi sat pescăresc și destinaţie de 
vacanţă a vechii familii regale din Portugalia. Cabo da 
Roca, cel mai vestic punct din Europa, este locul unde 
„se încheie pământul și începe marea”. În Sintra veţi 
vizita palate faimoase, cu grădini bogate și monumente 
misterioase. În Sintra, Palatul Quinta de Regaleira este 
unul dintre cele mai romantice și misterioase locuri de 
pe planetă. Tot aici veţi putea admira Palatul Seteais, dar 
și Palatul Pena. Acesta este construit pe vârful muntelui 
la o altitudine de 500 m și oferă o panoramă de poveste a 
întregului litoral. Această excursie se face în prima zi sau 
ultima în funcţie de orarul de zbor.

Alcobaça și Nazarre
Călătoria începe la Mănăstirea Alcobaça unde veţi afla 
despre trecutul romantic al familiei regale și secretul 
poveștii de dragoste din spatele celor două morminte. 
Mănăstirea a fost construită de Regele Alfonso în 
secolul al XII-lea și este considerată o capodoperă a 
arhitecturii Cistercian-Gotice.Mai departe veţi vizita 
Nazaré, un mic și tradiţional sat pescăresc. Aici vă 
puteţi bucura de plajă și veţi fi uimit de înălţimea 
valurilor care par scoase din filmele horror. Înainte să 
plecaţi, nu uitaţi să vizitaţi Farul din Nazaré, loc unde 
valurile pot ajunge și la 30 de metri înălţime. 
Această excursie este BONUS pentru posesorii de CARD 
SENIOR VOYAGE. Persoanele sub 55 de ani, care nu au 
insotitor peste 55 de ani, platesc supliment 50 euro / 
sejur. 
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SEJUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 4*

14 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    7 cine

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

Luăm avionul spre Tenerife, pregătiți 
să fi m cuceriți de la primul pas pe 
insula primăverii eterne. Clima blandă 
și variațiile sale de-a lungul teritoriului 
au dus la formarea unor lumi naturale 
desăvârșite, care te fac sa te simți în 
deșișurile junglei amazoniene.

FII PREGĂTIT DE...

Un tărâm vulcanic grandios, cu peisaje idilice și case 
colorate păzite de cactuși impunători, Tenerife ne 
așteaptă cu o diversitate incredibilă. 

*%4%$3C%
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495 €

începând de la

+125 € taxe de aeroport
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Te invităm într-o vacanță multisenzorială unică! 
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Hotel Blue Sea 
Puerto Resort 4*
(sau similar)

Localizare
Hotelul este situat in statiunea Puerto de la 
Cruz, la 3 minute de plaja. Hotelul include 2 
clădiri (Bonanza şi Canarife).

Facilitățile camerelor
Camerele oferă aer condiţionat, balcon cu 
vedere la mare, la munte sau la piscină; includ 
TV prin satelit şi minibar.

DE REŢINUT!

13.04*, 02.11* 495 € 

06.04*  PASTE

20.04*, 27.04*, 04.05*, 

11.05*, 18.05*, 

01.06*,08.06, 05.10*, 

12.10*, 19.10*, 26.10* 

  545 €

17.06,24.06, 01.07, 08.07, 

16.09, 23.09 575 €

15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 

12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 

09.09  595 € 

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment SGL 250 €
• Reducere cazare in camera 

DBL cu pat suplimentar/ fi ecare 
persoană 10 €                                                           

• Reducere un copil 2-11.99 ani 
cazat în cameră cu 2 adulti fara 
pat suplimentar 80€

• Un copil 0 - 1.99 ani : 70 € (o 
parte din taxa de aeroport)

• Persoanele sub 55 ani care nu 
au insotitor peste 55ani vor plati 
supliment 50€                                                      

PREŢUL INCLUDE
Transport avion Bucuresti – Tenerife– 
Bucuresti;
7 nopţi cazare la hotel de 4*;
Mic dejun si cina (2 mese pe zi - conform 
programului cu 1 pahar de apa si unul de 
vin la masa);
Excursie optionala ½ zi PUERTO DE LA 
CRUZ;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Asistenta turística.*
*Asistenta turistica este asigurata de 
reprezentantii din destinatie si include 
preluarea, insotirea si conducerea turistilor 
de la punctul de sosire spre locul de 
cazare sau spre vizitarea unui obiectiv 
turistic. Precum si suport la destinatie, pe 
durata sejurului, fi ind in legatura directa 
cu organizatorul.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxele de aeroport 125 euro/persoana;
Asigurarea medicala de calatorie si 
asigurarea storno;
Intrarile la obiectivele turistice;
Alte taxe si cheltuieli personale.

ATRACȚII

Los Gigantes -  Mirador de Garachico - Drago Milenario - Playa de las Teresitas 

EXCURSII OPTIONALE

1 Fabrica de perle - Masca 

Astăzi, putem face o excursie până la Fabrica de 
Perle, unde vom admira o colecție superbă de 
perle din întreaga lume și o replică a cele mai mari 
descoperite vreodată, Perla lui Allah. După aceea, 
mergem spre Masca, descris de turiști drept cel mai 
frumos sat din Tenerife. Are sub 100 de locuitori, 
care au reușit să prepare produse delicioase din 
cactușii care colorează întreaga zonă. Dacă întrebați 
pe oricine care sunt locurile de neratat în explorarea 
insulei, Muntele Teide și Masca sunt primele două 
răspunsuri pe care le primiți. Frumusețea naturală 
este greu de egalat, iar pentru o experiență autentică 
100% încercați o limonadă cu cactus și o prajitură 
cu dulceață din elegantul fruct, sunt cel puțin 
interesante! Ne întoarcem la hotel în Puerto de la 
Cruz. 

2 Turul insulei - Muntele Teide

Prima destinație a zilei este o plajă aparte cu nisip 
negru, Playa de la Arena, apoi plecăm la stâncile Los 
Gigantes, care păzesc de la înălțimea de 500 de metri 
copacii de eucalipt. Ne oprim la rezervația de cămile 
El Tanque, unde vom putea călări cămile sau degusta 
băuturi locale. Mergem apoi în Garachico, un oraș 
desprins dintr-un tablou, plin de case viu colorate. Ne 
oprim la Mirador de Garachico să admirăm panorama 
minunată și mergem să degustăm vinuri și lichioruri 
din zonă, brânză de capră și sosuri locale la Icos de 
los Vinos. Energizați, plecăm spre copacul vechi de 
peste o mie de ani Drago Milenario, ne oprim să 
vedem cel mai mare ficus de pe insulă și ne întoarcem 
în Puerto de la Cruz, unde mâncăm la un restaurant 
cu specific canariot. Mergem apoi pe fermecătorul 
vulcan Teide, până la altitudinea de 2.250 de metri, 
admirăm peisajul idilic, facem fotografii în voie și ne 
întoarcem la hotel pentru odihnă. 

3 Loro Parque

După mic-dejun, mergem la Loro Parque, care 
găzduiește cea mai populară grădină zoologică din 
Europa. Și-a deschis porțile în 1972 și deține 4.000 
de papagali, cea mai vastă colecție de pe Terra, dar 
și cel mai mare acvariu cu delfini și pinguini din lume. 
Mai mult decât atât, în cele peste patru ore petrecute 
în lumea marină de la Loro vom putea urmări 
spectacole interesante cu gorile, lei de mare, delfini 
și pinguini și vom putea admira flamingo, broaște 
țestoase uriașe și plante luxuriante. 

4 Insula La Gomera

Mergem cu feribotul până pe splendida Isla La 
Gomera, ultima oprire a lui Cristofor Columb inainte 
de a descoperi Lumea Nouă. Pe atunci, aici se afla cel 
mai vestic port din lume, iar Columb s-a îndrăgostit 
de o localnică și a rămas în La Gomera mai mult 
decât plănuise. Insula ne întâmpină cu palmieri uriași, 
bananieri, ferigi imense și stânci îmbrăcate de mușchi, 

iar aici se află și o pădure de dafini „plângători”. Parcul 
Național Garajonay, cu al său climat umed și răcoros 
care a dus la dezvolatarea vegetației aparte, a fost 
inclus în patrimoniul universal. Servim prânzul la un 
restaurant local,  unde vom asista la o demonstrație 
de Silbo Gomero, vechiul limbaj prin fluierat al 
locuitorilor Insulelor Canare.

5 Taste of Tenerife

Excursia de astăzi este o călătorie prin toate 
simțurile, iar papilele noastre gustative ne vor fi 
recunoscătoare. Bucatăria din Insulele Canare îmbină 
rețete tradiționale spaniole cu elemente din Africa 
și America Latină. Baza preparatelor din Tenerife se 
compune dintr-o varietate de legume proaspete, 
fructe tropicale pește și fructe de mare. Insula are 
cinci regiuni principale recunoscute pentru vinurile de 
calitate, Valle de La Oratova, Abona, Valle de Guimar, 
Tacoronte și Icod-Isora, iar licoarea lui Bachus este 
nelipsită de pe mesele spaniolilor. Așadar, vom vizita 
trei crame și vom degusta vinuri canariote însotite 
de brânzeturi de capră, apoi ne vom pregăti singuri 
celebrul sos mojo specific insulei Tenerife, pe care îl 
vom mânca la prânz alături de papas arugadas și alte 
preparate locale. Ne întoarcem la hotel în Puerto Cruz 
pentru odihnă. 

6 Croazieră pe Oceanul Atlantic

Însoțiți de un ghid român, mergem într-o croazieră pe 
Atlantic. Profităm de ocazie pentru a admira valurile 
parcă pictate și sfatul nostru este să aveți aparatele de 
fotografiat la îndemână, pentru că, dacă avem puțin 
noroc, vom observa delfini și balene. Mai mult de 
atât, dintre cele 79 de specii cunoscute de cetacee, 
în apele din jurul Tenerife trăiesc 19 dintre ele grației 
apelor constant calde și calme, adâncimii mare a 
oceanului, cât și abundenței hranei. De pe vas vom 
revedea stâncile Los Gigantes, care au păzit insula de 
invadatori secole întregi. O experiență inedită este 
pauza special făcută pentru a înota în apele limpezi și 
răcoritoare ale oceanului. 

7 Candelaria - Santa Cruz de Tenerife - Playa de 

Las Teresitas - La Laguna

 Prima oprire a zilei de azi este în Candelaria, unde 
se află Basilica Maicii Domnului, protectoarea insulei, 
apoi mergem în capitala Santa Cruz de Tenerife, 
unde vom face un tur cu autocarul. Vom admira 
Auditoriul, o copie după cel din Sidney, o piață 
tradițională, Mercado Nuestra Senora de Africa, 
cea mai importantă biserică a orașului, Iglesia de la 
Conception, ți vom reveni în centru pentru shopping 
sau o gustare după bunul plac. Continuăm excursia 
cu Playa de las Teresitas, renumita plajă 200.000 
de tone de nisip auriu adus din deșertul Sahara. 
Încheiem clătoria în Tenerife cu o vizită în centrul 
universitar La Laguna, parte a patrimoniului UNESCO,  
plecăm spre aeroport și ne întoarcem la București.

EXCURSII OPŢIONALE

*Compania aeriana WIZZ AIR
Perioada 15.06-21.09 – compania 
aeriana BLUE AIR
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

SEJUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    hotel de 3*

8 mese incluse:
    all inclusive
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE POTI VEDEA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Palma de Mallorca este o destinație pref-
erată de turiștii germani și britanici pentru 
plajele superbe și viața de noapte vibrantă. 
Întreaga insulă se bucură de o mare va-
rietate de locuri atractive, de la coastele 
și golfurile mărginite de palmieri până la 
lanțurile muntoase din interiorul insulei. 

Caterala La Seu, Castelul Bellver , 
Peșterile și plaja Puerto Cristo, Sa Calobra, 
Catedarala Sant Bartolomeu

Croazieră superbă până la plaja 
fermecătoare Formentor. 

FII PREGĂTIT DE...Plaje absolut idilice, vegetaţie tropicală, 
resorturi cu adevărat primitoare... Vacanţa în 
paradis este sinonimă cu Mallorca.
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495 €

începând de la

+95 € taxe de aeroport
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Destinația care redefinește ideea 

de vacanță exotică.
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Complex Luna-Luna Park 

Adults Only 3* sau similar

Hotelul este situat în stațiunea 
Arenal, în apropierea plajei, pe 
coasta central-sudica a Insulei 
Mallorca. Hotelul se afl ă la 15 km 
de capitala Palma de Mallorca, 
8 km de aeroport și la 200 m de 
centrul comercial al stațiunii. Situat 
în golful Palma, hotelul este la 5 
minute de mers pe jos de golful 
din S’Arenal.

DE REŢINUT!

21.09; 

20.06

27.06;

 29.08; 

05.09.

2018

DATE DE PLECARE

PREŢUL INCLUDE
Transport avion București – Mallorca – 
București
7 nopți cazare la hotel de 3*
All inclusive
Transfer aeroport – hotel - aeroport
Asistența turistică este asigurată de 
reprezentanții din destinație care oferă 
suport și țin legătura cu organizatorul 
pentru buna desfășurare a programului. 
Serviciul include preluarea de la aeroport 
și însoțirea turiștilor până la hotel, precum 
și preluarea de la hotel și însoțirea 
turiștilor până la aeroport în ziua plecării. 
De asemenea, asistența oferă variante 
pentru excursii opționale și acompaniază 
turiștii în deplasarea către obiectivele 
turistice.
½ zi excursie opțională inclusă, tur 
panoramic Palma de Mallorca
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxe de aeroport 95 euro/persoană
Asigurare medicală de călătorie și 
asigurarea storno
Taxa de stațiune (se va plăti la hotel, 1,1 
euro/ pers / zi)
Intrările la obiectivele turistice din 
program și alte taxe și cheltuieli personale.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 20.06.
Locuri limitate!

ATRACȚII

El Arenal – Can Pastilla – Playa de Palma – Inca – Catedrala La Seu – Castelul Bellver – 
Parcurile de distracţii din Mallorca

Mallorca este cea mai mare dintre insulele 
Baleare, situată între Ibiza și Menorca, în 
bazinul Mării Mediterane. Întreaga insulă se 
bucură de o mare varietate de la coastele și 
golfurile mărginite de palmieri până la lanțurile 
muntoase din interiorul insulei cu înălțimi de 
până la 1500 m. Cele mai populate stațiuni sunt 
pe partea dreapta a golfului Palmei (Can Pastilla, 
Playa de Palma și Arenal) și în partea sud-vestică 
a insulei: Santa Ponca, Palma Nova și Magaluf. 
Capitala insulei este Palma de Mallorca, 
destinație preferată de turiștii germani și 
britanici pentru plajele superbe și viața de 
noapte, fiind situată în partea de sud-vest a 
insulei, într-un golf. Orașul este puternic marcat 
de trecutul său istoric, martor fiind caracterul 
vechi al monumentelor și edificiilor istorice. De 
vizitat Caterala La Seu, impunatoarea catedrală 
gotică construită de Jaime I, primul cuceritor 
al insulei, centrul vechi al orașului și El Pueblo 
Espagnol, un muzeu în aer liber, în care vom 
putea admira căsuțe tradiționale în stil maur 
sau maiorchin, Museo de Mallorca, Fundación 
Pilar y Joan Miró și Muzeul de Arta Spaniola 
Contemporana.

EXCURSII GRATUITE

1. Orașul Palma de Mallorca

Intenția este de a vă introduce puțin în istoria 
insulei oferindu-vă ocazia de a cunoaște 
monumentele istorice de mare interes cum 
ar fi: Castelul Bellver (vedere panoramica, 
video, fotografii interesante), Catedrala (ocazie 
deosebită de a cunoaște opera arhitectului 
catalan Antonio Gaudi și a arhitectului 
mallorquin Miquel Barcelo. Intrarea în catedrală 
este opțională (4Eur/ persoană). Apoi, 
pierzându-vă printre străduțele medievale, 
puteți descoperi magazine și buticuri 
interesante.
Această excursie este BONUS  pentru posesorii 
de card Senior Voyage.

EXCURSII OPȚIONALE

1. Valldemosa

Dintre toate orașele din Baleares, în Palma, 
se găsesc cele mai multe locuri istorice. Regii 
creștini, conducătorii arabi și negustorii evrei 
și-au lăsat amprenta asupra acestei capitale. 
Următorul oraș, Valldemossa, pentru majoritatea 
turiștilor este un punct de referință în vizitarea 
insulei. Acesta își datorează renumele în mare 
parte lui Frederic Chopin și George Sand. Vom 
face un tur al orășelului unde putem admira una 
dintre cele mai frumoase străduțe din Mallorca 
și vom degusta lichioruri tradiționale.

2. Turul Insulei

Această excursie vă conduce din sudul insulei 
spre centrul acesteia, cu un mic popas în orașul 
Inca, faimos pentru produsele de pielărie. 
După ce străbateți serpentinele din Munții 
Tramontana, vă veți îndrepta spre nordul insulei 
unde veți ajunge la Sa Calobra. Timp liber 
pentru masă, pajă și înot. În continuare se face 
o croazieră spre portul Soller, putând astfel 
admira litoralul stâncos de vest al insulei. Portul 
Soller se întinde într-o superbă cală, încojurat 
de livezi cu portocali. Straduțele idilice vă 
conduc spre o catedrală din sec. al XV-lea, Sant 
Bartolomeu monument emblematic al orașului. 
Drumul de întoarcere de la Soller spre Palma se 
va efectua cu trenulețul.

3. Formentor-Port Pollenca

Prin această excursie veți avea prilejul să 
traversați toată insula de la sud până la nord, 
admirând minunatele priveliști pe care vi le 
oferă. Prima oprire o vom face în orașul Sineu 
(Alcudia) unde în fiecare miercuri se defășoară 
un târg tradițional. Drumul continuă spre 
Pollença unde vă veți îmbarca într-o croazieră 
ajungând astfel la splendida plajă Formentor. 
Hotelul Formentor a găzduit mulți membri ai 
caselor regale europene și personalități ale 
vieții mondene. Aici beneficiați de timp liber 
pentru plajă, după care vă veți întoarce spre 
Palma.

4. Croazieră pe mare

Mallorca se laudă cu golfuri spectaculoase 
și porturi luxoase, iar noi vom călători de-a 
lungul coastei sudice ale insulei admirând 
stațiuni celebre. Echipajul vasului va găti pentru 
dumneavostră tradiționala paella și vă va servi 
ensaïmada, desertul tipic mallorquin. Sangria 
nu va lipsi nici ea aducând buna dispoziție pe 
vas. Vom asista și la o prezentare de cosmetice 
tradiționale.

5. Show flamenco

FUSIÓN ENCORE este un show dinamic, 
vibrant, colorat, amuzant, senzual și cu un ritm 
rapid. Scenă după scenă vă va lua respirația. 
Lăsați-vă conduși într-o lume internațională de 
diferite stiluri și culturi, de la est la vest, trecând 
și prin Spania, unde vă puteți bucura de cele 
mai frumose show-uri de flamenco.

6. Peșterile și plaja Puerto Cristo

Insula este faimoasă pentru splendidele peșteri 
care îi împânzesc teritoriul, iar noi vom vizita 
peștera Drach, de asemenea vom vizita vestita 
fabrică de Perle de Mallorca. Întoarcerea spre 
hotel va fi precedată de o oprire în golful 
Puerto Cristo.
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“Orașul luminilor”, unde parcă te simţi personaj de roman 
sau de fi lm romantic.  Să fi e datorită peisajelor atât de 
cunoscute din fi lme, cărţi sau tablouri? Să fi e datorită  
clădirilor haussmaniene? Să fi e Paris pur și simplu magic?

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar
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TUR DINTR-O PRIVIRE

5 nopti cazare: 
    hotel de 3*

5 mese incluse:
    5 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Momentul ideal de a vizita Parisul este 
vara, când parizienii fug în vacaţă și 
orașul se dăruiește complet vizitatorilor. 
Atmosfera tipică parisiană este cea din 
fi lme, fără nicio regie sau scenografi e de 
adăugat. 

PARIS : Domul Invalizilor, Catedrala Notre 
Dame, Pantheonul, Bazilica Sacre Coeur, 
Muzeul Luvrul, Palatul Versailles, Grădinile 
Tuilleries, Turnul Eiffel

 Din moment ce ai ajuns la Paris, trebui să 
ajungi la Centrul Pompidou unde se afl ă și  
Atelierul Brancuși.

FII PREGĂTIT DE...

Paris

Fontainebleau 

Versailles

Franta

195€

începând de la

+ 275 € (bilet de avion, 
transferuri si transport autocar)
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Te îndrăgostești a doua oară. Paris...
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1. București - Paris

Sosire la Paris. După aterizare,mergem la hotel. 
Program liber și cazare în Paris.

2. Paris - Palatul Versailles

Parisul nu are nevoie de nicio prezentare: indiferent 
că ești la prima sau la a zecea vizită în Orașul 
luminilor, te simţi de fiecare dată acasă. Fiecare 
dintre cei peste 15 milioane de turiști care vin anual 
în capitala Franţei are propriul său motiv! Astăzi vom 
descoperi o parte dintre comorile Parisului printr-
un tur panoramic de oras :  cartierul de zgârie nori 
La Defence, L’Arc de Triomphe, Palais de Chaillot, 
Tour Eiffel, Şcoala Militară, Domul Invalizilor, Podul 
Alexandru al III-lea, Grand Palais, Petit Palais, 
Champs Elysees, Place Concorde. Apoi deplasare 
pe lângă Opera Garnier, Galeriile Lafayette, către 
Moulin Rouge şi Place Pigalle. Cei care doresc pot 
opta astăzi pentru o excursie la Palatul Versailles. 
Impresionanta reședinţă a Regelui Soare, Ludovic al 
XIV-lea, este situată la mai puţin de 20 de kilometri 
de Paris. Vizitatorii vor admira parcul uriaș unde 
se pot vedea Fântâna lui Apollo, Fântâna Latona, 
Oranjeria sau Pavilionul Belvedere, construit 
pentru Maria Antoaneta, dar și apartamentele 
regale din interiorul Palatului, somptuos decorate, 
impresionanta Sală a oglinzilor sau colecţia de 
tablouri inestimabile. Cazare în Paris. 

3. Paris – L’Ille de la Cite - Montmartre

După micul dejun, începem explorarea oraşului 
utilizând transportul public: L’Ille de la Cite, inima 
istorico-spirituală a Parisului, cu impozanta Catedrală 
Nôtre Dame şi Palatul de Justiţie cu delicata Sainte 
Chapelle. Apoi traversăm  într-un tur pietonal 
Cartierul Latin spre Universitatea Sorbona, Pantheon 
şi Grădinile Luxembourg. Timp liber în renumitul 
cartier Montmartre pentru a admira impozanta 
Bazilică Sacre Coeur şi pitoreasca Place du Tertre. 
Întoarcere  la hotel pentru cazare. Seara, cei care 
doresc pot opta pentru o croazieră pe Sena cu 
o ambarcaţiune tipic pariziană, numită bateaux 
mouches. În timpul croazierei putem admira Turnul 
Eiffel, Grand Palais, Place de la Concorde, Muzeul 
Orsay, Grădinile Tuileries, Muzeul Luvru, Academia 
Franceză și Cartierul latin. Cazare la același hotel.

4. Paris – Amboise – Chenonceau 

Timp liber în Paris sau excursie opțională. Vom 
explora una dintre cele mai frumoase și faimoase 
zone ale Franţei, Valea Loarei, supranumită și 
”grădina Franţei”. Tărâm al artei și al istoriei, cu 
un peisaj mirific, străbătut de ape limpezi, Valea 
Loarei își vrăjește vizitatorii cu somptuoase palate 
renascentiste, cu cetăţi și turnuri medievale, castele 
ca în basme, ferme fortificate, biserici, mănăstiri și 
catedrale. Vom avea răgazul necesar pentru a vizita 
două dintre cele mai frumoase și admirate castele: 
superbul Chenonceau, cunoscut și sub numele de 
”castelul femeilor”, datorită personajelor istorice 
feminine care și-au lăsat amprenta asupra lui, dintre 
care le amintim pe Caterina de Medici sau Diane de 
Poitiers. Cea de-a doua oprire o facem la Castelul 
Amboise, construit în stil renascentist și amplasat 
pe platoul înalt care domină Valea Loarei. Castelul 
Amboise comunică printr-un pasaj subteran cu 
elegantul conac Clos Lucé, unde și-a petrecut ultimii 
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ani din viaţă și a ales să fie înmormântat Leonardo da 
Vinci. Spre seară ajungem și ne cazăm în Paris.

5. Paris - Croazieră pe Sena (opțional)

După micul dejun poţi descoperi Parisul în ritm 
propriu. Recomandarea noastră este să cutreieri 
câteva ore Muzeul Luvru, după ce în prealabil ai ales 
care sunt operele de artă pe care vrei neapărat să le 
vezi. Nu de alta, dar, cu cele 35.000 de opere de artă 
pe care le găzduiește, ai avea nevoie de nouă luni 
pentru o vizită completă a muzeului! Putem vedea 
aici unele dintre cele mai celebre capodopere ale 
umanităţii - Monalisa lui Leonardo da Vinci, Venus 
din Milo, Victoria de la Samotrace - dar și colecţii 
inestimabile de artă egipteană, orientală, greacă, 
romană, mesopotamiană sau europeană. Luvrul este 
amplasat chiar în inima Parisului și este la câţiva pași 
de celebra Piramidă de sticlă, de Grădinile Tuileries, 
Muzeul Jeu de Paume, Muzeul de Arte Decorative 
sau Palatul Regal, așa că o vizită în această zonă te 
va face să descoperi Parisul autentic! Mai trebuie 
să cuprindeți in itinerariul dvs impozantul Dom al 
Invalizilor unde se afla Mormantul lui Napoleon 
Bonaparte, Muzeul d’Orsay, Centrul Pompidou cu 
Atelierul Brancuși și bineînţeles ascensiunea în 
Turnul Eiffel.  Seara, cazare la același hotel din Paris.

6. Paris - București

Călătoria noastră se apropie de sfârșit! După micul 
dejun lasăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am 
vizitat și plecăm spre România. Transfer la aeroportul 
din Paris pentru zborul spre ţară.

Paris – Versailles – Chenonceau – Amboise 

EXPERIENŢE
CULTURALE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 56€
STANDARD PLUS

Reducere 28€

279€
+ 275 € (bilet avion, transfer transport 

autocar)

195€
+ 275 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

223€
+ 275 € (bilet avion, 

transfer transport autocar)

251€
+ 275 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru primte 
locuri in autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 

de zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT  Croaziera pe Sena;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans 30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 28.02.2018;

• Tarif 
disponibil si in 
varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana 
la  28.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 30.04.2018;

• Tarif 
disponibil si in varianta 
de transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: Franța
.................................................................
Nu te sfi i să intri într-una dintre 
miile de brutării ale Parisului numite 
boulangeries, și să te bucuri de 
unul dintre simbolurile culinare 
ale Franţei - croissant au beurre. 
Mic dejun preferat al francezilor, 
croissant cu unt este un adevărat 
răsfăţ culinar atunci când este 
proaspăt scos din cuptor și este 
preparat după reţeta tradiţională.

CROISSANT AU BEURRE ȘI 

CAFEA LA PARIS
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Paris - Bucuresti;
5 cazari la hoteluri de 3*; 5 mic dejun;
Gratuit Versailles și tur de Paris;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei in zilele 2-4; in rest 
asistenta turistica.

OPŢIONAL
Excursie Valea Loirei - 45 €/pers.
Croazieră pe Sena - 20 €/pers
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe și cheltuieli personale.
Excursii opţionale (autocarul deservește și grupul sosit din ţară cu 
autocarul). Locuri limitate repartizate ambelor grupuri,  grup minim 
30 persoane împreună cu grupul de autocar.

DE REŢINUT!
18.05; 12.06; 03.07;

10.07; 27.07; 24.08;

09.092018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 18.05.

Locuri limitate!

• Supliment de single - 115 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25€, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulți.

BEST DEAL

Reducere 84€
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Ţinuturile Normandiei sunt presărate la tot pasul cu istorie și legendă. 
Poposim în locuri străbătute în trecutul îndepărtat de personalităţi 
ca Ioana D’Arc sau Leonardo da Vinci, ne minunăm de grandoarea 
castelelor și a catedralelor gotice și rătăcim pe străzile Parisului în 
căutarea secretelor ascunse din oraș. 
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TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3*

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

Vom înţelege de ce Franţa și mai ales 
Parisul au fost timp de secole preferate 
de artiști și călători romantici și ne vom 
îndrăgosti iremediabil de cheiurile Senei, 
de peisajele superbe ale Normandiei, de 
catedralele gotice înnobilate de timp, de 
chansonete sau croissant la micul dejun. 

PARIS : Muzeul Luvrul, Place de la Con-
corde, Grădinile Tuilleries, Turnul Eiffel, 
Palatul Versailles
Rouen : Biserica Saint Maclou, Biserica Sf 
Quen
Honfl eur : Muzeul Tapiseriilor
Plaja Omaha ,Muntele Saint Michel
Saint Malo : Catedrala
Castelele Blois și Chambord
Chartres : Catedrala Notre Dame

Ai ocazia rară de a vedea celebra Tapiserie 
de la Bayeux care ilustrează scenele din 
Bătălia de la Hastings din anul 1066. 

DOAR PENTRU PASIONAŢI

FII PREGĂTIT DE...

Tours
Amboise

Blois

Paris

Rouen 

Honfleur

Bayeux

Mont St Michel
Saint Malo

Caen

Franta

299€

începând de la

+ 295 € (bilet de avion, 
transferuri si transport autocar)
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Cu o curiozitate de explorator la rangul celor întâlniţi în 

povestirile lui Jules Verne, desoperim nordul Franței.
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1. București - Paris

Ajungem la Paris, destinaţia noastră iniţială. Orașul 
luminilor ne primește cu o reverenţă graţioasă, pe 
măsură ce se dezvăluie privirilor noastre curioase. 
Facem un prim tur: Champs- Elysées și Arcul de 
Triumf. Bulevardul Champs- Élysées este una dintre 
cele mai faimoase străzi din întreaga lume. Presărat 
cu magazine de lux, cinematografe și cafenele, dă o 
primă senzaţie a celebrei “la vie en rose”. Ajungem și 
la Arcul de Triumf. Cazare la hotel în Paris.

2. Paris - Rouen - Honfleur - Bayeux

“Au revoir” Parisului! Plecăm spre Rouen, reședinţă 
a regiunii Normandia. Aici este locul în care Ioana 
D’Arc și-a cunoscut tragicul sfârșit. Printre atracţiile 
locale găsim Catedrala Adormirea Maicii Domnului, 
Biserica Saint Maclou și Biserica Sfântul Ouen, 
apreciate îndeosebi pentru arhitectura gotică 
excepţională. Continuăm spre Honfleur, trecând pe 
lângă Parcul Natural Boucle de la Seine. Acesta este 
un oraș-port cu priveliști pitorești imortalizate de 
mai multi artiști de-a lungul timpului. În continuare, 
Bayeux ne așteaptă nerăbdător să ne încânte cu 
frumuseţile lui. În Muzeul Tapiseriilor vom admira 
faimoasa tapiserie ce ilustrează Bătălia de la Hastings 
din anul 1066. Bayeux ne uimeste cu priveliștile sale 
dominate de clădiri ce îmbină stilul gotic, medieval 
cu poduri și canale pitorești. Cazare în Bayeux - Caen

3. Bayeux – Plaja Omaha  – Muntele St. Michel

Azi, după o plimbare pe străzile centrului vechi din 
Bayeux, plecăm la plaja Omaha, nume de cod dat 
punctului principal de debarcare al aliaţilor în timpul 
ocupației Germane, în al II Război Mondial. Facem 
un popas pentru a lua masa de prânz în Arromaches 
un orășel din inima Normandiei. Platourile cu fructe 
de mare proaspete și suculente așteaptă să fie 
degustate. Următorul obiectiv este Saint Michel. 
Aflat pe o insulă stâncoasă pe coasta nordică, 
Muntele Saint Michel este o comună a Normandiei. 
Zidurile strategic fortificate găzduiau în vremurile 
medievale o cetate ce exemplifică perfect modelul 
societăţii feudale. Pe culmea fortificaţiei erau plasate 
mănăstirea, urmată apoi de clădirile autorităților, la 
baza fortăreţei magazinele și atelierele meșterilor, 
iar în afara zidurilor se găseau fermele și casele 
pescarilor. Vom face o incursiune în zona rurală ce ne 
îmbată cu frumuseţea peisajelor ei și oprim la Blois, 
un castel pitoresc pentru a ne delecta cu o gustare 
din faimoasele brânzeturi și vinuri parfumate ale 
Franţei. Cazare în zona St. Malo.

4. St. Malo – Blois - Tours

Saint Malo sau “Orasul Corsarilor”a fost un port 
de bază în sec. XVII-XVIII. Piratii de aici jefuiau sau 
cereau tribut navelor engleze care traversau Canalul 
Mânecii, fiind autorizati oficial în acest sens de catre 
rege. De dimineata pana seara peisajul de schimba, 
astfel ca nu te poti satura sa admiri frumusetea 
locurilor ce te inconjoara. Apa se retrage treptat 
de pe nisipul fin, iar la anumite intervale de timp se 
produce unul dintre cele mai mari valuri din lume, 
de pana la 12 m, ce ajunge pana la baza orasului si 
ale fortificatiilor. Locatia Saint-Malo face fenomenul 
sa para mai dramatic, pentru ca golful se umple 
cu apa atat de la Atlantic, cat si de la raul Rance. 
Citadela, numita si Orasul Vechi sau Intra-Muros, este 
înconjurată de fortificații. Plecare spre Blois pentru 
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a vizita castelul pitoresc si a ne delecta cu o 
gustare din faimoasele brânzeturi apetisante 
și vinuri parfumate ale Franței. Cazare în zona 
Tours.

5. Chenonceau - Ambois

Excursie opțională pe Valea Loirei. Vizităm 
Palatul Regal Amboise unde a copilărit 
Regele Francois I alături de mama sa Louise 
de Savoy. În primii ani ai domniei sale, în 
castel l-a primit oaspete pe Leonardo da 
Vinci. Mormântul lui da Vinci poate fi vizitat 
tot aici, la Capela Saint-Hubert. Continuăm 
seria castelelor celebre cu Chenonceau, 
o construcţie ca în basme, aflată pe malul 
Râului Cher. Supranumit Castelul Domniţelor, 
minunatul edificiu nu trebuie ratat. Seara ne 
întoarcem la hotel în Tours.

6. Chambord – Chartres – Paris

După un mic dejun a la Francais, pornim 
spre Paris. Prima oprire o facem în Rezervaţia 
Naţională Chasse de Chambord pentru a 
vizita Castelul Chambord, unul dintre cele 
mai remarcabile edificii, cu o arhitectură 
impresionantă cu influente Renascentiste. 
Edificiul a fost ridicat din ordinul Regelui 
Francois I, cu rol de castel de vânătoare. 
Următoarea oprire înainte de Paris va fi la 
Catedrala Chartres, un important loc de 
pelerinaj cu arhitectură gotică și vitralii ce 
s-au păstrat intacte încă din 1194. Ajungem 
în sfârșit la hotelul din Paris. Cazare la hotel 
în Paris. Seara, poți opta pentru o croazieră 
pe Sena cu o ambarcaţiune tipic pariziană, 
numită bateau mouche. În timpul croazierei 

se văd Turnul Eiffel, Muzeul de Arte Moderne, 
Place de la Concorde, Grand Palais, Muzeul 
Orsay, Grădinile Tuileries, Muzeul Luvru, 
Academia Franceză și Cartierul latin. 

7. Paris

După micul dejun poți descoperi Parisul în 
ritm propriu. Recomandarea noastră este să 
petreceţi măcar câteva ore la Muzeul Luvru, 
după ce în prealabil aţi ales ce opere de artă 
doriţi neapărat să vedeţi. Aici au “casa” unele 
dintre cele mai celebre capodopere ale 
umanităţii - Monalisa lui Leonardo da Vinci, 
Venus din Milo, Victoria de la Samotrace - dar 
și colecţii inestimabile de artă egipteană, 
orientală, greacă, romană, mesopotamiană 
sau europeană. Luvrul este amplasat chiar în 
inima Parisului și este la câţiva pași de celebra 
Piramidă de sticlă, de Grădinile Tuileries, 
Muzeul Jeu de Paume, Muzeul de Arte 
Decorative sau Palatul Regal, așa că o vizită în 
această zona te va face să descoperi Parisul 
autentic! Program liber în Paris sau excursie 
opționala la Versailles, impresionanta 
reședinţă a lui Ludovic al XIV-lea, Regele 
Soare. Vizitatorii vor admira parcul uriaș unde 
se pot vedea Fântâna lui Apollo, Fântâna 
Latona, Oranjeria sau Pavilionul Belvedere, 
construit pentru Maria Antoaneta, dar și 
apartamentele regale din interiorul Palatului, 
somptuos decorate, impresionanta Sală a 
oglinzilor sau colecţia de tablouri 

8. Paris - București

Ne despărțim de Orașul Luminilor.
Adieux, Paris, tu vas me manquer!

Paris – Roeun – Honfleur – Bayeux – Mont St Michel – Saint Malo – Blois – Tours – Chennonceau -  Ambois - Chambord – Chartes - Versailles

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 60€
STANDARD PLUS

Reducere 40€

399€
+ 295 € (bilet avion, transferuri si 

transport autocar)

299€
+ 295 € (bilet avion, transferuri si 

transport autocar)

339€
+ 295 € (bilet avion, 

transferuri si transport 
autocar)

359€
+ 295 € (bilet avion, 

transferuri si transport 
autocar)

• Oferta valabila pentru primte 
locuri in autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursie Valea Loirei;

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans 30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 28.02.2018;

• Tarif 
disponibil si in varianta 
de transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 30.04.2018;

• Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Paris si retur  Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat;
7 cazari la hoteluri de 3*;  7 mic dejunuri;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie pe  Valea Loirei - 15 €/pers.   /   Croaziera pe Sena - 20 €/pers.
Excursie la Versaille  15 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile 
de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

30,05; 18.07, 08.08

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 30.05.08

Locuri limitate!

• Supliment de single - 215 €
• Reducere copil 6-12 ani - 20€, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulţi.

BEST DEAL

Reducere 100€
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Franţa și Spania, un tandem de culturi și frumuseţi pe care îl vom 
descoperi împreună. Rafi namentul Franţei, o ţară eminamente șic 
și romantică va fi  completat de pasiunea cu care Spania, ţara care 
ne-a dăruit ritmurile de fl amenco, își dezvăluie frumuseţea.
  

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar
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TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

9 mese incluse:
    9 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Franţa este o poezie romantică, de la 
un capăt la celălalt. Plecăm din unicul și 
spectaculosul Paris, admirăm frumoasele 
castele de pe Valea Loarei, coborăm apoi 
pe însorita Coasta de Azur, redescoperim 
farmecul simplu al Pirineilor și ajungem în 
temperamentala Barcelona. 

PARIS : Domul Invalizilor, Place de la 
Concorde, Champs Elysees, Turnul Eiffel, 
Palatul Versailles
Chartres : Catedrala Notre Dame
Valea Loirei : Castelele Chenonceau și 
Amboise
Lyon : Catedrala Sf Ioan, Place Bellecour
Avignon: Catedrala Notre Dame- des- 
Doms, Podul Saint Benezet
Nice : Promenade des Anglais, Place 
Massena
Carcassonne : Cite – cetatea medievală 
fortifi cată, Bazilica Saint Nazaire
Figueres : Muzeul Dali

 Vizită la muzeul Salvador Dali din Figueres.

FII PREGĂTIT DE...

Spania 

Franta

Paris

Chartres 

Tours

Lyon

Avignon  

Arles 

Carcassonne

Barcelona

Figueres 

Nisa

Monte Carlo

Clermont 
Ferrand 

369€

începând de la

+ 375 € (bilet de avion, 
transferuri si transport autocar)
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Din Paris, la Barcelona prin Provence și Pirinei.
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1. București - Paris

Ajungem la Paris. Facem un prim tur: Champs- 
Elysées și Arcul de Triumf. Bulevardul Champs- 
Élysées este una dintre cele mai faimoase străzi 
din întreaga lume. Presărat cu magazine de lux, 
cinematografe și cafenele, dă o primă senzaţie a 
celebrei “la vie en rose”. Cazare la hotel în Paris.

2. Paris 

Pornim să descoperim o parte dintre comorile 
Parisului printr-un tur panoramic de oraș: cartierul 
de zgârie nori La Defence, L’Arc de Triomphe, 
Palais de Chaillot, Tour Eiffel, Şcoala Militară, 
Domul Invalizilor, Podul Alexandru al III-lea, Grand 
Palais, Petit Palais, Champs Elysees, Place de la 
Concorde. Apoi deplasare pe lângă Opera Garnier, 
Galeriile Lafayette, către Moulin Rouge şi Place 
Pigalle. După-amiaza, excursie la Palatul Versailles 
(opțional). Reședinţa lui Ludovic al XIV-lea, cuprinde 
parcul, unde se pot vedea Fântâna lui Apollo, 
Fântâna Latona, Oranjeria sau Pavilionul Belvedere, 
apartamentele regale somptuos decorate, Sala 
Oglinzilor și colecţia de tablouri inestimabile. Cazare 
la același hotel din Paris. 

3. Paris- Chartres- Amboise - Chenonceau

Începem ziua cu o vizită la Catedrala Notre-Dame din. 
Este considerată cea mai reprezentativă, catedrală în 
stil gotic. Mergem mai departe pe Valea Loirei pentru 
a vizita două dintre cele mai reprezentative castele: 
Amboise, construit în stil renascentist cu elegantul 
conac Clos Lucé, (aici și-a petrecut ultimii ani de viață 
Leonardo da Vinci) și Castelul Chenonceau, cunoscut 
și sub numele de ”Castelul Femeilor”, datorită celor 
două personaje istorice feminine care și-au lăsat 
amprenta asupra lui, Caterina de Medici și Diane de 
Poitiers.  Seara cazare în zona Tours.

4.  Tours - Lyon

Trecem prin Clermont Ferrand, oraș despre care se 
spune că este perla ascunsă a regiunii Auvergne 
și ajungem la Lyon, cel mai mare oraș renascentist 
al Franţei. În nord se află colina Croix-Rousse, fieful 
tradiţional al atelierelor și magazinelor de mătase.
Pe mica peninsulă dintre Rhoue și Sona se află 
una dintre cele mai mari pieţe publice din Europa: 
Place Bellecour. Orașul modern, unde locuiesc cei 
mai mulţi rezidenţi, se află la est de Ron. După ce 
admirăm orașul de pe înălţimea domoală a dealului 
Fourviere, ne îndreptam spre hotel. Cazare la hotel în 
zona Lyon.

5. Lyon- Avignon- Nice

Pornim, dimineaţa spre Avignon. Admirăm Palatul 
Papal și celebrul pod din cântecul ”Sur le pont 
d’Avignon”. Chiar dacă nu dansăm cum spune 
cântecul, ne oprim pentru a gusta un vin local la 
una dintre terasele provensale. Continuăm călătoria 
spre Nisa și descoperim un oraș de coastă magnific. 
Vizităm celebra Promenade des Anglais și Place 
Masséna. Cazare la hotel în zona Nice.

6. Nisa-Monte Carlo 

Dimineaţa ne relaxăm cu o plimbare prin oraș, iar 
magazinele de pe Promenade des Anglais ne atrag 
privirile. Excursie opțională la Monte Carlo. Admirăm 
Cazinoul, Grădina de Trandafiri, închinat de Prinţul 
Rainier III memoriei soţiei sale, Prinţesa Grace. Ne 
întoarcem la Nisa pentru cazare. 

ITINERARIU

7. Nisa -Arles -Carcassonne

Trecem prin Arles. Pe măsură ce călătoria continuă, 
avem senzaţia că privim pe fereastră o expoziţie 
în aer liber de Cezanne sau Van Gogh. Ajungem 
în Carcassonne, unul din cele mai bine conservate 
orașe medievale din Europa. Cele 52 de turnuri ale 
sale sunt printre motivele pentru care UNESCO a 
inclus orașul pe lista Patrimoniului Mondial. Seara 
vizităm orașul, apoi ne cazăm în zona Carcassone.

8. Carcassonne - Figueres - Costa Brava

Ole Espana! Trecem Pirineii și ajungem în Figueres. 
Oprim să vizităm Teatrul și Muzeul Dali, admirând 
creaţiile fascinante ale lui Salvador Dali. Continuăm 
spre Empuriabrava, unde putem face o  plimbare cu 
vaporaşul pe canale, admirând frumoasele case de 
vacanţă ale celebrităţilor catalane. Cazare la hotel 
pe Costa Brava. Opțional “Seară Flamenco.

9. Barcelona 

Program liber. Opţional vă propunem excursia la 
Montserrat având inclus şi tur de Barcelona.  La 
Montserrat se vizitează mănăstirea benedictină 
și biserica acesteia cu statuia unică și misterioasă 
a Madonei Negre, (Maica Domnului cu Pruncul). 
Ne îndreptăm spre Barcelona, un oraș magic, 
cosmopolit și plin de atracții de neuitat. Începem 
turul cu Dealul Montjuic, Muzeul Naţional de Artă 
Catalană, Piaţa Spaniei, monumentul lui Columb. 
Pătrundem chiar în inima oraşului şi  mergem la 
pas pe  Las Ramblas, vizităm Barri Gothic, centrul 
vechi al Barcelonei. În continuare trecem prin 
Piaţa Cataluniei, admirăm impresionanta Biserică 
Sagrada Familia. Cazare în Costa Brava.

10. Barcelona- București

Ne întoarcem spre casă cu amintirile acestei 
vacanţe încă vii în suflet! Zbor spre casă.

Paris -  Chartres - Chenonceau - Valea Loirei – Tours – Clermont Ferrand - Lyon-Avognon-Nice- Monte Carlo 
– Arles – Carcassonne – Figueres – Barcelona

EXPERIENŢE
CULTURALE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 132€
STANDARD PLUS

Reducere 53€

528€
+ 375 € (bilet avion, transfer transport 

autocar)

369€
+ 375 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

396€
+ 375 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

475€
+ 375 € (bilet avion, 

transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primte 
locuri in autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 

de zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT Excursia Monte Carlo.

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 28.02.2018;

• Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
28.02.2018.

• Avans 30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 30.04.2018;

• Tarif 
disponibil si in varianta 
de transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: Franța
.................................................................
Vinurile din Avignon sunt unice 
în lume și au câștigat respectul 
celor mai pretenţioși somelieri. 
Vinuri tari, dense, cu gust de 
mirodenii, iz de vanilie și lemn 
ne îndeamnă să le degustăm 
povestea. Iar atmosfera 
provensală ne oferă cadrul 
perfect să închinăm pentru 
frumuseţile lumii pe care, iată, 
avem șansa să le descoperim 
împreună. Jos pălăria sau, cum 
spun francezii, “Chapeau bas!”

VIN DE PROVENCE:
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Paris si Barcelona Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat, exceptie ziua 9 (contra cost cu 
transportul public);
9 cazari la hoteluri de 3-4*;  9 mic dejunuri;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Monte Carlo - 35 €/pers. / Excursie Montserrat cu tur de Barcelona 
25€/ pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane.

DE REŢINUT! 25.06; 22.08

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 25.06

Locuri limitate!

• Supliment de single - 265 €
• Reducere copil 6-12 ani - 20€, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulți.

BEST DEAL

Reducere159€
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Arhitectură majestuoasă, natură sublimă, gastronomie 
fi nă și mult șarm: aceasta este Franţa. Te invităm 
să descoperi alături de noi patria rafi namentului și 
totodată cea mai vizitată ţară din Europa!
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TUR DINTR-O PRIVIRE

12/6 nopți cazare: 
       hotel de 2-4*

12/7 mese incluse:
      12/7 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Tur pietonal în Cannes, unde are loc 
anual unul dintre cele mai importante 
festivaluri de fi lm din lume.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

ATMOSFERĂ LOCALĂ

Franţa este o poezie romantică, de la 
un capăt la celălalt. Vom vedea unicul și 
spectaculosul Paris, admirăm frumoasele 
castele de pe Valea Loarei, trecem prin 
superba regiune a Provence-ului, vizităm 
însorita Coasta de Azur, și chiar exclusivis-
tul Principat de Monaco. 

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor București - Milano
Paris - București

Milano

Italia

Elvetia

Franta

Genova  

Padova  

Savona

Sanremo
Nisa 

Cannes  St. Tropez

Marisilia

Avignon

Grenoble

Chambery

Lyon  

Clermont Ferrand

Chenonceaux 

Reims Strasbourg

Amboise

Paris

Versailles

Monte Carlo 

325€

începând de la

+ 225 € (transport autocar)
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245€

începând de la

+  395€ (bilet de avion, 
transfeuri si  transport autocar)
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Ljubljana : Catedrala Sf.Nicolae, Fântăna 
Robba, Podul Triplu
Milano : Domul, Galeriile Vittorio 
Emanuele, Piazza della Scala
Genova : Catedrala San Lorenzo, Palatul 
Ducal ; Monaco : Piața Palatului Regal 
din Monte Carlo ; Nice : Promenade des 
Anglais, Place Massena
Cannes : Promenade de la Croisette
Marsilia : Catedrala Notre Dame de la 
Garde, Boulevard Canebiere
Avignon: Catedrala Notre Dame- des- 
Doms, Podul Saint Benezet
Chambery : Catedrala Sf Francisc, 
Fontaine des Elephants
Lyon : Catedrala Sf Ioan, Place Bellecour
Valea Loirei : Castelele Chenonceau 
și Amboise ; PARIS : Muzeul Luvrul, 
Catedrala Notre Dame, Pantheonul, 
Grădinile Tuilleries, Turnul Eiffel, Palatul 
Versailles ; Reims : Catedrala Notre Dame
Strasbourg : Catedrala Notre Dame
Munchen : Marienplatz, Catedrala 
Frauenkirche ; Salzburg : Gradinile 
Mirabel, Domul, Oraşul Vechi
Budapesta : Podul cu Lanţuri, Piaţa Eroilor  
Monumentul Mileniului

Plecări și din alte orașe! 
Vezi info Plecări de la pag. 318 - 321. 

Un regal al simțurilor. Vive la France!  
FFFFRR



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 233

ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALELjubljana – Padova – Milano – Genova – Savona – San Remo – Monte Carlo – Nisa – St Tropez  Cannes – 

Marsilia- Avignon – Grenoble  - Chambery – Lyon – Clermond Ferrnad – Paris- Reims - Strasbourg  Munchen 

- Salzburg - Budapesta

Promenadă la Nisa

Felicitări! Dacă ai ajuns la Nisa, ai ajuns 
și pe Prom’, așa cum spun localnicii când 
vorbesc despre Promenade des Anglais! 
Ia-ţi o pauză și dă-ţi voie să te bucuri la 
maximum de farmecul mediteranean al 
Nisei, așază-te la una dintre micile cafenele 
sau gelaterii pe care le găsești la tot pasul, 
privește în tihnă palmierii mângâiaţi de 
soare și vânt și admiră perspectiva grozavă 
asupra Mediteranei pe care ţi-o oferă 
sublimul golf Baie des Anges. Lungă de 
șapte kilometri, Promenade des Anglais 
este inima Nisei: animată de cei care o 
traversează pe role, pe bicicletă sau în timp 
ce fac jogging, de turiști mai mult sau mai 
puţini celebri, a devenit una dintre cele mai 
fotografi ate și cunoscute artere din lume.

Turnul Eiff el

Nu părăsi capitala Franţei fără să urci în 
Turnul Eiff el! Indiferent dacă afară e soare 
sau înnorat, din Turnul Eiff el vei avea 
o perspectivă absolut fabuloasă asupra 
monumentelor din Paris. Înalt de 324 de 
metri, Turnul Eiff el a fost din cale afară de 
criticat la momentul construcţiei sale, în 
anul 1889. Cine s-ar fi  gândit atunci că va 
deveni simbolul Parisului?

Vin de Provence

Vinurile din Avignon sunt unice în lume și 
au câștigat respectul celor mai pretenţioși 
somelieri. Vinuri tari, dense, cu gust 
de mirodenii, iz de vanilie și lemn ne 
îndeamnă să le degustăm povestea. Iar 
atmosfera provensală ne oferă cadrul 
perfect să închinăm pentru frumuseţile 
lumii pe care, iată, avem șansa să le 
descoperim împreună. Jos pălăria sau, cum 
spun francezii, “Chapeau bas!”

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 29.04
Locuri limitate!

1. București - Budapesta

Dis de dimineaţă, la ora 06:30, ne dăm întâlnire 
în Central Bus Station - Bucuresti și pornin 
spre Budapesta. În cursul serii ajungem la 
Budapesta, unde rămânem peste noapte. 

2. Budapesta - Ljubljana - Padova

După micul dejun ne continuăm călătoria 
și ne îndreptăm spre Slovenia, traversând 
Ungaria prin zona lacului Balaton. Odată ajunși 
în Ljubljana, capitala Sloveniei, ne oprim să 
admirăm câteva dintre monumentele sale 
emblematice: Podul triplu - un grup de trei 
poduri ce leagă Ljubljana modernă de centrul 
medieval - Fântâna “ Trei Râuri”şi Catedrala 
Sf Nicolae. Așteptaţi-vă să fiţi cuceriţi de 
atmosfera cochetă și relaxată a acestui oraș și 
să plănuiţi să vă întoarceţi aici pentru un sejur 
mai lung! În a doua parte a zilei continuăm 
călătoria, îndreptându-ne spre Italia. În cursul 
serii, ajungem în Italia și oprim pentru cazare în 
zona Padova.

3. Padova - Milano - Genova - Savona

Ne îndreptăm spre  Milano, una dintre 
destinațiile favorite ale iubitorilor de modă, 
gastronomie și arhitectură din întreaga lume. 
Autocarul ne lasa  în apropierea zidurilor 
Castelulul Sforza. Astăzi, aici se află patru 
muzee: Galeria de Artă și Muzeul de Artă, 
considerate principalele atracții, celelalte 
două muzee fiind mai modeste.   Plecăm cu 
nerăbdare spre  Piazza del Duomo, unde 
putem admira Domul din Milano, una dintre 
cele mai spectaculoase catedrale gotice din 
Europa. O adevărată paradă a modei și a 
frumuseții mediteraneene ni se dezvăluie. 
Italienii sunt frumoși, indiferent de vârstă. Îi 
admirăm cum circulă pe scutere, pe biciclete 
în timp ce ne răsfățăm cu un pic de shopping 
în Galeriile Vittorio Emanuele. Continuă traseul 
pietonal până la Piazza della Scala, de unde 
avem ocazia să admirăm frumoasa clădire a 
Operei, inaugurată în 1778.
Părăsim Milano şi ne îndreptăm spre Genova 
unde vizităm Vechiul Port, Centrul istoric, cu 
labirintul său de străduţe înguste, Catedrala, 
Palatul Ducal şi casa lui Cristofor Columb. 
Cazare la hotel în zona Genova- Savona

4. Sanremo - Monte Carlo - Nisa - Cannes

În cea de-a patra zi a călătoriei noastre vom 
descoperi minunata Coastă de Azur! Dar, 
înainte de a părăsi Italia, vom face un popas 
pe Riviera italiană, la Sanremo, staţiunea 
fermecătoare care găzduiește încă din 1951 
Festivalul de Muzică de la Sanremo. De aici 
ne îndreptăm spre Monte Carlo, unul dintre 
cele mai renumite locuri de pe Mapamond. 
Constituind o subdiviziune a Principatului 
Monaco, Monte Carlo este asemenea unui 

decor de film, în care vedem la fiecare pas 
cazinouri, hoteluri de lux, mașini de colecţie, 
celebrităţi, magazine ale celor mai șic creatori 
de modă și restaurante cu stele Michelin. Tot 
aici se află și Circuitul Monaco, unde are loc 
faimoasa cursă de Formula 1, Monaco Grand 
Prix. Pornim din nou la drum, deoarece la nici 
25 de kilometri ne așteaptă o altă destinaţie 
fabuloasă: Nisa, numită și ”bijuteria Rivierei 
franceze”. Aici vom face un tur panoramic al 
splendidei Promenade des Anglais, cea mai 
celebră arteră pietonală din Nisa, mărginită 
de palmieri și de clădiri impresionante cum 
ar fi Hotelul Negresco, fondat de românul 
Henri Negresco la începutul secolului trecut, 
Muzeul de Artă și Istorie de la Palatul Massena, 
Parcul floral Phoenix sau impozantul Muzeu 
de Arte Asiatice. Din frumoasa Nisa ne 
îndreptăm spre Cannes, unde vom face un tur 
de oraș împreună cu însoţitorul de grup. Vom 
descoperi un oraș fermecător, suficient de mic 
pentru a-l străbate pe jos, dar suficient de mare 
pentru a oferi vizitatorilor plaje, restaurante, 
magazine, cafenele sau hoteluri pentru toate 
gusturile și pentru a găzdui anual celebrul 
Festival Internaţional de Film. Cazare la hotel in 
zona Cannes

5. St. Tropez -Marsilia - Avignon - Grenoble

Dimineața oprim pentru o scurtă vizită în  Saint 
Tropez, fost sat de pescari descoperit și iubit de 
boema artistică franceză după al II-lea Război 
Mondial. În prezent stațiunea este o destinație 
preferată de celebrităților și milionari din lumea 
întreagă. Ne putem bucura aici de o plimbare 
pe străzile pitorești ale orașului vechi, de o 
vizita la una dintre cele cele șase plaje din 
zonă sau de o vizită la Muzeul Annonciade, 
care găzduiește o colecție impresionantă de 
tablouri. Mergem mai departe în regiunea 
Provence, cea mai seducătoare zonă a Franţei, 
unde câmpurile cu lavandă și-au dat întâlnire 
cu orășelele vechi și pitorești, cu plajele 
însorite și iubite de turiști și cu natura sălbatică. 
Ne vom opri în cel mai mare port francez, 
Marsilia, un oraș plin de viaţă, care ne va 
cuceri din prima clipă cu aerul său medieval, 
cu forfota sa veselă, cu pieţele tradiţionale, 
dar și cu monumentele sale somptuoase 
cum ar fi Catedrala Nôtre Dame de la Garde, 
Palatul Longchamp sau legendarul Bulevard 
Canebière. De la Marsilia ne îndreptăm spre 
Avignon, celebru nu numai pentru festivalul de 
teatru pe care îl găzduiește în fiecare vară, dar 
și pentru monumente cum ar fi Palatul Papal, 
cel mai important palat gotic din lume, Micul 
Palat, Catedrala Nôtre Dame-des-Doms sau 
Podul Saint Bénézet. Fredonând ”Sur le pont 
d’Avignon”, cântecelul de copii care datează 
din Evul Mediu și care a contribuit din plin 

Savori din: Franţa
.................................................................
Dacă ai ocazia să comanzi într-un 
restaurant parizian acest preparat 
savuros care provine din regiunea 
Muntelui St. Miche, nu ezita! În 
traducere liberă, acesta ar fi  miel pre-
sărat și se numește astfel pentru că 
mieii din regiune pasc într-o zonă cu 
pășuni bogate în sare naturală, astfel 
încât friptura, când se prepară, nu 
mai are nevoie de adaos de sare.

AGNEAU PRÉ SALÉ
.................................................................
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Hotelul Negresco 

Dacă ai ajuns la Nisa trebuie neapărat să 
te fotografi ezi în faţa Hotelului Negresco, 

fondat de românul Henri Alexandru Negrescu 
în ianuarie 1913 și devenit între timp emblema 
orașului Nisa și unul dintre cele mai celebre hoteluri 
din lux din lume. Printre oaspeţii săi de seamă s-au 
numărat Salvador Dali și Grace Kelly.

1 Palatul Papilor

Nu rata Palatul Papilor, momument ce 
domină centrul istoric al Avignonului. 

Format de fapt din două palate a căror construcţie 
a început în secolul XIV, Palatul Papilor este cel 
mai mare și mai important edifi ciu gotic din lume, 
impresionând vizitatorii cu turnurile lui care se 
îndreaptă spre cer. 

2 Nôtre Dame  de Reims

În Catedrala Nôtre Dame din Reims, 
oraș din nord estul Franţei, s-au ţinut 

timp de un mileniu slubele de încoronare ale 
suveranilor Franţei. Dar puţini sunt cei care știu 
că în interiorul Catedralei pot vedea câteva vitralii 
superbe realizate de celebrul pictor Marc Chagall. 
Nu le rata! 

3
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la celebritatea acestui oraș, ne îndreptăm 
spre Grenoble, capitala neoficială a 
Alpilor. Grenoble este un important centru 
universitar și se bucură de un peisaj de vis, 
fiind așezat la poalele Alpilor, pe malurile 
râurilor Drac și Isère. De altfel, cel mai 
spectaculos mod de a vizita acest oraș 
este cu telefericul Grenoble-Bastille, care 
leagă centru orașului de o fostă fortăreaţă 
amplasată deasupra orașului, pe versanţii 
abrupţi ai munţilor.

6. Chambéry - Lyon - Clermond Ferrand

Continuăm periplul cu o vizită în capitala 
istorică a Savoiei, Chambéry, un oraș 
care își farmecă vizitatoriii cu arhitectura 
sa fascinantă, cu casele în stil italienesc 
și pasarelele acoperite. Pe lângă centrul 
istoric, la Chambéry vom mai admira 
Castelul Ducilor de Savoia, Catedrala 
Sfântul Francisc sau extraordinara Fontaine 
des Eléphants. Ne despărţim de Chambéry 
și ne îndreptăm spre Lyon, al doilea 
oraș din Franţa după Paris, vestit pentru 
ruinele antice presărate printre clădiri 
renascentiste și cartierele medievale ce se 
întind pe malurile râurilor Ron și Saône, 
dar și pentru gastronomia sa rafinată, 
pentru universităţile de top, magazinele șic, 
evenimentele culturale și artistice găzduite 
aici pe tot parcursul anului. În centrul 
Lyonului vom admira o colecţie uimitoare 
de monumente medievale, renascentiste 
sau moderne: Catedrala Sfântului Ioan, cea 
mai veche din Lyon, Place Bellecour, cea 
mai mare piaţă din Europa, Amphithéâtre 
des Trois Gaules sau splendida Operă din 
Lyon. Spre seară ne luăm la revedere de 
la orașul așezat la confluenţa râurilor Ron 
și Saône și ne îndreptăm spre Clermont 
Ferrand, unde rămânem peste noapte.

7.  Valea Loarei - Paris

În cea de-a șaptea zi a călătoriei noastre 

vom explora una dintre cele mai frumoase 
și faimoase zone ale Franţei, valea Loarei, 
supranumită și ”grădina Franţei”. Tărâm 
al artei și al istoriei, cu un peisaj mirific, 
străbătut de ape limpezi, Valea Loarei își 
vrăjește vizitatorii cu somptuoase palate 
renascentiste, cu cetăţi și turnuri medievale, 
castele ca în basme, ferme fortificate, 
biserici, mănăstiri și catedrale. Vom avea 
răgazul necesar pentru a vizita două dintre 
cele mai frumoase și admirate castele de pe 
Valea Loarei: Castelul Chenonceau, așezat 
maiestuos pe râul Cher. Acest superb castel 
este cunoscut și sub numele de ”castelul 
femeilor”, din pricina personajelor istorice 
feminine care și-au lăsat amprenta asupra 
lui, dintre care le amintim pe Caterina de 
Medici sau Diane de Poitiers. Cea de-a 
doua oprire o facem la Castelul Amboise, 
construit în stil renascentist și amplasat 
pe platoul înalt care domină centrul Văii 
Loarei, păstrând neștirbită măreţia secolelor 
trecute. Castelul Amboise comunică 
printr-un pasaj subteran cu elegantul 
conac Clos Lucé, aflat la 500 de metri, locul 
unde celebrul inventator, arhitect și pictor 
Leonardo da Vinci și-a petrecut ultimii ani 
din viaţă și a ales să fie înmormântat. Spre 
seară ajungem în Paris, capitala Franţei. 
Cazare în Paris.

8. Paris - Palatul Versailles

Parisul nu are nevoie de nicio prezentare: 
indiferent că ești la prima sau la a zecea 
vizită în Orașul luminilor, te simţi de fiecare 
dată acasă. Să fie datorită peisajelor atât 
de cunoscute din filme, cărţi sau tablouri? 
Să fie datorită bulevardelor largi, a 
cafenelelor șarmante, a frumoaselor clădiri 
haussmaniene, a parcurilor îngrijite sau 
a atmosferei unice, pline de romantism? 
Fiecare dintre cei peste 15 milioane de 
turiști care vin anual în capitala Franţei are 
propriul său motiv! Astăzi vom descoperi o 

parte dintre comorile Parisului printr-un tur 
de oraș, admirând Catedrala Nôtre Dame, 
Place de la Concorde, celebrul bulevard 
Champs Elysées, Turnul Eiffel, Arcul de 
Trumf, Opera Garnier, Domul Invalizilor și 
Turnul Monparnasse. 
Cei care doresc pot opta astăzi pentru o 
excursie la Palatul Versailles, alături de un 
ghid autorizat. Impresionanta reședinţă 
a Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, este 
situată la mai puţin de 20 de kilometri de 
Paris. Vizitatorii vor admira parcul uriaș 
unde se pot vedea Fântâna lui Apollo, 
Fântâna Latona, Oranjeria sau Pavilionul 
Belvedere, construit pentru Maria 
Antoaneta, dar și apartamentele regale din 
interiorul Palatului, somptuos decorate, 
impresionanta Sală a oglinzilor sau colecţia 
de tablouri inestimabile.

9. Paris

După micul dejun puteţi descoperi Parisul 
în ritm propriu. Recomandarea noastră este 
să petreceţi măcar câteva ore la Muzeul 
Luvru, după ce în prealabil aţi ales care sunt 
operele de artă pe care doriţi neapărat să 
le vedeţi. Nu de alta, dar, cu cele 35.000 
de opere de artă pe care le găzduiește 
Luvrul, un vizitator ar avea nevoie de nouă 
luni pentru o vizită completă a acestui 
muzeu! Putem vedea aici unele dintre cele 
mai celebre capodopere ale umanităţii 
- Monalisa lui Leonardo da Vinci, Venus 
din Milo, Victoria de la Samotrace - dar și 
colecţii inestimabile de artă egipteană, 
orientală, greacă, romană, mesopotamiană 
sau europeană. Luvrul este amplasat chiar 
în inima Parisului și este la câţiva pași de 
celebra Piramidă de sticlă, de Grădinile 
Tuileries, Muzeul Jeu de Paume, Muzeul 
de Arte Decorative sau Palatul Regal, așa 
că o vizită în această zona te va face să 
descoperi Parisul autentic!
Cea de-a doua parte a zilei este dedicată 
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PELLERIN PLUS

PROMO

Reducere 
93€ / 70€

STANDARD PLUS

Reducere 
70€ / 35€

465€
+ 225 € (transport autocar)

   329€
+ 225 € (transport autocar)

372€
+ 225 € (transport autocar)

395€
+ 225 € (transport autocar)

350€

+ 395 € (bilet de avion si transport autocar)
   245€

+ 395 € (bilet de avion si transport autocar)

280€

+ 395 € (bilet de avion si transport autocar)

315€

+ 395 € (bilet de avion si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de data 

plecarii;
• GRATUIT PELLERIN CLUB CARD, inclusa si asigurarea 

medicala , storno si de bagaj;

• Tarif disponibil si in varianta de transport 
individual (include serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• GRATUIT excursia optionala Croaziera pe Sena
ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele 
locuri din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 28.02.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 30.04.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat / *Bilet de avion Bucuresti 
– Milano ; Paris - București;
12 / 7 cazari la hoteluri  de 2-4*;
12/ 7 mic dejun;
Transfer aeroport- hotel
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu, dupa 
intalnirea cu acesta din Genova

OPŢIONAL

Croaziera pe Sena - 20 €/pers.
Crama Borkatakomba - 25 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 215 € - Autocar
• Supliment de single - 185 € - Avion
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Bouchée à la reine 

Bouchée à la Reine este o chifl a pufoasă 
și fragedă coaptă la cuptor separat în 
așa fel încât se lasă loc de umplutură. 
Ei bine, această umplutură este deliciul 
suprem: un amestec zemos de pui și 
ciuperci în sos bechamel. Credem că 
merită să încerci și îţi garantăm că nu te 
vei putea opri la doar o porţie.

Parfumul Parisului

Vom înţelege de ce Parisul a fost 
timp de secole preferatul artiștilor 
și al călătorilor romantici și ne vom 
îndrăgosti iremediabil de cheiurile 
Senei populate de buchiniști, de 
cafenelele unde parizienii răsfoiesc 
presa zilei, de bulevardele largi, cu 
clădiri haussmaniene, de parcurile 
îngrijite, de vitrinele magazinelor 
care concurează cu galeriile de artă 
și de impresionantul Turn Eiff el care 
veghează asupra Orașului luminilor. 

unui tur pietonal, alături de însoţitorul de 
grup, în pitorescul cartier Montmartre. Ne 
vom plimba pe străzile pietruite și destul de 
abrupte care urcă spre Bazilica Sacré Coeur 
și care au fost imortalizate de mii de ori în 
tablouri, fotografii sau filme, vom vizita Piaţa 
Pictorilor și zona de suveniruri. Seara, poți face 
o croazieră (opțional) de o oră pe Sena cu o 
ambarcaţiune tipic pariziană, numită bateau 
mouche. În timpul croazierei putem admira 
Turnul Eiffel, Muzeul de Arte Moderne, Place 
de la Concorde, Grand Palais, Muzeul Orsay, 
Grădinile Tuileries, Muzeul Luvru, Academia 
Franceză și Cartierul latin. 
10. Paris - Reims - Strasbourg

După micul dejun îi spunem ”au revoir” 
frumosului Paris (și îi promitem că ne vom 
revedea cât de curând) și ne îndreptăm spre 
nordul-estul Franţei, mai exact spre Reims, unde 
facem un popas pentru a vizita Catedrala Nôtre 
Dame, locul în care au fost încoronaţi regii 
Franţei timp de un mileniu, între 816 și 1825. 
De la Reims ne îndreptăm spre Strasbourg, 
capitala Alsaciei și sediul Parlamentului 
European. Facem un tur al orașului așezat pe 
malul Rinului și admirăm centrul fermecător, cu 
case tipic alsaciene. Peste noapte rămânem la 
Strasbourg. Cazare Paris

 11. Strasbourg - Munchen - Salzburg

După micul dejun părăsim Strasbourgul și ne 
îndreptăm spre München, al treilea oraș ca 
mărime din Germania. Facem un tur pietonal 
pentru a admira obiective precum Marienplatz, 
Primăria, impozantele biserici Michaelskirche și 
Frauenkirche, Hofbräuhaus - o celebră berărie 
din secolul XVII. Ne despărţim de capitala 
Bavariei și ne îndreptăm spre Salzburg, un oraș 
emblematic pentru Austria, renumit pentru 
arhitectura sa barocă extrem de bine păstrată, 

unde rămânem peste noapte.

12. Salzburg - Budapesta

Ne despărţim de Austria și ne îndreptăm spre 
capitala Ungariei. Împărţită de Dunăre în Buda 
(orașul vechi) și Pesta (orașul nou), Budapesta 
își încântă vizitatorii cu farmecul său imperial, 
cafenelele luxoase și bulevardele impozante. 
Facem un tur panoramic al orașului pentru a 
admira podurile de pe Dunăre, Castelul Buda, 
Bastionul Pescarilor sau Parlamentul.
Înainte de a ne retrage la hotel, te invităm la 
o “Seară de Crama“ (optional). Te invităm la 
Borkatakomba, restaurantul unguresc unde 
vom petrece ultima seară împreună.. În timp 
ce ne delectăm cu cina festivă, ne hrănim și 
inimile cu programul folcloric de dans și muzică 
tradiţională. Destulă vorbă! Hai să ciocnim 
cupele, să schimbăm numere de telefon și 
să celebrăm prietenii noi. În definitiv, suntem 
camarazi de călătorie și nu-i exclus să mai fim și 
altădată!

13. Budapesta - București

Călătoria noastră se apropie de sfârșit! De la
Budapesta ne îndreptăm spre București, unde 
vom ajunge în a doua parte a zilei.

01.05; 29.05; 19.06;

17.07; 10.08; 12.09

29.04; 27.05; 17.06;

15.07; 08.08; 10.09

2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR

AVION

BEST DEAL

Reducere
140€ / 105€
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Viena

Nurnberg

Heidelberg 

Mannheim 

Frankfurt  

Luxembourg 

Paris
Reims 

Munchen 

Salzburg 

Fontainebleau 

Koblenz

Franta

Austria

Germania
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TUR DINTR-O PRIVIRE

10 nopti cazare: 
       hotel de 2-4*

10 mese incluse:
      10 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașe cosmopolite, cu cartiere liniștite și 
verzi, dar cu centre vechi vibrante cultural 
și arhitectural. Farmecul străzilor vechi 
din centrele istorice este completat de 
magazine șic, de restaurante, bistro-uri și 
cafenele fi ne. Și multe, foarte multe muzee, 
capodopere și galerii de artă, vechi sau 
moderne. 

Nurnberg : Frauentor, Biserica Sf Lorentz, 
Schonner Brunnen, Curtea Meşteşugarilor
Frankfurt : Catedrala Sf Bartolomeu, Piaţa 
Romerberg
Luxembourg : Catedrala Notre Dame, 
Piaţa Guillaume
Reims : Catedrala Notre Dame
PARIS : Domul Invalizilor, Catedrala Notre 
Dame, Pantheonul, Bazilica Sacre Coeur, 
Muzeul Luvrul, Palatul Versailles, Grădinile 
Tuilleries, Turnul Eiffel
Strasbourg : Catedrala Notre Dame
Munchen : Marienplatz, Catedrala 
Frauenkirche
Salzburg : Gradinile Mirabel, Domul, 
Oraşul Vechi
Budapesta : Podul cu Lanţuri, Piaţa Eroilor 
Monumentul Mileniului

Vizităm o capodoperă în stil gotic, 
Catedrala Notre-Dame, din Reims, care a 
fost loc de încoronare a regilor Franţei. 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

299€

începând de la

+ 185 € (transport autocar)
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Doua ţări, două rivale, două culturi contrastante, 
dar care au ceva în comun: comori de descoperit în 
fi ecare colţișor de regiune. Castele, muzee, capodopere 
inestimabile îi așteaptă pe toţi pasionaţii de frumos.  
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Superlativele celor două mari puteri ale Europei 
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEViena - Nurnberg - Heidelberg - Frankfurt – Koblenz - Luxembourg - Reims - Paris - Strasbourg - Munchen 

- Salzburg

Wiener Caff e

Viena este faimoasă pentru restaurantele 
și cafenelele a căror fi neţe o întâlnim rar 
în alte locuri.  Prima cafenea s-a deschis 
aici inca din 1685, la inceput ca loc de 
degustare a faimoasei bauturi turcesti, 
care se comanda dupa culoare. Chelnerul 
prezenta o tablie vopsita in 20 de dungi 
numerotate, fi ecare corespunzand unui 
anume tip de cafea.  
Nu ezitati sa treceti pragul renumitei  
cafenele Schwarzenberg situata pe 
Kärntner Ring si sa incercati specialitati 
precum: “Kapuziner”- Cafea Mocca cu 
putin lapte;  “Maria Theresia”- Cafea 
Mocca cu lichior de  portocale sau “Wiener 
Eiskaff e”- inghetata de vanilie cu cafea 
Mocca si multa frisca.

Germknödel

Atenţiune, dulce naţiune! Urmează cel 
mai savuros moment al zilei. Haideţi să 
ne ocupăm locurile la mese și să așteptăm 
farfuriile. Germknödel nu este doar un 
desert fabulos, este o adevărată  plăcere să 
te uiţi la el, ca un obiect de artă abstractă. 
Gustul său este de un realism încântător. 
Găluștele măiestrite din albuș de ou, zahăr 
și unt, umplute cu gem delicios de prune, 
sunt fi erte la aburi. Cât sunt încă fi erbinţi, 
se pun pe farfurii și se adaugă peste ele o 
cremă fi nă de vanilie, apoi sunt desăvârșite 
presărând peste ele seminţe de mac. Un 
deliciu ce ne va aminti mereu de Germania. 

Croissant 

Nu te sfi i să intri într-una dintre miile de 
brutării ale Parisului numite boulangeries 
și să te bucuri de unul dintre simbolurile 
culinare ale Franţei - croissant au beurre. 
Mic dejunul preferat al francezilor, 
croissantul cu unt este un adevărat răsfăţ 
culinar atunci când este proaspăt scos 
din cuptor și este preparat după reţeta 
tradiţională.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 15.05.2018
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai 
modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București, la ora 6.30 dimineaţa. 
Verifică lista cu oraşele prin care tranzităm 
ţara. Ajungem în cursul serii la Budapesta. 
Cazare în Budapesta.

2. Budapesta - Viena - Nurnberg

Plecăm spre Viena, un important centru 
cultural al Europei, ce deține adevărate 
comori arhitectonice, moștenite de la 
Imperiul Habsburgic, a cărui reședință a 
fost aici vreme de șase secole. Complexul 
Palatului Hofburg adăpostește capela 
imperială Burgkapel și celebra Școală 
Spaniolă de Echitație, unde armăsarii 
Lipizzaner execută mișcări elegante. 
Metropola austriacă este o destinație 
fascinantă care poate rivaliza cu Parisul, 
Londra, Praga sau Roma. Iar călătorii cu 
experieță știu că în preajma atracțiilor, 
palatelor și monumnetelor din Viena se 
aliniază restaurante sofisticate și cafenelele 
ale căror finețe o întâlnim rar în alte locuri. 
Parcurgem un scurt tur panoramic din 
autocar admirând pe rând: Roata Mare 
din Prater, Sediul ONU, Turnul Dunării, 
Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, Piața 
Maria Tereza, Parlamentul, Burgtheater, 
Primăria, Universitatea. Plecăm cu amintiri 
frumoase din Viena și ne îndreptăm spre 
Germania. Ajungem în cursul serii la 
Nurnberg. Cazare la hotel în Nurnberg.

3. Nurnberg – Heidelberg – Frankfurt – 

Valea Rinului – Koblenz

Începem ziua în Nurnberg, al doilea oraș ca 
mărime al Bavariei și capitala neoficială a 
Franconiei. Acest loc este plin de energie, 
are o viaţă de noapte intensă și berea 
brună este la loc de cinste în barurile și 
restaurantele locale. Vedem Catedrala St. 
Sebald, cea mai veche biserică de aici, 
care a fost construită din gresie, în secolul 
al XIII-lea, și al cărei exterior este plin 
de sculpturi și simboluri religioase. Ne 
plimbăm pe străzile superbe și admirăm: 
Zidurile de incinta cu Frauentor (Poarta 
Fecioarei), Biserica Sf. Lorentz, Vechea Piață 
cu Schonner Brunnen și Citadela. Programul 
nostru continuă cu orașelul medieval 
Heidelberg cu un superb castel si cea mai 
veche Universitate din Germania. drum. 
Urmatorul obiectiv de pe lista de azi este 
Frankfurt, un oraș modern care a reușit să 
integreze perfect elementele arhitecturale 
moștenite de-a lungul secolelor în peisajul 

urban modern și futurist. Un simbol al 
orașului sunt zgârie-norii care brăzdează 
cerul și dau locului un aer fermecător. 
Vizităm Catedrala Sf. Bartolomeu, cu turnul 
său gotic de 95m, Piaţa Romerberg, cea 
mai frumoasă din oraș, care ne dezvăluie 
o frântură din aspectul cetăţii din Evul 
Mediu, datorită caselor colorate cu poduri 
din lemn. În Frankfurt se află și casa unde a 
locuit renumitul poet german Goethe până 
în 1795, transformată în prezent în muzeu. 
Traseul până la Koblenz  urmează minunata 
Vale a Rinului cu legendara Stâncă Lorelei, 
situată pe malul estic al fluviului avand  o 
înălțime de 132 m. Lorelei este cântată în 
balade ea fiind o zână, care îi ademenea cu 
cântecul ei pe navigatori. Pe lângă glasul 
ademenitor și frumusețea ei, zâna mai avea 
un păr lung blond strălucitor pe care-l 
pieptăna cu un pieptene de aur. Aceste 
lucruri vrăjeau marinarii, care uitau pericolul 
de pe Rin. În cursul serii ajungem în Koblenz. 
Cazare la hotel în zona Koblenz. 

4. Koblenz – Luxembourg – Reims Paris

Ne pregătim de plecare și  primul nostru 
obiectiv pentru astăzi este Luxembourg, 
unde vom admira Palatul Ducal, Catedrala 
Notre-Dame și Piața Constituției. 
Părăsim micuțul ducat și mergem spre 
Franța. Următoarea oprire va fi la Reims, 
unde se află comori arhitecturale bine 
păstrate. Aici admirăm impozanta Catedrală 
Notre-Dame, unde au fost încoronați regii 
Franței. Turnurile sale sculptate în detaliu 
sunt decorate cu îngeri și garguiele care 
păzesc orașul de aproape 1.000 de ani.  
Pe latura sudică a catedralei se află Palais 
du Tau, sediul arhiepiscopului de Reims şi 
locul unde viitorii regi stăteau înainte de 
încoronare. La est, în dreptul catedralei şi al 
Palatului Tau (numit aşa de la litera T - tau, 
în greceşte - pentru că planurile palatului 
erau de această formă) este un frumos parc, 
decorat cu splendide flori. Amintim faptul că, 
împreună cu Mănăstirea Saint-Remi şi Palatul 
Tau, Catedrala Notre Dame din Reims a fost 
înscrisă în anul 1991 pe lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO. Spre seară ajungem în 
capitala Franţei. Cazare la hotel în Paris.

5. Paris – Palatul Versailles

Parisul nu are nevoie de nicio prezentare: 
indiferent că ești la prima sau la a zecea 
vizită în Orașul Luminilor, te simți de fiecare 
dată acasă. Să fie datorită peisajelor atât de 
cunoscute din filme, cărți sau tablouri? Să 
fie datorită bulevardelor largi, a cafenelelor 

Savori din: Franta 
.................................................................
Bouchée à la Reine este o chifl a 
pufoasă și fragedă coaptă la cuptor 
separat, în așa fel încât se lasă loc 
de umplutură. Ei bine, această 
umplutură este deliciul suprem: un 
amestec zemos de pui și ciuperci în 
sos bechamel. Credem că merită să 
încerci și îţi garantăm că nu te vei 
putea opri la doar o singură porţie.

BOUCHÉE À LA REINE
.................................................................
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Palatul Versailles. 

Impresionanta reședinţă a lui Ludovic 
al XIV-lea, Regele Soare,  este situată la 

mai puţin de 20 de kilometri de Paris. Vizitatorii 
vor admira parcul uriaș unde se pot vedea 
Fântâna lui Apollo, Fântâna Latona, Oranjeria 
sau Pavilionul Belvedere, construit pentru 
Maria Antoaneta, dar și apartamentele regale 
din interiorul Palatului, somptuos decorate, 
impresionanta Sală a oglinzilor sau colecţia de 
tablouri inestimabile.

1 Valea Loarei 

Tărâm al artei și al istoriei, cu un peisaj 
mirific, străbătut de ape limpezi, Valea 

Loarei își vrăjește vizitatorii cu somptuoase 
palate renascentiste, cu cetăţi și turnuri 
medievale, castele ca în basme, ferme fortificate, 
biserici, mănăstiri și catedrale. Vom avea răgazul 
necesar pentru a vizita două dintre cele mai 
frumoase și admirate castele de pe Valea Loarei: 
Castelul Chenonceaux și Castelul Amboise.

2 Strasbourg

Cu ale sale catedrale gotice, case superb 
colorate care se înșiră de-a lungul 

canalelor traversate de poduri marcate de timp, 
Strasbourg formează un tablou scos din poveștile 
Fraţilor Grimm, iar Catedrala Notre-Dame este o 

adevărată bijuterie arhitectonică.

3
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șarmante, a frumoaselor clădiri 
haussmaniene, a parcurilor îngrijite sau 
a atmosferei unice, pline de romantism? 
Fiecare dintre cei peste 15 milioane 
de turiști care vin anual în capitala 
Franței are propriul său motiv! Astăzi 
vom descoperi o parte dintre comorile 
Parisului printr-un tur panoramic de oraș:  
cartierul de zgârie nori La Defence, L’Arc 
de Triomphe, Palais de Chaillot, Tour 
Eiffel, Şcoala Militară, Domul Invalizilor, 
Podul Alexandru al III-lea, Grand Palais, 
Petit Palais, Champs Elysees, Place 
Concorde. Apoi deplasare pe lângă 
Opera Garnier, Galeriile Lafayette, către 
Moulin Rouge şi Place Pigalle. Cei care 
doresc, pot opta astăzi pentru o excursie 
la Palatul Versailles. Impresionanta 
reședință a lui Ludovic al XIV-lea, Regele 
Soare,  este situată la mai puțin de 20 de 
kilometri de Paris. Vizitatorii vor admira 
parcul uriaș unde se pot vedea Fântâna 
lui Apollo, Fântâna Latona, Oranjeria sau 
Pavilionul Belvedere, construit pentru 
Maria Antoaneta, dar și apartamentele 
regale din interiorul Palatului, somptuos 
decorate, impresionanta Sală a oglinzilor 
sau colecția de tablouri inestimabile. 
Intoarcere în Paris. Cazare la același hotel.

6. Paris – L’Ille de la Cite – Montmartre

După micul dejun, începem explorarea 
oraşului utilizând transportul public: 
L’Ille de la Cite, inima istorico-spirituală a 
Parisului, cu impozanta Catedrală Nôtre 
Dame şi Palatul de Justiţie cu delicata 
Sainte Chapelle. Apoi traversăm  într-

un tur pietonal Cartierul Latin spre 
Universitatea Sorbona, Pantheon şi 
Grădinile Luxembourg. Timp liber în 
renumitul cartier Montmartre pentru a 
admira impozanta Bazilică Sacre Coeur şi 
pitoreasca Place du Tertre. Întoarcere  la 
hotel pentru cazare.
Seara, cei care doresc pot opta pentru 
o croazieră pe Sena cu o ambarcațiune 
tipic pariziană, numită bateaux mouches. 
În timpul croazierei putem admira Turnul 
Eiffel, Grand Palais, Place de la Concorde, 
Muzeul Orsay, Grădinile Tuileries, Muzeul 
Luvru, Academia Franceză și Cartierul 
latin.
Cazare la același hotel din Paris.

7. Valea Loarei – Amboise – 

Chenonceau

Timp liber în Paris sau excursie opțională 
pe Valea Loirei. Vom explora una dintre 
cele mai frumoase și faimoase zone 
ale Franţei, Valea Loarei, supranumită 
și ”grădina Franţei”. Un ținut al artelor 
și al istoriei, cu un peisaj mirific, 
străbătut de ape limpezi, Valea Loarei 
își vrăjește vizitatorii cu maiestoase 
palate renascentiste, cu cetăţi și turnuri 
medievale, castele ca în basme, ferme 
fortificate, biserici, mănăstiri și catedrale. 
Vom avea răgazul necesar pentru a 
vizita două dintre cele mai frumoase 
și admirate castele de pe Valea Loarei. 
Palatul Chenonceau, așezat maiestuos 
pe râul Cher, este cunoscut și sub 
numele de ”castelul femeilor”, datorita 
personajelor istorice feminine care și-au 

lăsat amprenta asupra lui, dintre care 
le amintim pe Caterina de Medici sau 
Diane de Poitiers. Cea de-a doua oprire 
o facem la Castelul Amboise, construit 
în stil renascentist și amplasat pe platoul 
înalt care domină centrul regiunii Văii 
Loarei, păstrând neștirbită măreţia 
secolelor trecute. Castelul Amboise 
comunică printr-un pasaj subteran cu 
elegantul conac Clos Lucé, aflat la 500 
de metri, locul unde celebrul inventator, 
arhitect și pictor Leonardo da Vinci și-a 
petrecut ultimii ani din viaţă și a ales să 
fie înmormântat. Spre seară ne îndreptăm 
spre Paris, capitala Franţei. Cazare la 
același hotel din Paris.

8. Paris – Strasbourg

După micul dejun îi spunem ”au revoir” 
frumosului Paris (și îi promitem că ne vom 
revedea cât de curând) și ne îndreptăm 
spre Strasbourg. Cu catedrale gotice, 
căsuţe colorate și canale mici traversate 
de poduri, Strasbourg formează un 
tablou extras din Fraţii Grimm, iar 
Catedrala Notre-Dame ne duce și ea 
cu gândul la basme. Palatul Rohan, un 
Versailles în miniatură, este un complex 
de muzee, acoperind subiecte precum 
arheologia, arta clasică, dar și pe cea 
decorativă. Cel mai bun mod de a 
descoperi orașul este de la bordul unui 
vaporas de croaziera pe raul Ill. Se pot 
admira pitorescul cartier Petit France 
şi Consiliul Europei.  Ramanem peste 
noapte in Strasbourg. Cazare la hotel în 
Strasbourg.
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PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat, exceptie zilele 6  si 7 
(cu transportul public); 
10 cazari la hotel de 2-4*;
10 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL

Excursie Valea Loirei  45 €/pers.
Croaziera pe Sena  20 €/pers.
Crama Borkatakomba 25 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 
persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 215 €
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare 

în cameră dublă cu 2 adulţi.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 85€
STANDARD PLUS

Reducere 64€

427€
+ 185 € (transport autocar)

299€
+ 185 € (transport autocar)

342€
+ 185 € (transport autocar)

363€
+ 185 € (transport autocar)

• Ofertă valabilă pentru primele locuri în autocar;
• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la  21 de zile înainte de 

data plecării;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, având 

incluse asigurarea medicala, storno și de 
bagaje.

• GRATUIT excursia opţională Valea Loirei;

• Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
și asistenţă turistică locală);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabilă pentru ultimele locuri 
în autocar;

• Plata integrală la înscriere;
• Nu se acceptă modifi cări sau anulări.
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenţa de plată până la 28.02.2018;

• Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenţă turistică locală);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 28.02.2018

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 30.04.2018;

• Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenţă turistică locală);

• Oferta valabilă până la 30.04.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Grădina cu bere

Este o obligaţie morală pentru orice 
călător care trece prin Germania să 
oprească măcar odată la o berărie 
neaoșă. Și nu e nevoie să aștepţi până 
la Oktoberfest ca să găsești aceași 
atmosferă veselă, joviali acompaniată de 
sunetul halbelor de bere care se ciocnesc. 
Dragilor, suntem în inima Bavariei, 
în Munchen, așa că hai să ne stingem 
setea cu o halbă spumoasă de bere în 
Hirschgarten, cea mai mare berărie în 
aer liber din lume. Nu ne facem griji că nu 
găsim mese libere, grădina poate primi 
până la 8000 de oameni însetaţi, chiar 
și înfometaţi. Desigur, berea merge de 
minune după o porţie zdravănă de cârnaţi 
cu varză acră călită, gătiţi ca la  mama lor 
de nemţi.

Experienţă: ritm și gusturi tradiţionale

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea umple 
timpul înainte de a te retrage la hotel, 
avem pentru tine un pont: cum sună 
“Seară de Crama“?  (optional).
Te invitam la  Borkatakomba, 
restaurantul unguresc unde ne vom 
petrece ultima seară împreună. Crama 
oferă vinuri ungurești deosebite, care 
ne vor da chef de vorbă și de depănat 
amintirile proaspete din vacanţă. Înainte 
de a încheia, trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fi ecare 
meniu al unui restaurant unguresc care 
se respectă: somlói galuska, adică un 
pandişpan pufos, glazurat cu cremă de 
ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce ne  
delectăm cu cina festivă, ne hrănim și 
inimile cu programul folcloric de dans și 
muzică tradiţională. Destulă vorbă! Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm numere 
de telefon și să celebrăm prietenii noi. În 
defi nitiv, suntem camarazi de călătorie și 
nu-i exclus să mai fi m și altădată!

9. Strasbourg – Munchen – Salzburg

Părăsim Franța și mergem în Germania, mai 
exact la Munchen, un oraș al contrastelor, 
unde cafenelele cu alură mediteraneană se 
împletesc armonios cu berăriile bavareze. 
Ne plimbăm prin inima „capitalei secrete” 
a Germaniei,  vizitând fermecătoarea Piață 
Marienplatz, unde se află atât sediul vechi, 
cât și cel nou al Primăriei. În Munchen 
se află celebra galerie Neue Pinakothek, 
ce a fost inaugurată în secolul al XIX-lea, 
fiind considerată prima galerie de artă 
contemporană din Europa, Muzeul Naţional 
Bavarez, găzduit de un palat neoclasic 
superb, precum și Schatzkammer der 
Residenz, un muzeu uluitor al bijuteriilor și 
obiectelor miniaturale, care nu ne îndoim 
că vă va cuceri de la primele exponate. În 
cursul serii poposim în Austria. Ne cazăm la o 
pitorească pensiune din zona Salzburg.

10. Salzburg – Budapesta

Începem ziua cu o sesiune de explorare 
în Salzburg, orașul lui Mozart. Orașul se 
prezintă ca o scenă de film... Iată și motivul 
pentru care Salzburg a fost platoul de 
filmare a unor filme celebre dintre care 
amintim poate cel mai cunoscut, „Sunetul 
Muzicii”. Decorul: clădiri superbe în stil 
baroc, străduţele liniștite, parcurile atent 
îngrijite, munţii suberbi din fundal, castelul 
de pe colină, mirosul îmbietor al mâncării și 
lista ar putea continua la nesfârșit. Vizităm 
aici Grădinile Mirabel, Domul, Orașul Vechi 
și Casa lui Mozart. Plecăm din Salzburg 
traversând o zonă montană splendidă, 
Salzkammergut, unde putem admira peisajul 
cu creste de munte ce se reflectă în luciul 
lacurilor glaciare. Punctul final al circuitului 
nostru este Budapesta. Parcurgem capitala 

de pe Dunăre într-un scurt tur panoramic 
de autocar : Parlamentul, Podul cu Lanțuri, 
Bastionul Pescarilor, Biserica Matyas, Basilica 
Sf. Stefan. Oprim pentru o scurtă ședință 
foto in Piața Eroilor, situată între partea de 
sus a Bulevardului Andrássy și intrarea în 
Parcul vechi al orașului (Városliget). Piaţa 
și Bulevardul Andrássy au fost înscrise de 
UNESCO în Patrimoniul Mondial. Piaţa este 
organizată în jurul esplanadei Monumentului 
Mileniului, construit pentru a celebra o mie 
de ani de la așezarea ungurilor în câmpia 
Panoniei.
Ne întoarcem la hotelul nostru din 
Budapesta. Cazare. Seara te invităm la ospăț 
la o cramă cunoscută din capitala Ungariei, la 
Borkatakomba (opțional).  Este ultima seară 
a programului și o ocazie excelentă pentru a 
schimba impresii de călătorie cu prietenii și 
camarazii din acest circuit. 

11. Budapesta - București

Dimineața după micul dejun împachetăm 
pentru ultima oară și ne îmbarcăm în autocar. 
Călătoria noastră se apropie de sfârșit! De 
la Budapesta ne îndreptăm spre București, 
unde vom ajunge în a doua parte a zilei.

15.05; 09.06; 30.06; 

24.07; 21.08; 06.09

2018

DATE DE PLECARE

BEST DEAL

Reducere 128€
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Rembdrandt, Munttoren - Turnul banilor,  Muzeul Van 

Gogh, Rijksmuseum…  Nu este o exagerare să spui că la 
Amsterdam dai peste o capodoperă la fi ecare pas! 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar
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236€

începând de la

+ 285 € (bilet de avion, 
transferuri si transport autocar)
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TUR DINTR-O PRIVIRE

5 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

5 mese incluse:
    6 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Ești într-unul dintre cele mai prietenoase 
orașe pentru mersul pe jos sau cu 
bicicleta! Canale cu locuinţe plutitoare, 
cartiere pitoreșticafenele la tot drumul, 
oameni relaxaţi, mulţi străini și multă 
distracţie, mai ales seara. 

Amsterdam :  Piaţa Dam, Rijksmuseum, 
Muzeul Van Gogh

 Vizită în Zaanse Schans, un sătuc olandez 
de poveste. Gustăm brânza tradiţională 
din regiune. 

FII PREGĂTIT DE...

Olanda

Amsterdam 
Haarlem

Haga 

Delft Rotterdam 

Bodegraven

Gouda 

Volendam 

În orașul bicicletelor și al caselor plutitoare 
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1. București – Amsterdam 

Aterizare în Amsterdam. Ajungem  la hotelul 
nostru din Amsterdam pentru cazare. Program 
liber. 

2. Amsterdam 

Începem ziua cu un tur al Amsterdamului. 
Obiectivele turistice sunt numeroase: Piaţa Dam, 
din centrul orașului, Rijksmuseum cu celebrul 
tablou, ”Rondul de noapte” a lui Rembdrandt, 
Munttoren - Turnul banilor, Muzeul Van Gogh. 
Dar dincolo de muzee și obiective turistice, 
Amsterdamul te îmbie cu magazine originale, 
unde designerii locali își vând creaţiile - fie 
ele haine, bijuterii sau obiecte de design 
interior -, restaurante cu mâncare de pe toate 
continentele, parcuri verzi unde localnicii ies 
la picnic în prima zi fără ploaie. Timp liber la 
dispoziție în Amsterdam. Opțional îți propunem 
o minicroazieră pe canale, cel mai bun mod de 
a cunoaște farmecul metropolei. Bucură-te la 
maximum de toate acestea, Amsterdamul este 
unic! Seara cazare în Amsterdam.

3. Volendam - Zaanse Schans - Haarlem

Timp liber in Amsterdam sau excursie optionala 
la Volendam, batranul sat de pescari, care, cu 
arhitectura sa tipică și bărcile pescarilor din port 
pare un decor de film. Următoarea oprire o facem 
la Zaanse Schans, un sătuc olandez de poveste 
și un muzeu viu, în care putem vedea cum se 
face brânza tradiţională și unde locuitorii încă 
se încalţă cu saboţi de lemn, iar morile de vânt 
funcţionează nestingherite. Calatoria noastra 
continua spre Haarlem, un oras istoric unde 
principalele atracţii turistice sunt Muzeul Teylers, 
cel mai vechi muzeu din Olanda, și Casa Corrie 
ten Boom. Povestea acestei case este fascinantă: 
Corrie ten Boom a fost o ceasornicăreasă creștină 
care, cu sprijinul familiei sale, a ajutat un număr 
impresionant de evrei să scape de Holocaust. 
Mai târziu ea a povestit totul într-o carte, intitulată 
”Refugiul. Seara ne îndreptăm spre Amsterdam, 
unde rămânem peste noapte. 

4. Amsterdam - Haga - Delft – Rotterdam -  

Kinderdijk

Timp liber în Amsterdam sau excursie opțională 
la Haga – Delft  – Rotterdam. Pornim spre Haga, 
capitala administrativă a Olandei și sediul Curții 
Internaționale de Justiţie. Haga este un oraș viu, 
cu arhitectură tipic olandeză, cu monumente 
vechi de sute de ani și din calea afară de 
șarmant datorită lacului Hofvijver, aflat chiar în 
centrul orașului. În centrul istoric al orașului se 
află Parlamentul.  Următorul popas îl facem în 
celebrul Delft, locul de origine al porțelanului 
alb-albastru pictat de mână, emblematic pentru 
Olanda. Mergem mai departe și oprim la 
Rotterdam, cel mai mare și mai important port din 
Europa. Începem turul pietonal în centrul vechi 
admirând Catedrala  - Grote Sint Laurenskerk  
și apoi privirile ne sunt atrase de casele cub , 
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proeicte rezidențiale îndrăznețe. Pentru a avea 
însa o panoramă excelentă asupra orașului 
și a portului se recomandă o vizită la Turnul 
Euromast, înalt de 100 de metri. Continuăm ziua 
cu o vizită la Kinderdijk, o destinație idilică din 
apropierea Rotterdamului, unde în 1740 s-au 
construit nouăsprezece mori de vânt, păstrate 
în stare perfectă și constituind în prezent cel 
mai mare grup de mori vechi olandeze și una 
dintre cele mai cunoscute atracții turistice din 
Olanda. Cazare în Amsterdam. 

5.  Gouda 

Începem periplul de astăzi cu o vizită 
(opțională) în Gouda, o localitate medievală 
celebră datorită sortimentului de brânză care 
îi poartă numele. Interesant este că brânza 
Gouda nu se numește așa pentru că ar fi 
produsă neapărat în această regiune, ci pentru 
că, timp de secole, a fost comercializată în piaţa 
de brânză din centrul orașului Gouda. 

6. Amsterdam - București

Este ultima zi a călătoriei noastre. Ne îndreptăm 
spre aeroport și ne îmbarcăm în zborul pentru 
București.  

 Amsterdam – Haga – Delft – Rotterdam – Kinderdijk 

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 44€
STANDARD PLUS

Reducere 29€

294€
+ 285 € (bilet de avion, transferuri si 

transport autocar)

236€
+ 285 € (bilet de avion, 

transferuri si transport autocar)

250€
+ 285 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 

autocar)

265€
+ 285 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primle 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursia optionala  
Volendam, Zaanse si Haarlem.

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 31.01.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: Olanda 
.......................................................
Specialitățile de brânzeturi 
din Olanda chiar dacă nu sunt 
în concurență directă cu cele 
franțuzești, au depășit în faimă 
chiar și simbolul Olandei, 
lalelele. Gouda este probabil cea 
mai cunoscută. Povestea acesteia 
este una interesantă. Ghidul 
nostru te va lămuri.

Brânza Gouda
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti  - Amsterdam si retur
5 cazari la hotel de 2-3*
5 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei din ziua a 2-a pana in 
ziua a 5-a; in rest asistenta turistica.
Programul este de tip City Break (Atentie, locurile 
sunt limitate) cu date fi xe de plecare sincronizate cu 
programele de autocar al carui ghid va insoti si turistii 
sositi cu avionul. 

OPŢIONAL
Volendam, Zaanse Schans, Haarlem -  30 €/pers
Haga, Delft, Rotterdam 35 €/pers
Fabrica de brânză - 20 €/pers
Croaziera Amsterdam 15€/pers

 NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Transportul local in Amsterdam 
Excursiile opţionale pentru grup de minim 25 persoane; 
Autocarul deserveste grupul si grupul sosit cu autocarul. Locuri 
limitate repartizate ambelor grupuri.

DE REŢINUT!

17.05; 07.06; 29.07;

30.08; 13.09

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 17.05.

Locuri limitate!

• Supliment de single - 135 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulți.

BEST DEAL

Reducere 58€
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Lalele, ciocolată, dantelă și bere: aceasta e lista de 
lucruri care îţi vin în minte atunci când spui Belgia sau 
Olanda. Te invităm să descoperi aceste fascinante ţări și 
să adaugi și alte cuvinte pe listă. 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar
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TUR DINTR-O PRIVIRE

6 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

6 mese incluse:
    6 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA... 

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașe cosmopolite, cu cartiere liniștite și 
verzi, dar cu centre vechi vibrante cultural 
și arhitectural, unde locuiesc deopotrivă 
localnici și mulţi expaţi care gustă din plin 
experienţa locală. Farmecul străzilor vechi 
din centrele istorice este completat de 
magazine șic, de restaurante și ciocolaterii 
fi ne, pub-uri si galerii de artă modernă. 

Amsterdam :  Piaţa Dam, Rijksmuseum, 
Muzeul Van Gogh
Delft : Catedrala, Statuia lui Huo Grotius
Rotterdam : Catedrala Grote Sint Lauren-
skerk
Anvers : Catedrala Maicii Domnului
Bruges : Piaţa Primăriei,
Gent : Catedrala Sf Bavo, Biserica Sf Nicolae
Bruxelles : Atomiumul, Grande Place, 
Manneken Pis

Anvers, al doilea oraș al Belgiei, este cunoscut 
drept orașul modei și cel mai important centru al 
comerţului cu diamante.

FII PREGĂTIT DE...

Olanda

Belgia

Amsterdam 
Haarlem

Haga 

Delft Rotterdam 

Anvers Bruges 

Gent

Bruxelles

Bodegraven

Gouda 

Volendam 

236€

începând de la

+ 375 € (bilet de avion, 
transferuri si transport autocar)
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Cele mai frumoase orașe din Benelux



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 243

1. București - Amsterdam   

Supranumit ”Veneţia nordului”, datorită celor peste 100 de 
canale ale sale, Amsterdamul te cucerește la fiecare pas cu 
arhitectura sa magnifică din secolul XVII, extrem de bine 
conservată, cu monumentele sale celebre și cu muzeele 
care relevă unele dintre cele mai celebre tablouri ale 
omenirii, semnate de Van Gogh, Vermeer sau Rembrandt, 
dar și cu pieţele de flori , cafenele,  și sutele de mii de 
biciclete. Program liber și cazare în Amsterdam.

2.  Amsterdam - tur de oraș

Iată-ne în fascinantul Amsterdam. Obiectivele turistice 
sunt numeroase: Piaţa Dam, din centrul orașului, 
Rijksmuseum cu celebrul taboul, ”Rondul de noapte” a 
lui Rembdrandt, Munttoren - Turnul banilor, Muzeul Van 
Gogh. Nu este o exagerare să spui că la Amsterdam dai 
peste o capodoperă la fiecare pas! Dar dincolo de muzee 
și obiective turistice, Amsterdamul abundă  de magazine 
originale,  restaurante cu mâncare de pe toate continentele, 
parcuri verzi. Cazare în Amsterdam.

3.  Excursie Volendam - Zaanse Schans -Harleem

De Timp liber în Amsterdam, sau excursie opțională la 
Volendam, bătrânul sat de pescari, care, cu arhitectura sa 
tipică și bărcile pescarilor din port, pare un decor de film. 
Următoarea oprire o facem la Zaanse Schans, un sătuc 
olandez de poveste și un muzeu viu, în care putem vedea 
cum se face brânza tradițională și unde locuitorii încă se 
încalță cu saboți de lemn, iar morile de vânt funcționează 
nestingherite. Continuăm spre Haarlem, un oraș istoric 
unde principalele atracții turistice sunt Muzeul Teylers și 
Casa Corrie ten Boom. Povestea ei este fascinantă: Corrie 
ten Boom a fost o ceasornicăreasă creștină care, cu sprijinul 
familiei sale, a ajutat un număr impresionant de evrei să 
scape de Holocaust. Mai târziu ea a povestit totul într-o 
carte, intitulată ”Refugiul”. Seara cazare în Amsterdam. 

4.  Amsterdam - Haga - Delft – Rotterdam și Kinderdijk 

De la Amsterdam ne îndreptăm spre Haga, capitala 
Olandei și sediul Curţii Internaţionale de Justiție. Haga 
este un oraș șarmant, cu arhitectură tipic olandeză, cu 
monumente vechi de sute de ani și lacul Hofvijver, aflat 
chiar în centrul orașului. Următorul popas îl facem în Delft, 
locul de origine al porţelanului alb-albastru pictat de mână, 
emblematic pentru Olanda. Mergem mai departe la 
Rotterdam, cel mai mare port din Europa. Vizităm Catedrala 
Grote Sint Laurenskerk. Pentru a avea o panoramă 
excelentă asupra orașului și a portului se recomandă o 
vizită la Turnul Euromast, înalt de 100 m. Vizită la Kinderdijk, 
o destinaţie idilică din apropierea Rotterdamului, unde 
în 1740 s-au construit 19 mori de vânt, păstrate în stare 
perfectă și constituind în prezent una dintre cele mai 
cunoscute atracţii turistice din Olanda. Cazare în zona 
Bodegraven

5.  Excursie la Gouda - Anvers - Bruges -  Gent. 

Vizităm Gouda (opțional), o localitate celebră datorită 
sortimentului de brânză care îi poartă numele. Interesant 
este că brânza Gouda nu se produce aici, ci pentru că, 
timp de secole, a fost comercializată în piaţa de brânză 
din orașul Gouda. (Atenţie, între lunile martie și mai vom 
face în loc de această excursie la Gouda o excursie la 
Parcul Keukenhof, unde înfloresc milioane de lalele pe o 
suprafaţă de 32 de hectare.) Următorul popas în facem 
în Anvers, cunoscut drept orașul modei și al diamantelor. 
Cu o multitudine de obiective turistice, cum ar fi Casa 
Memorială Rubens, Catedrala Maicii Domnului, Muzeul 
de Artă Modernă sau Cartierul diamantelor, Anvers 
păstrează neștirbit farmecul orașelor flamande. De la 
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Anvers ne îndreptăm spre Bruges, un oraș-bijuterie, de 
care te vei îndrăgosti iremediabil, considerat unul dintre 
cele mai bine păstrate orașe medievale din Europa. 
În Bruges, în special în centru, vezi la fiecare pas un 
monument gotic, zeci de ciocolaterii și magazine de 
unde poţi cumpăra dantelă tradiţională. După ce ne 
despărţim de Bruges ne îndreptăm spre Gent, cel mai 
bine păstrat secret al Belgiei, un orășel flamand cunoscut 
pentru trei monumente emblematice: Biserica Sfântul 
Nicolae, Turnul cu Ceas Belfort și Catedrala Sfântul Bavo. 
De la Gent ne îndreptăm spre Bruxelles pentru cazare.

6.  Bruxelles 

Celebru de când a devenit sediul unora dintre cele mai 
importante instituţii europene, Bruxelles-ul este un oraș 
cosmopolit, cu cartiere liniștite și verzi, dar cu un centru 
viu, populat deopotrivă de localnici și turiști. Farmecul 
străzilor vechi din centrul istoric este completat de 
magazine șic, de restaurante și ciocolaterii fine, dar și de 
librării cu rafturi pline de benzi desenate - o mândrie 
locală. Descoperă Atomiumul, Bursa, Grand Place, 
Catedrala Saint Michel, Palatul Regal și, bineînţeles, 
celebra statuie a lui Manneken Pis, înconjurată la orice 
oră de grupuri de turiști. Poţi străbate centrul orașului 
pe jos, pentru că Bruxelles-ul presupune opriri dese, fie 
ele în faţa superbelor clădiri Art-nouveau, ale veselelor 
picturi murale din centru sau pur și simplu pentru a 
gusta din tradiţionalii cartofi prăjiţi care se vând în orice 
zonă populară a orașului. Și, pentru că nicio călătorie 
nu este completă fără niște shopping, fă o escală și în 
Galeriile Saint Hubert, stilate și fermecătoare.

7.  Zbor spre ţară

Este ultima zi a călătoriei noastre. Ne îndreptăm spre 
aeroport și ne îmbarcăm în zborul pentru București. 

 Amsterdam – Haga – Delft – Rotterdam – Kinderdijk – Anvers – Bruges – Gent- Bruxelles

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 44€
STANDARD PLUS

Reducere 29€

294€
+ 375 € (bilet avion, transferuri si  

transport  autocar local)

236€
+ 375 € (bilet avion, transferuri 

si  transport  autocar local)

250€
+ 375 € (bilet avion, 

transferuri si  transport  
autocar local)

265€
+ 375 € (bilet avion, 

transferuri si  transport  
autocar local)

• Oferta valabila pentru primle 
locuri in autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT excursia optionala  
Volendam, Zaanse si Haarlem.

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans 30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 31.01.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
31.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil si 
in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

Savori din: Benelux 
.................................................................
Bouchée à la Reine este o chifl a 
pufoasă și fragedă coaptă la cuptor 
separat, în așa fel încât se lasă loc 
de umplutură. Ei bine, această 
umplutură este deliciul suprem: un 
amestec zemos de pui și ciuperci în 
sos bechamel. Credem că merită să 
încerci și îţi garantăm că nu te vei 
putea opri la doar o singură porţie.

BOUCHÉE À LA REINE
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Amsterdam si Bruxelles - Bucuresti;
Transport cu autocar climatizat (exceptie zilele 5 si 6)
6 cazari la hoteluri de 2-4*;  6 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei din Amsterdam până în 
seara zilei a 5-a; în rest asistenta turistica.

OPŢIONAL
Volendam, Zaanse Schans, Haarlem -  25 €/pers
Fabrica de brânză - 10 €/pers
Croaziera Amsterdam - 15 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile 
de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

17.05; 07.06; 29.07; 

30.08; 13.09

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

În acest program vizităm 

obiective din patrimoniul 

mondial UNaESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 17.05.08

Locuri limitate!

• Supliment de single - 145 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare în cameră dublă 
cu 2 adulți.

BEST DEAL

Reducere 58€
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Un periplu european magnifi c, în care revelaţiile culturale 
sunt perlele Flandrei, comorile Franţei, nestematele 
Germaniei și giuvaierurile Austriei. 
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TUR DINTR-O PRIVIRE

11/7 nopti cazare: 
       hotel de 2-4*

11/7 mese incluse:
      11 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

CE VOM VIZITA... 

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Intrăm în Catedrala St. Bavo unde  se afl ă 
pictura intitulată Altarul mielului mistic, 
capodopera lui Jan van Eyck.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

Germania

Belgia

Franta

Belgiagiagiagggg

Munchen

Strasbourg

Reims 

Gent 

Bruges 

Bruxelles

Koln  

Frankfurt

Paris

Versailles

Fontainebleau 

ATMOSFERĂ LOCALĂ

Orașe cosmopolite, cu cartiere superbe, 
centre vechi vibrante cultural și 
arhitectural, unde locuiesc deopotrivă 
localnici și mulţi expaţi care gustă din plin 
experienţa locală. Farmecul străzilor vechi 
din centrele istorice este completat de 
magazine șic, restaurante si galerii de artă 
moderne și localnici joviali.

Acest program este 
disponibil si in varianta cu 
zbor tur-retur Munchen - 
Frankfurt

309€

începând de la

+ 195 € (transport autocar)
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253€

începând de la

+  345€ (bilet de avion, 
transfeuri si  transport autocar)
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/pers.
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Comorile culturale ale Europei la superlativ

Salzburg : Gradinile Mirabel, Domul, 
Oraşul Vechi ; Munchen : Marienplatz, 
Catedrala Frauenkirche
Strasbourg : Catedrala Notre Dame
Reims : Catedrala Notre Dame
PARIS : Domul Invalizilor, Catedrala Notre 
Dame, Pantheonul, Bazilica Sacre Coeur, 
Muzeul Luvrul, Palatul Versailles, Grădinile 
Tuilleries, Turnul Eiffel
Gent : Catedrala Sf Bavo, Biserica Sf 
Nicolae ; Bruges : Piaţa Primăriei,
Bruxelles : Atomiumul, Grande Place, 
Manneken Pis ; Koln : Domul
Frankfurt : Catedrala Sf Bartolomeu, Piaţa 
Romerberg ; Rothenburg : Marktplatz
Nurnberg : Frauentor, Biserica Sf Lorentz, 
Schonner Brunnen, Curtea Meşteşugarilor
Linz : Mariendom ; Melk: Biserica Abaţiei
Budapesta : Podul cu Lanţuri, Piaţa Eroilor 
, Monumentul Mileniului
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEBudapesta - Viena - Salzburg - Munchen - Strasbourg - Reims -Paris - Gent - Bruges - Bruxelles - Koln - 

Frankfurt - Rothenburg - Nurnberg  - Linz - Melk

Muzeul Ciocolatei din Bruges

Pregătește aparatele foto și surprinde 
peisaje fabuloase de la bordul vasului de 
croazieră care străbate canalele orașului.
Nu este de ocolit nici Muzeul Ciocolatei.   

Muzeul Ludwig:
Koln se mandreste cu peste 30 de muzee 
de anvergură printre care se numără un 
“delicios” Muzeu al Ciocolatei, dar și 
Muzeul Parfumurilor, fondat de Johann 
Maria Farina, cel care a inventat apa 
de colonie. Totusi, cel mai interesant 
este Muzeul Ludwig, afl at într-o clădire 
modernistă, chiar în spatele Domului. 
Galeria a fost numită după faimosul 
ciocolatier Peter Ludwig, care a donat 
institutiei 350 de opere de artă modernă.

Experienţă: ritm și gusturi 

tradiţionale

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage la 
hotel, avem pentru tine un pont: cum 
sună “Seară de Crama“?  (opţional). Te 
invităm la  Borkatakomba, restaurantul 
unguresc unde ne vom petrece ultima 
seară împreună. Crama oferă vinuri 
ungurești deosebite, care ne vor da 
chef de vorbă și de depănat amintirile 
proaspete din vacanţă. Înainte de a 
încheia, trebuie musai amintit desertul 
care se găsește pe fi ecare meniu al unui 
restaurant unguresc care se respectă: 
somlói galuska, adică un pandişpan 
pufos, glazurat cu cremă de ciocolată 
şi frişcă bătută. În timp ce ne  delectăm 
cu cina festivă, ne hrănim și inimile cu 
programul folcloric de dans și muzică 
tradiţională. Destulă vorbă! Hai să 
ciocnim cupele, să schimbăm numere de 
telefon și să celebrăm prietenii noi. În 
defi nitiv, suntem camarazi de călătorie și 
nu-i exclus să mai fi m și altădată!

Savori din: Benelux 
.................................................................
Bouchée à la Reine este o chifl a 
pufoasă și fragedă coaptă la cuptor 
separat în așa fel încât se lasă loc 
de umplutură. Ei bine, această 
umplutură este deliciul suprem: un 
amestec zemos de pui și ciuperci în 
sos bechamel. Credem că merită să 
încerci și îţi garantăm că nu te vei 
putea opri la doar o porţie.

BOUCHÉE À LA REINE
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 21.05
Locuri limitate!

1. București – Budapesta 

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Ajungem seara 
în Budapesta. Cazare in Budapesta

2. Budapesta - Viena - Salzburg

Mergem spre capitala Austriei, un oraș 
minunat plin de surprize. Viena, un important 
centru cultural al Europei, deţine adevărate 
comori arhitectonice, moștenite de la Imperiul 
Habsburgic, a cărui reședinţă a fost aici vreme 
de șase secole. Metropola austriacă este o 
destinaţie fascinantă care poate rivaliza cu 
Parisul, Londra, Praga sau Roma, fiind vizitată 
anual de milioane de călători. Iar călătorii 
cu experienţă știu că în preajma atracţiilor, 
palatelor și monumnetelor din Viena se aliniază 
restaurante sofisticate și cafenelele a căror 
fineţe o întâlnim rar în alte locuri. Plecăm 
spre orașul lui Mozart, Salzburg, unde găsim 
numeroase turnuri graţioase, o fortăreaţă pe o 
culme ameţitoare și munţi de jur împrejur. Aici 
se află Palatul Mirabell, care este înconjurat de 
o grădină minunată, plină de trandafiri. Străzile 
Salzburgului sunt pline de restaurante și rulote 
care servesc schnitzel și wurst delicioși! Cazare 
în zona Salzburg. 

3. Munchen – Pădurea Neagră - Strasbourg

Pornim spre Munchen, un oraș al contrastelor, 
unde cafenelele cu alură mediteraneană se 
împletesc armonios cu berăriile bavareze. 
Ne plimbăm prin inima „capitalei secrete” 
a Germaniei, vizitând fermecătoarea Piaţă 
Marienplatz, unde se află atât sediul vechi, cât și 
cel nou al Primăriei. În Munchen se află celebra 
galerie Neue Pinakothek, ce a fost inaugurată 
în secolul al XIX-lea, fiind considerată prima 
galerie de artă contemporană din Europa. 
Mergem în legendarul ţinut Pădurea Neagră, 
de unde izvorăște Dunărea și unde s-au născut 
numeroase povești nemţești. Cel mai înalt vârf, 
Feldberg, veghează de la cei 1.493 metri ai săi 
podgoriile care acoperă dealurile. Continuăm 
pe drumuri pitorești și ajungem în Franţa, 
cu catedrale gotice, căsuţe colorate și râuri 
molcome traversate de poduri de piatră vechi 
de secole. Strasbourg formează un tablou scos 
din Fraţii Grimm, iar Catedrala Notre-Dame ne 
duce și ea cu gândul la basme. Palatul Rohan, 
un Versailles în miniatură, este un complex de 
muzee, acoperind subiecte precum arheologia, 
arta clasică, dar și cea decorativă. 

4. Strasbourg - Reims - Paris

Mergem la Reims, unde se află comori 
arhitecturale bine păstrate. Aici vedem 
impozanta Catedrală Notre-Dame, unde au fost 
încoronaţi regii Franţei. Turnurile sale sculptate 
în detaliu sunt decorate cu îngeri și gargui și 
păzesc orașul de aproape 1.000 de ani. De aici 

ne îndreptăm spre capitala Franţei, Parisul. Rai 
gastronomic, patrie a modei și a stilului, gazdă 
a mii de monumente și capodopere, Parisul 
atrage anual peste 15 milioane de turiști. Pe 
drumul de la aeroport spre hotel vom face un 
tur panoramic al orașului și vom descoperi 
o parte dintre comorile Parisului: Catedrala 
Nôtre Dame, Place de la Concorde, celebrul 
bulevard Champs Elysées, Turnul Eiffel, Arcul 
de Triumf, Opera Garnier, Domul Invalizilor 
sau Turnul Monparnasse. Vom înţelege de ce 
Parisul a fost timp de secole preferatul artiștilor 
și al călătorilor romantici și ne vom îndrăgosti 
iremediabil de cheiurile Senei populate de 
buchiniști, de cafenelele unde parizienii 
răsfoiesc presa zilei, de bulevardele largi, cu 
clădiri haussmaniene, de parcurile îngrijite, 
de vitrinele magazinelor care concurează cu 
galeriile de artă și de impresionantul Turn Eiffel 
care veghează asupra Orașului luminilor 

5. Paris - Palatul Versailles

Parisul nu are nevoie de nicio prezentare: 
indiferent că ești la prima sau la a zecea vizită în 
Orașul luminilor, te simţi de fiecare dată acasă. 
Să fie datorită peisajelor atât de cunoscute 
din filme, cărţi sau tablouri? Să fie datorită 
bulevardelor largi, a cafenelelor șarmante, a 
frumoaselor clădiri haussmaniene, a parcurilor 
îngrijite sau a atmosferei unice, pline de 
romantism? Astăzi vom descoperi o parte 
dintre comorile Parisului printr-un tur de oraș, 
admirând Catedrala Nôtre Dame, Place de la 
Concorde, celebrul bulevard Champs Elysées, 
Turnul Eiffel, Arcul de Trumf, Opera Garnier, 
Domul Invalizilor și Turnul Monparnasse. Cei 
care doresc pot opta astăzi pentru o excursie 
la Palatul Versailles. Impresionanta reședinţă a 
Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, este situată la 
mai puţin de 20 de kilometri de Paris. Vizitatorii 
vor admira parcul uriaș unde se pot vedea 
Fântâna lui Apollo, Fântâna Latona, Oranjeria 
sau Pavilionul Belvedere, construit pentru 
Maria Antoaneta, dar și apartamentele regale 
din interiorul Palatului, somptuos decorate, 
impresionanta Sală a oglinzilor sau colecţia de 
tablouri inestimabile. Cazare în Paris.

6. Paris– L’Ille de la Cite - Montmartre

După micul dejun, începem explorarea 
oraşului utilizând transportul public: L’Ille de 
la Cite, inima istorico-spirituală a Parisului, cu 
impozanta Catedrală Nôtre Dame şi Palatul 
de Justiţie cu delicata Sainte Chapelle. Apoi 
traversăm  într-un tur pietonal Cartierul Latin 
spre Universitatea Sorbona, Pantheon şi 
Grădinile Luxembourg. Timp liber în renumitul 
cartier Montmartre pentru a admira impozanta 
Bazilică Sacre Coeur şi pitoreasca Place du 
Tertre. Întoarcere  la hotel pentru cazare. Seara, 
cei care doresc pot opta pentru o croazieră pe 
Sena cu o ambarcaţiune tipic pariziană, numită 
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Atomium - Bruxelles

Construcţia bizară are forma unui atom 
fi ind totodată simbolul Bruxelles-ului Își 

are locul între arta sculpturii și cea a arhitecturii, d 
ând impresia de edifi ciu futurist. Atomul de fi er de 
103 metri înălţime  a fost construit pentru Expoziţia 
Internaţională din 1958. Sferele sunt interconectate 
prin tuburile în care se afl ă scări și lifturi iar 
înăuntrul lor se afl ă un muzeu.

1 Grădinile Tuileries

Nu părăsi Parisul fără să faci măcar o 
scurtă plimbare în Grădinile Tuileries, 

cel mai vechi și important parc parizian. Create în 
1564, din dorinţa Caterinei de Medici, Grădinile 
Tuileries sunt locul în care parizienii vin să se 
plimbe, să se relaxeze sau pur și simplu să citească, 
stând pe unul dintre scaunele metalice tipice, 
devenite un simbol al Parisului.

2 Muzeul Louvre

Este la pièce de résistance a oricărei 
vizite la Paris. Cu trei aripi distincte, 

patru etaje și peste 35.000 de opere de artă - de la 
antichităţi mesopotamiene, egiptene sau grecești 
până la opere celebre cum ar fi  celebra Monalisa a 
lui Leonardo da Vinci, Luvrul este cel mai vizitat 
muzeu din lume, peste 7 milioane de turiști 
călcându-i pragul în fi ecare an.

3
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bateaux mouches. În timpul croazierei 
putem admira Turnul Eiffel, Grand Palais, 
Place de la Concorde, , Muzeul Orsay, 
Grădinile Tuileries, Muzeul Luvru, Academia 
Franceză și Cartierul latin.

7.  Valea Loarei  – Amboise – Chenonceau 

Timp liber in Paris sau excursie optionala 
pe Valea Loirei. Vom explora una dintre 
cele mai frumoase și faimoase zone ale 
Franţei, Valea Loarei, supranumită și 
”grădina Franţei”. Tărâm al artei și al istoriei, 
cu un peisaj mirific, străbătut de ape 
limpezi, Valea Loarei își vrăjește vizitatorii 
cu somptuoase palate renascentiste, cu 
cetăţi și turnuri medievale, castele ca în 
basme, ferme fortificate, biserici, mănăstiri și 
catedrale. Vom avea răgazul necesar pentru 
a vizita două dintre cele mai frumoase și 
admirate castele de pe Valea Loarei: Palatul 
Chenonceau, așezat maiestuos pe râul 
Cher. Acest superb castel este cunoscut și 
sub numele de ”castelul femeilor”, datorită 
personajelor istorice feminine care și-
au lăsat amprenta asupra lui, dintre care 
le amintim pe Caterina de Medici sau 
Diane de Poitiers. Cea de-a doua oprire o 
facem la Castelul Amboise, construit în stil 
renascentist și amplasat pe platoul înalt 
care domină centrul Văii Loarei, păstrând 
neștirbită măreţia secolelor trecute. Castelul 
Amboise comunică printr-un pasaj subteran 
cu elegantul conac Clos Lucé, aflat la 500 
de metri, locul unde celebrul inventator, 
arhitect și pictor Leonardo da Vinci și-a 
petrecut ultimii ani din viaţă și a ales să fie 
înmormântat. Spre seară ne îndreptăm spre 
Paris, capitala Franţei. Cazare la acelasi hotel 
din Paris.

8. Paris -  Gent – Bruges – Bruxelles 

După micul dejun îi spunem ”au revoir” 
frumosului Paris (și îi promitem că ne vom 
revedea cât de curând) și ne îndreptăm 

spre Gent, care a primit supranumele Perla 
Flandrei datorită influenţelor flamande, 
canalelor sale romantice și străzilor 
medievale. Ajunși în centrul vechi al 
orașului privirile ne sunt atrase de clădirea 
Primăriei, Turnul cu Ceas Belfort, superbul 
Gravensteen (Castelul Contelui) și Catedrala 
St. Bavo în interiorul căreia se află Altarul 
mielului mistic – capodopera lui Jan van 
Eyck. Plecăm spre Bruges. Idilicul oraș a 
fost capitală a Culturii Europene în 2002 
și este, într-adevăr un loc special pentru 
iubitorii de artă și cultură. Centrul istoric al 
orașului a fost inclus în Patrimoniul UNESCO, 
fiind unul dintre cele mai bine conservate 
orașe medievale din Europa. S-au păstrat 
nu doar modelul stradal medieval ci și 
reţeaua de canale și arhitectura gotică 
specifică nordului Europei și a Țărilor de Jos. 
Descoperim aici Biserica Notre Dame cu 
faimoasa statuie realizată de Michelangelo–
“Madonna cu Pruncul” care a i-a fost donată, 
în 1514, de către un negustor bogat, 
Piața Markt cu clopotnița, Piața Primăriei. 
Ne îndreptăm spre Bruxelles, capitala 
administrativă a Uniunii Europene. Cazare la 
hotel în Bruxelles.

9. Bruxelles – Koln – Valea Rinului  - 

Frankfurt

Descoperim farmecul inegalabil al capitalei 
belgiene încă de dimineaţă. Faţadele art-
nouveau se învecinează cu clădiri de beton 
din anii 1960 și palatele regale din secolul 
al XIX-lea contrastează interesant cu sticla 
care domină construcţiile noi. Ne plimbăm 
prin Grand Place, inclusă de UNESCO în 
lista Patrimoniului Mondial și una dintre 
cele mai frumoase pieţe ale Europei, 
înconjurată de clădiri vechi de sute de ani, 
și mergem la cumpărături în faimoasele 
galerii St. Houbert. Vedem Catedrala St. 
Michel, o perlă arhitectonică gotică, Piaţa 
Spaniei și nu plecăm fără să îi facem o 
vizită simbolului orașului - Manneken Pis, o 

statuie amuzantă din bronz, care a devenit 
faimoasă în întreaga lume. Atomium este un 
alt simbol al orașului și este inclus in lista de 
obiective turistice din Bruxelles. Construcţia 
ce are forma unui atom își are locul între arta 
sculpturii și cea a arhitecturii, dând impresia 
de edificiu futurist, bizar. Atomul de fier de 
103 metri înălţime  a fost construit pentru 
Expoziţia Internaţională din 1958. Sferele 
sunt interconectate prin tuburile în care 
se află scări și lifturi iar înăuntrul lor se află 
un muzeu. Părăsim Belgia și ne îndreptăm 
spre Germania. Ajungem în Koln, cea mai 
veche dintre localităţile mari ale Germaniei. 
Orașul are surprize pentru toată lumea, de 
la pasionaţii de sport la cei care apreciază 
ciocolata. Admiram măreţia impresionantă 
a Catedralei, cu ale sale creneluri 
sculptate minuţios, o clădire care face 
parte din patrimoniul universal UNESCO. 
Superlativele sunt darnice cu acest lăcaș: 
este cea mai mare biserică din Germania și 
una dintre cele mai mari din lume, dar si cea 
mai vizitată clădire din întreaga Germanie. 
Traseul până la Frankfurt urmează minunata 
Vale a Rinului cu legendara Stancă Lorelei, 
situată pe malul estic al fluviului. Lorelei 
este cântată în balade ca fiind o zână, care 
ademenea cu cântecul ei pe navigatori. Zâna 
avea părul lung, blond strălucitor pe care-l 
pieptăna cu un pieptene de aur, iar acesta 
avea un efect de vrajă asupra marinarilor 
care uitau de pericolul de pe Rin. În cursul 
serii ajungem în Frankfurt. Cazare la hotel în 
Frankfurt.

10. Frankfurt – Rothenburg - Nurnberg 

– Linz 
Frankfurt este un oraș modern care a reușit 
să integreze perfect elementele arhitecturale 
moștenite de alungul secolelor în peisajul 
urban modern și futurist. Un simbol al 
orașului sunt zgărie-norii care brăzdează 
cerul și dau locului un aer fermecător. 
Vizităm Catedrala Sf. Bartolomeu, cu turnul 
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construit pentru a celebra o mie de ani de la 
așezarea ungurilor în câmpia Panoniei. Ne 
indreptam spre hotelul nostru din Budapesta.

12. Budapesta - Bucureşti

Plecăm din Budapesta spre România, cu amintiri 
de poveste și suveniruri pentru cei dragi.

PELLERIN PLUS

PROMO

Reducere 
88€ / 72€

STANDARD PLUS

Reducere 
66€ / 36€

441€
+ 195 € (transport autocar)

309€
+ 195 € (transport autocar)

353€
+ 195 € (transport autocar)

375€
+ 195 € (transport autocar)

361€

+ 345 € (bilet de avion, transfer si transport autocar)
253€

+ 345 € (bilet de avion, transfer si transport 
autocar)

289€

+ 345 € (bilet de avion, transfer si transport 

autocar)

325€

+ 345 € (bilet de avion, transfer si transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la 21 de zile inainte de data 

plecarii;
• GRATUIT PELLERIN CLUB CARD, inclusa si asigurarea 

medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT Croaziera Sena (avion);

• Tarif disponibil si in varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele 
locuri din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptie zilele 6 si 7, cu 
transportul public / *bilet de avion Bucuresti -Munchen si 
Frankfurt – Bucuresti;
11 / 7 cazari la hotel de 2-4*
11 / 7 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Valea Loirei- 45 €/pers.
Croaziera pe Sena - 20 €/pers.
Crama Borkatakomba 25 €/pers. (autocar)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Funicular in Salzburg, urcarea in Turnul Eiffel, transportul 
in Paris
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 245 € - Autocar
• Supliment de single - 195 € - Avion
• Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

La cafenea ca pe vremuri

Viena este faimoasă pentru 
restaurantele și cafenelele a căror fi neţe 
o întâlnim rar în alte locuri.  Prima 
cafenea s-a deschis aici inca din 1685, la 
inceput ca loc de degustare a faimoasei 
băuturi turcești care se comanda după 
culoare. Chelnerul prezenta o tăblie 
vopsită în 20 de dungi numerotate, 
fi ecare corespunzând unui anume tip de 
cafea. Treci pragul renumitei  cafenele 
Schwarzenberg situată pe Kärntner 
Ring și încearcă specialităţi precum: 
“Kapuziner”- Cafea Mocca cu puţin 
lapte ;  “Maria Theresia”- Cafea Mocca 
cu lichior de  portocale sau “Wiener 
Eiskaff e”- îngheţată de vanilie cu cafea 
Mocca și multă frișcă.

Savori franţuzești

Bucătăria franceză nu încetează să 
fascineze, cu precădere pe europeni și 
pe americani, dar nu numai. Faimoși 
pentru brânzeturi, vin și pentru 
preparate sofi sticate, francezii se 
simt onoraţi de interesul mare faţă de 
mâncarea lor. Având un meniu extrem 
de divers, vom evita să vă limităm 
opţiunile prin recomandări și vă vom 
sfătui să alegeţi orice vă stârnește 
curiozitatea. Nu veţi regreta!

Croissant

Nu te sfi i să intri într-una dintre 
miile de brutării ale Parisului numite 
boulangeries, și să te bucuri de unul 
dintre simbolurile culinare ale Franţei - 
croissant au beurre. Mic dejun preferat 
al francezilor, croissantul cu unt este 
un adevărat răsfăţ culinar atunci când 
este proaspăt scos din cuptor și este 
preparat după reţeta tradiţională.

său gotic de 95m. Piaţa Romerberg, cea mai 
frumoasă din oraș, ne dezvăluie o frântură din 
aspectul cetăţii din Evul Mediu, datorită caselor 
colorate cu poduri din lemn. În Frankfurt se află 
și casa unde a locuit renumitul poet german 
Goethe până în 1795, transformată în prezent 
în muzeu. Călătoria continuă spre Rothenburg, 
o destinaţie turistică de top. Vedem reţeaua de 
străzi pietruie, casele înalte și pereţii fortificaţi. 
Ajungem în Nurnberg, al doilea oraș ca mărime 
al Bavariei și capitala neoficială a Franconiei. 
Acest loc este plin de energie, are o viaţă de 
noapte intensă și berea brună este la loc de 
cinste în barurile și restaurantele locale. Vedem 
Catedrala St. Sebald, cea mai veche biserică de 
aici, care a fost construită din gresie, în secolul al 
XIII-lea, și al cărei exterior este plin de sculpturi 
și simboluri religioase. Seara ajungem în Austria 
și ne cazam la un hotel din zona Linz. 

11. Linz - Melk - Budapesta

Continuăm periplul cu Linz, oraș în permanent 
progres tehnologic și unde te poţi conecta la 
cele mai noi tehnologii. Vedem instalaţii de artă 
îndrăzneţe și centrul science fiction, apoi plecăm 
la Melk, loc înţesat de bijuterii ale arhitecturii, 
cea mai preţioasă fiind Abaţia Melk, ridicată în 
1089 pe un deal stâncos ce tronează deasupra 
Dunării.  Pornim spre Budapesta, care ascunde 
minunăţii la fiecare pas. Capitala Ungariei are 
suficiente clădiri baroce, neoclasice, eclectice 
și art nouveau cât să satisfacă pe toată lumea. 
Vom descoperi mai multe locuri interesante, 
așa că parcurgem capitala de pe Dunăre într-un 
scurt tur panoramic de autocar : Parlamentul, 
Podul cu Lanţuri, Bastionul Pescarilor, Biserica 
Matyas, Basilica Sf. ștefan. Ne oprim,  pentru o 
scurtă sesiune  foto, în Piaţa Eroilor, situată între 
partea de sus a Bulevardului Andrássy și intrarea 
în parcul orașului (Városliget). Piaţa și Bulevardul 
Andrássy au fost înscrise de UNESCO în 
Patrimoniul Mondial. Piaţa este organizată în 
jurul esplanadei Monumentului Mileniului, 

21.05; 15.06; 09.07;

25.08; 06.09

19.05; 13.06; 07.07; 

23.08; 04.09
20182018

DATE DE PLECAREDATE DE PLECARE

AUTOCAR AVION

BEST DEAL

Reducere
132€ / 108€
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Anglia

Londra

Cotswolds

Stonhenge

Windsor  

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    hotel de 3

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Londra este un adevărat carusel al 
simţurilor. Nonșalantă, probabil cea 
mai cosmopolită metropolă europeană, 
atmosfera locală se simte în fi ecare detaliu 
atât de unic, de la taxiurile negre și dou-
ble-deck-urile roșii, la celebrele cabine 
telefonice purpurii. 

Londra: Westminster Abbey, Turnul 
Londrei, Muzeul Figurilor de Ceară- Ma-
dame Tussaud’s, British Museum, Trafalgar 
Square, Palatul Kensington, The Shard

Ghizii din Turnul Londrei se numesc 
Befeaters, sunt scoţieni de origine și au 
studiat la celebra The Royal Academy of 
Dramatic Art.

FII PREGĂTIT DE...

Una dintre cele mai vizitate capitale din lume, Londra se 
pricepe de minune să îmbine tradiţia și modernitatea și să 
își fascineze vizitatorii cu muzeele, pub-urile, monumentele 
și cartierele sale celebre.

'�4E$(
�	������
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305 €

începând de la

+ 355 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 
autocar)
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Ladies and Gentlemen, welcome to London!
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1.  București – Londra

Sosire în Londra.  După aterizare transferul la hotel, 
parcurgem orașul într-un tur panoramic cu autocarul: 
Palatul Buckingham, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus, Tower Bridge, Turnul Londrei, Parlamentul, Big 
Ben, Catedrala St. Paul, British Museum.  
Timp liber pentru  a face cunoștinţă cu atmosfera vie 
și cosmopolită a acestei metropole. Cazare în Londra.

2. Londra

Astăzi vom face un tur al orașului și vom descoperi o 
serie de monumente care au făcut Londra faimoasă: 
Big Ben, turnul cu ceas construit în 1859, Palatul 
Westminster, care găzduiește Parlamentul britanic, 
Westminster Abbey, cea mai cunoscută biserică 
londoneză, unde sunt încoronați regii și reginele Marii 
Britanii, Palatul Buckingham, reședința principală a 
Casei Regale Britanice. De la podul Westminster te 
poţi îmbarca (contra cost) la bordul unui vaporaş 
pentru o croazieră la Greenwich, înscris pe lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO! Tot aici se află şi 
Observatorul Astronomic Regal, fondat în anul 1675. 
În continuare,  cei care doresc pot opta pentru o 
vizită la Turnul Londrei, unul dintre monumentele 
emblematice ale Londrei, construcție începută de 
William Cuceritorul (sec. XI). De-a lungul istoriei 
sale zbuciumate, Turnul Londrei a servit drept 
reședință regală, închisoare, loc de execuție sau 
visterie. În prezent este renumit deoarece găzduiește 
bijuteriile Coroanei, păzite de unii dintre cei mai 
faimoși gardieni din lume: ”Yeoman Warders” sau 
”Beefeaters”. Seara, cazare în Londra.

3. Castelul Windsor și Stonehenge

Program liber în Londra sau excursie opțională la 
Windsor și Stonehenge. Castelul Windsor, cel mai 
mare și mai vechi castel locuit din lume, este locul 
unde Regina Elisabeta a II-a își petrece frecvent 
weekendurile. Vizitatorii pot admira aici o parte din 
apartamentele regale, decorate cu obiecte de artă 
de o valoare inestimabilă, Capela Saint George, o 
bijuterie arhitectonică din secolul XVI și celebra casă 
de păpuși a Reginei Maria. După vizita la Castelul 
Windsor ne îndreptăm spre o altă destinaţie britanică 
legendară: Stonehenge. Vom vedea aici cea mai 
importantă construcţie preistorică din Europa, 
celebrele blocuri uriașe de piatră așezate într-un cerc 
cu diametrul de peste 100 de metri, despre care s-au 
scris nenumărate cărţi și studii, fără ca specialiștii să 
îi descifreze în final misterele.  Întoarcere în Londra și 
cazare la acelasi hotel.

4. Oxford și Cotswolds

Astăzi bucură-te de Londra în ritmul tău. Poate 
ești pasionat de shopping și vrei să faci o escală 
la celebrul Harrods sau dorești să  vezi muzeele 
renumite, cum ar fi Tate Modern sau celebrul Madame 
Tussaud’s...  Noi îți propunem o excursie de o zi în 
regiunea Cotswolds, supranumită ”inima Angliei”, 
una dintre zonele care te va face să te îndrăgostești 
iremediabil de Marea Britanie. Satele din Cotswolds, 
printre care celebrul Stratford-upon-Avon, unde a 
trăit și creat Shakespeare, sunt de un pitoresc fabulos. 
Excursia se termină la Oxford, cel mai celebre centru 
universitar din Marea Britanie. Cazare la același hotel 
din Londra.

ITINERARIU

5. Westminster Abbey - Palatul Kensignton

Vizităm Westminster Abbey. Aici sunt mormintele 
suveranilor britanici și au loc ceremoniile de 
încoronare. Continuăm cu Palatul Kensington, 
construit de Regina Victoria în secolul XVII-lea. 
În prezent se pot vizita câteva dintre camerele 
Palatului, fiind locuit de prinţul William și ducesa 
Kate Middleton, împreună cu copiii lor. Cazare la 
același hotel din Londra.

6. Între cultură și gastronomie

În ultima zi descoperim Londra muzeelor. În funcţie 
de interesele fiecăruia, vă putem face câteva 
recomandări. Prima ar fi National Gallery, unde se 
pot admira tablouri semnate de Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Rembrandt, Van Gogh sau Degas. 
Apoi ar fi British Museum, cel mai impozant muzeu 
britanic, dedicat artei, culturii și istoriei lumii, unde 
se pot vedea exponate de o valoare inestimabilă, 
de la mumii egiptene până la un fragment din 
Columna lui Traian. Al treilea muzeu pe lista noastră 
de recomandări este Imperial War Museum, un 
muzeu în care vizitatorii află despre consecinţele 
războaielor. Cazare la acelasi hotel din Londra.

7. Program liber  

Astăzi ia-ţi la revedere de la Londra în stilul tău! 
Printre recomandările noastre se numărără o 
escală până la The Shard - cea mai înaltă clădire 
din Londra, de unde te vei bucura de o panoramă 
excelentă asupra întregului oraș de pe malul Tamisei 
sau, de ce nu, o vizită într-un pub tradiţional, unde 
vei răsfoi presa zilei și vei bea o bere englezească 
alături de localnici.

8. Londra- București 

 Transfer la aeroport și zbor către ţară.

Londra - Windsor - Stonhenge - Oxford - Cotswolds - Greenwich

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 70€

STANDARD PLUS

Reducere 50€

395€
+355 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

305€
+355 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

325€
+355 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

345€
+355 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Avans 25% la inscriere;
• Diferența de plată până la  

21 de zile înainte de data 
plecării;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, având incluse 
asigurarea medicala, storno 
și de bagaje.

• Tarif disponibil și 
în varianta de transport 
individual (include serviciile 
de cazare și asistență 
turistică locală);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la 
inscriere;

• Nu se accepta modifi cari 
sau anulari.

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la  20.02.2018;

• Tarif 
disponibil si in varianta 
de transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila 
pana la  20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la  20.04.2018;

• Tarif 
disponibil si in varianta 
de transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  20.04.2018.

Savori din: Londra
.................................................................
Piaţa alimentară Borough este un 
obiectiv de neratat, fi e că ești pasion-
at de gastronomie sau doar nerăb-
dător să iei pulsul Londrei autentice. 
Inaugurată la sfârșitul secolului XIX, 
Borough Market ne întâmpină în 
prezent atât cu produse proaspete, 
într-o varietate impresionantă, cât 
și cu puburi, restaurante și cafenele 
trendy sau cu street food din toate 
colţurile lumii, care se prepară sub 
ochii noștri. Vom găsi aici peste 100 
de standuri, restaurante și maga-
zine cu fructe și legume organice, 
crescute în fermele din Marea 
Britanie, pește proaspăt și fructe de 
mare, pâine preparată după reţete 
tradiţionale...

FISH & CHIPS
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Londra si retur; 
7 cazari la hoteluri de 3*; 7 mic dejunuri;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 

OPŢIONAL
Windsor şi Stonehenge – 35 €/pers.
Oxford şi Cotswolds – 35 €/pers
Croazieră Greenwich - 25 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile de 
ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Transportul in Londra;
Excursiile optionale pentru grup minim de  25 de persoane

DE REŢINUT!

15,05; 14,06;

15,07; 31,07; 13,08;

03,09; 16,09.2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 15.05
Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 90€

• Supliment de single – 185 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti.
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Anglia

Londra

York

Edinburgh  

Alnwick 

Glasgow

Glencoe 

Newtonmore
Pitlochry

St. Andrews

Skye

Liverpool 

Ludlow 

Cardiff

Glastonbury 

Bath 

Exeter

Plymouth
Palperro

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

13 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

13 mese incluse:
      13 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Nu toţi britanicii au votat pentru brexit, 
ţine cont de asta. Iar cel mai bun mod 
de a intra în vorbă cu localnicii este să 
aduci vorba de fotbal într-un pub local. 
Eticheta riguroasă nu se aplică decât în 
Buckingham Palace sau camera Lorzilor. 
Cheers e cuvântul magic!

Londra: Turnul Londrei, Trafalgar Square, 
Hyde Park, Westminster Abbey, British 
Museum, Muzeul Figurilor de Ceară- 
Madame Tussaud’s
Stonhenge
Bath: Băile Romane
Glastonbury: Gradinile si Fantana Chalice
Cardiff: Parcul Cathays, Castelul Cardiff, 
Imobilul Pierhead.
Ludlow: Castelul Norman
Liverpool: Catedrala, Parcul St. Sefton
Glasgow: Catedrala, Piaţa St. George, 
Buchanon Street
Glencoe: Fort William, Inverness

Fântâna Chalice, din Cardiff a fost locuri 
de pelerinaj încă din vremea celţilor. Apa 
roșie din fântâna săpată acum 800 de ani se 
zvonește că are proprietăţi de vindecare, iar 
unele legende spun că în ea ar fi  fost ascuns 
Sfântul Graal.

FII PREGĂTIT DE...

>($%(�#$3*(43%
	����������������	��
Descoperă ţara care a dat lumii simboluri precum Beatles 
sau Shakespeare, genii precum Steven Hawking, personaje 
legendare ca regele Artur. Explorează Marea Britanie  din 
Tara Galilor până la ţinuturile legendare ale Scoţiei din 
nord.

595 €

începând de la

+ 395 € (bilet avion, 
transferuri  si transport 
autocar)
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 Legende, istorie și cultură britanică la superlativ!
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE Londra – Stonehenge – Bath – Plymouth- Dartmoor- Cardiff -  Ludlow – Chester – Liverpool – Lake District -  Glasgow – 

Glencoe – Fort Wiliams – Insula Skye – St Andrews – Edinburgh -  Alnwick – York – Stratford

Savori din: Marea Britanie
........................................................
”Când ești la Roma, poartă-te ca 
romanii!” se traduce în călătoria 
noastră un pic diferit: ”Când ești 
la Londra, nu sări peste ceaiul de 
la ora 5!” Ei bine, această tradiție 
britanică trebuie luată 100% în 
serios pentru că este unul dintre 
cele mai frumoase momente 
ale zilei. Toată lumea se oprește 
din agitația zilei și se delectează 
cu un ceai fierbinte, fie el cu 
lapte sau fără, însoțit de câteva 
gustări: tartine, biscuiți, brioșe 
sau scones (un soi de pâinici de 
origine scoțiană). 

FISH & CHIPS
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCaO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 28.06.
Locuri limitate!

1.  București - Londra 

Sosire în Londra. Astăzi vom descoperi farmecul 
londonez din plin. Ai program de voie și te poţi 
aventura pe străzile unei metropole năucitoare. 
Ia metroul londonez și obligatoriu un minighid 
“London from A to Z” și…Here we go la  Big 
Ben, turnul cu ceas construit în 1859, Palatul 
Westminster, care găzduiește Parlamentul 
britanic, Westminster Abbey, cea mai cunoscută 
biserică londoneză, unde sunt încoronaţi regii 
și reginele Marii Britanii și Palatul Buckingham, 
reședinţa principală a Casei regale britanice. 
Admirăm impresionanta arhitectură a Catedralei 
St. Paul – o biserică anglicană situată pe colina 
Ludgate Hill, trecem prin faimoasa piaţă 
Piccadilly Circus – un loc preferat deopotrivă 
de londonezi și de turiști pentru cumpărături. 
Continuăm explorarea metropolei engleze cu o 
vizită la Turnul Londrei, unul dintre monumentele 
emblematice ale Londrei, un complex de clădiri și 
fortificaţii de pe malul Tamisei, a căror construcţie 
a fost începută de către William Cuceritorul în 
secolul XI. De-a lungul istoriei sale zbuciumate, 
Turnul Londrei a servit drept reședinţă regală, 
închisoare, loc de execuţie sau visterie. În prezent 
este este renumit deoarece găzduiește bijuteriile 
Coroanei, păzite de unii dintre cei mai faimoși 
gardieni din lume: ”Yeoman Warders” sau 
”Beefeaters”. Cazare în Londra.

2. Londra

Avem la dispoziţie o zi în acest oraș legendar. În 
prima parte, bifăm principalele obiective turistice 
ale Londrei: London Eye, Tower Bridge, Tower 
of London, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 
Hyde Park, Covent Garden. Pentru că Londra este 
foarte generoasă în diversitatea ei, după-amiaza 
o petrecem fiecare după bunul plac. Putem alege 
să vizităm British Museum, să admirăm Galeriile 
Tate, să ne fotografiem cu figurile de ceară de 
la muzeul Madame Tussaud’s. Pentru shopping, 
avem de ales între magazinele de lux din Mayfair 
și vânătoarea de chilipiruri în Covent Garden. Ar 
fi nedrept să nu amintim de fabulosul magazin 
Harrods, care merită vizitat nu doar pentru 
cumpărături ci și pentru atmosferă.  Seara cazare 
la acelasi hotel din Londra.

3.  Londra - Stonehenge – Bath – Exeter

Scăpăm relativ repede de aglomeraţia super-
metropolei londoneze și privim peisajul rural tipic 
englezesc de un farmec unic. În curând ajungem 
să descoperim cel mai  important sit preistoric 
al Marii Britanii, Stonehenge. O “mână” de 
pietre parcă aranjate, în joacă, de un uriaș venit 
de pe altă lume- teoriile abundă când vorbim 
despre acest loc cu o încărcătură aparte, însă 
avem privilegiul să simţim energia proverbială 
a locului pe pielea noastră. Continuăm drumul 
spre Bath, oraș a cărui eleganţă georgiană a 
determinat UNESCO să îl înscrie în Patrimoniul 
Cultural Mondial. Istoria locului pornește încă de 
la romani, care au descoperit calităţile termale ale 

singurului izvor cu apă caldă din Britania, pe care 
au cucerit-o în anul 43 AD. Facem turul orașului 
și ne concentrăm asupra Băilor Romane, superb 
conservate. Ajungem apoi în Exeter, care își 
împlinește menirea de secole ca centru spiritual și 
administrativ al regiunii Devon. Catedrala gotică 
a orașului veghează asupra străzilor pietruite, iar 
clădirile medievale și fragmentele din vechea 
așezare romană care se întindea odinioară aici 
se împletesc armonios cu aerul studenţesc din 
prezent.

4. Buckfast Abbey- Plymouth – Palperro - 

Dartmoor

Program liber sau excursie optionala – Parcul 
National Dartmoor. De dimineaţă, plecăm la 
drum iar prima noastra oprire va fi la Abaţia 
Buckfast. Impresionanta construcţie care îmbină 
stilul romanic și gotic a fost ridicată pe ruinele 
unei mănăstiri fondate în 1018.  Ne continuam 
calatoria si drumul ne duce catre Plymouth. Portul 
este unul dintre cele mai mari din lume, fiind 
astăzi și una dintre cele mai mari baze navale din 
Europa. Vizităm treptele Mayflower, de unde se 
spune ca a plecat vasul cu același nume către 
Lumea Nouă în 1620, și savurăm o budincă 
de Yorkshire, apoi mergem spre Palperro, un 
pitoresc sat de pescari care înconjoară un port 
romantic. De acolo ne îndreptăm către Parcul 
Naţional Dartmoor, care pare desprins din 
„Stăpânul Inelelor”. Peisajul cinematic vă va 
captiva întru totul, cu turmele de oi și poneii 
care pasc liniștite, dar și cu râurile repezi și 
bolovanii îmbăcaţi în verdele crud al mușchilor 
și lichenilor. In cursul serii ne întoarcem în Exeter 
și ne odihnim ca să prindem puteri pentru alte 
destinaţii britanice legendare.

5. Exeter – Glastonbury – Cardiff.

Mergem prin minunata zonă rurală din sud-
estul Angliei către Glastonbury, capitala culturii 
alternative. Ruinele vechii abaţii de aici se spune 
că ascundeau mormântul legendarului Rege 
Arthur, însă acestea au fost distruse în timpul 
demolării din 1539. Orașul ascunde o zonă 
minunată, formată din Grădinile și Fântâna 
Chalice, care au fost locuri de pelerinaj încă din 
vremea celţilor. Apa roșie din fântâna săpată 
acum 800 de ani se zvonește că are proprietăţi 
de vindecare, iar unele legende identifică 
fântâna ca locul în care ar fi fost ascuns Sfântul 
Graal. Continuăm călătoria spre Cardiff, capitala 
Ţării Galilor. „Prins” între un vechi fort și o faleză 
modernă, orașul a devenit unul dintre centrele 
urbane de vârf din Marea Britanie. Incepem turul 
de oras admirand: Parcul Cathays cu Primaria 
si Universitatea, Castelul Cardiff, Stadionul 
Millenium, Golful Cardiff si Imobilul Pierhead. 
Seara cazare în zona Cardiff.

6. Cardiff – Ludlow – Chester – Liverpool

După un mic dejun copios (pentru care englezii 
sunt renumiţi!), pornim la drum. Programul 

Cine-o pus “pub-ul” în drum...

Probabil că aceast zicală, ușor 
modificată de noi ca să se 
potriveascpă în context, nu este 
mai valabilă nicăieri în lume ca în 
Anglia. Nu toţi britanicii au votat 
pentru brexit, ţine cont de asta. 
Iar cel mai bun mod de a intra în 
vorbă cu localnicii este să aduci 
vorba de fotbal într-un pub local. 
Eticheta riguroasă nu se aplică decât 
în Buckingham Palace sau camera 
Lorzilor. Cheers e cuvântul magic!

Stonehenge

Istoria acestui loc rămâne unul 
dintre cele mai fascinante mistere 
ale Marii Britanii. Edificiul 
ceremonial ar fi fost un loc sacru și 
de pelerinaj pentru primii locuitori 
de pe insulă. Celţii stăpâneau 
teritorii vaste în Europa, înainte să 
ajungă pe insulă, ei fiind împinși 
către aceste teritorii de valurile de 
migratori din Eurasia. 

Whiskey

Știai că whiskey-ul își capătă 
culoarea arămie datorită butoiului 
în care este păstrat? Fă un tur 
interesant al unei distilerii autentice 
și află mai multe despre tehnica 
distilării.
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continuă cu o călătorie prin zona rurală a Tă rii 
Galilor. Peisajul verde, casele tipice, cu piatră 
și grădini îngrijite creează o atmosferă care 
ne rămâne în suflete. De aici plecăm către 
regiunea Shropshire și facem prima oprire în 
Ludlow. Situat pe malul nordic al râului Teme, 
acest oraș comercial fermecător ascunde 
ruinele Castelului Norman, cât și superbe 
clădiri tudoriene alb-negru, care înconjoară 
străduţele de piatră. Mergem apoi în Chester, 
unul dintre cele mai mari daruri ale istoriei 
engleze pentru vizitatorii contemporani. 
Ruinele din gresie roșie ale vechiului zid de 
apărare roman pare că privesc spre îngrijitele 
clădiri din epocile Tudor și cea victoriană. 
De aici plecăm la Liverpool, care și-a creat o 
reputaţie mondială graţie iubirii faţă de fotbal. 
Orașul are, de asemenea, un patrimoniu 
cultural impresionant, având mai multe clădiri 
listate în Patrimoniul Mondial UNESCO decât 
orice alt oraș din afara Londrei,  iar galeriile 
și muzeele sale fiind printre cele mai bune 
din ţară. Nu în ultimul rând, este locul unde 
s-a născut legendara trupă Beatles. Facem o 
plimbare prin Liverpool si admiram Catedrala 
Liverpool, Victoria Gallery Museum și Parcul 
Sefton. Gustăm puţin din farmecul orașului și 
mergem la hotel pentru odihnă.

7. Liverpool  -  Lake District – Glasgow

Continuăm minunata noastră excursie prin 
sufletul Marii Britanii cu Lake District, de 
departe cel mai popular parc naţional din 
Regatul Unit. În fiecare an, circa 15 milioane 
de vizitatori din întreaga lume explorează 
zona și nu este greu de înţeles de ce poeţii 
romantici veniţi aici în secolul al XIX-lea s-au 
îndrăgostit de panorama dealurilor abrupte 
și a lacurilor limpezi de munte. De aici busola 
noastră arată spre Glasgow pentru a explora 
cel mai mare oraș al Scoţiei. Program de 
voie. I-aţi inima în dinţi și pornește la pas pe 
străzile metropolei. Centrul vechi îţi oferă 
numeroase opriri, fie pentru a te delecta 
cu o halbă de bere autohtonă, fie pentru a 
admira clădirile impunătoare cu arhitectură 
gotică de o frumuseţe sobră  - Sala Regală 
de Concerte, Catedrala din Glasgow, Piaţa St. 

George. Dacă te pasionează cumpărăturile, 
neapărat să ajungi pe celebrul bulevard 
pietonal, Buchanon Street.  Superbele clădiri 
victoriene fac un contrast puternic cu viaţa de 
noapte vibrantă, cu restaurantele și pub-urile 
colorate unde au loc aproape seară de seară 
concerte live. Vitalitatea acestui oraș este de-a 
dreptul contagioasă, iar combinaţia dintre 
caracterul urban și locuitorii săi prietenoși 
este captivantă. Seara cazare la hotel în zona 
Glasgow.

8. Glasgow – Glencoe – Fort William – 

Scotish Highlands

Mergem spre Glencoe, o regiune care oferă 
unele dintre cele mai frumoase peisaje din 
Scoţia, dacă nu chiar din întreaga Marea 
Britanie, unde munţii se cufundă în văi 
(glens) de un verde intens,  până când se 
întâlnesc cu apele mereu schimbătoare 
ale lacurilor (lochs).  Ne aflăm în regiunea 
numită Highlands, un teritoriu vast cu lacuri 
întinse, munţi cu vârfuri albe aproape tot 
anul, câmpii de un verde cum nu mai găsești 
nicăieri în lume. Poposim în Fort William, 
oraș care se mîndrește cu supranumele de 
capitala activităţilor în aer liber din Marea 
Britanie. Vizitatorii se bucură de acces ușor 
spre dealurile înfloritoare, la trasee de 
alpinism sau ciclism, sporturi de zăpadă și 
acvatice - precum și la plăceri mai monotone 
ca pescuitul sau mersul pe jos. Aflat la 9 
km depărtare pe malul râului Ness, orașul 
Inverness este ultima redută nordică pentru 
pasionaţii de activităţi în aer liber. Peisajul 
este demn de scenele din Urzeala Tronurilor 
sau Harry Potter. Seara cazare la hotel în zona 
Newtonmore.

9. Insula Skye - Culloden - Highlands 

Program liber sau excursie optionala Scotia 
de Nord. Pornim într-o călătorie spre magica 
insulă Skye, cea mai mare și mai cunoscută 
din arhipelagul Inner Hebrides, situat în largul 
coastei de vest a Scoţiei continentale. Viaţa 
sălbatică abundă, cu păsări felurite, cerbi și o 
varietate mare de pești, de la cod la somon. 
Aici se află și Castelul Eilean Donan, unul 

dintre cele mai renumite din Scoţia. Munţii 
de pe insulă sunt potriviţi pentru căţărări, 
iar Skye ascunde și piscine naturale ireale, 
unde legenda spune că înoţi cu zânele în apa 
azur. Continuăm explorarea cu o vizită pe 
câmpul de luptă din Culloden, loc important 
în vremea războiului dintre scoţieni și coroana 
britanică. Ameţitoarea zonă montană Scottish 
Highlands păstrează cu sfinţenie secretul 
monstrului din Loch Ness, care a stârnit atâta 
controversă de-a lungul timpului. Seara 
ne intoarcem la hotelul nostru din zona 
Newtonmore. Cazare. 

10. Newtonmore  – Pitlochry-  St Andrews– 

Edinburgh

Ne îndreptăm spre sud și facem prima 
oprire în Pitlochry, un oraș fermecător în 
care admirăm Castelul Braire cu pajiștile sale 
înflorate și facem o plimbare în frumoasa 
Pădure Faskally. Apoi mergem în St Andrews, 
locul în care s-ar fi inventat jocul de golf. Ne 
convingem de acest lucru văzând terenul Old 
Course, pe care se juca golf încă din sec XV. 
Tot aici se află și cea mai veche Universitate 
din toată Marea Britanie, și “punctul istoric” 
în care Prinţul William a întîlnit-o pe viitoarea 
ducesă de Cambridge și actuala soţie, Kate 
Middleton.  O plimbare la pas prin frumosul 
și cochetul oraș St. Andrews va fi o adevărată 
încântare cu vizita obligatorie a ruinelor 
Catedralei St. Andrews sau a faimoasei plaje 
West Sands. Ne îndreptăm apoi spre capitala 
Scoţiei, Edinburgh unde ne retragem la hotel. 
Cazare la hotel in zona Edinburg. 

11. Edinburgh – Capela Rosslyn

După micul dejun, luam cu asalt capitala 
Scoţiei. Edinburgh este, fără doar și poate, 
nestemata coroanei Scoţiei și unul dintre 
cele mai vibrante orașe din Europa. Gazda 
mai multor festivaluri de artă renumite care 
atrag anual zeci de mii de entuziaști, orașul 
se poate mandri cu o colecţie fabuloasă de 
clădiri și monumente istorice din Evul Mediu 
care fac parte din patrimoniul UNESCO.  
Este răsfăţul suprem pentru orice călător: 
atracţii la tot pasul, restaurante decadente 

Castelul Edinburg

Reședinţă regală pentru monarhii 
Scoţiei, ocupă colina stâncoasă ce 
domină orașul. De acolo avem parte 

de o panoramă spectaculoasă, cu vedere 
asupra acoperișurilor și străzilor pline de 
viaţă, precum și asupra faimoasei Royal Mile.

1 Big Ben

CConsiderat un simbol al Londrei, 
Big Ben este fără doar și poate  turnul 
care apare cel mai des în broșurile sau 

revistele de călătorii, fi ind confundat deseori 
chiar cu emblema Capitalei britanice. Clădirea 
este o capodoperă a stilului arhitectural gotic. 

2 Acasă la Shakespeare 

Stradford-upon-Avon, un oraș 
mic și impresionant prin faptul că 
păstrează foarte bine atmosfera 

timpurilor în care aici se scriau unele dintre 
cele mai importante capodopere ale literaturii 
universale. 

3
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de limbă despre… poveștile cu fantome. Fundaţia 
Internaţională a Cercetătorilor Fenomenelor 
Paranormale a decretat York-ul drept “cel mai 
bântuit oraș din Europa”, în 2002. Lucru care nu ne 
împiedică să ne cazăm tocmai aici în York. Cazare 
in zona York. 

13.  York – Stratford upon Avon  - Luton

Avem pe traseu orașul natal a lui Shakespeare, 
Stradford-upon-Avon, un oraș mic și impresionant 
prin faptul că păstrează foarte bine atmosfera 
timpurilor în care aici se scriau unele dintre 
cele mai importante capodopere ale literaturii 
universale. Deschidem cercul de la Casa 
Memorială, locul în care s-a născut scriitorul și îl 
închidem la biserica Trinity, unde se află mormântul 
lui Shakespeare. Păstrăm nota intelectuală care 
a deschis ziua și ajungem în Oxford, locul unde 
învaţă elitele lumii. Vechi centru universitar, este 
visul oricărui părinte pentru copilul său. Însă pentru 
a putea studia în pretenţioasele universităţi din 
Oxford trebuie să ai în arborele genealogic măcar 
un pic de sânge albastru sau să fii putred de bogat. 
Ori, desigur, să fii genial.  Plecăm apoi spre Londra. 
Seara, ne reunim pentru cina festivă să depănăm 
amintirile incredibile din această vacanţă în care 
am adunat senzaţii, am văzut locuri și am trăit 
experienţe de ajuns cât să scriem un roman. Ne-
am bucurat împreună de locuri emblematice ale 
lumii, dar ne-am și destins în verdele proaspăt al 
Irlandei și al Scoţiei. Să ne fie de bine, CHEERS! 

14.  Luton - București

Cu amintiri de nepreţuit și cu imaginaţia 
îmbogăţită de castele, legende, istorie și cultură 
britanică mergem la aeroportul din Luton și ne 
întoarcem la București.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Londra si retur;
Transport cu autocar climatizat;
13 cazari la hoteluri de 2-3*;
13 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Plymouth si Parcul National Dartmoor
35 €/pers.
Excursie Scoţia de Nord - 45 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 25 persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 345 €
• Reducere copil  6-12 ani - 25 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti
• Reducere a 3-a pers. în camera: 15 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 100€

PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 40€

695€
+ 395 € (bilet avion, transferuri si  transport autocar)

595€
+ 395 € (bilet avion, transferuri si  transport autocar)

625€
+ 395 € (bilet avion, transferuri si  transport 

autocar)

655€
+ 395 € (bilet avion, transferuri si  transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, avand 

incluse asigurarea medicala, storno si de 
bagaje.

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• • Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  31.03.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Fish & chips 
Te-ai întrebat cum e bucătăria din 
Albion fără infl uenţe din colonii sau 
de pe continent? Cea mai cunoscută 
și mai populară mâncare printre 
britanici este celebrul “Fish & chips”. 
De fapt, este vorba de o porţie mare 
de fi le de cod prăjit pane, cu cei mai 
banali cartofi  prăjiţi, totul înfășurat 
într-un cornet mare de hârtie (încă 
se mai folosește și hârtia de la ziare). 
Englezii, pe lângă sare, adaugă la 
cartofi i prăjiţi câţiva stropi de oţet. 
Chiar dacă nu-ţi vine să crezi, o să-ţi 
placă atât de mult încât vei mai dori 
o porţie. 

Ceaiul de la ora 5 

În Anglia ceaiul se bea cu seriozitate 
ceremonioasă, iar decorul și 
scenografi a trebuie să fi e la înălţimea 
momentului. Iată de ce, trebuie să 
intri într-o ceainărie desuetă, pentru 
a savura în stil aristocratic o ceașcă 
de ceai autentic, exact la ora 5 după-
amiaza. 

Schimbarea gărzilor

Nu ocoli momentul schimbării gărzii 
de la Palatul Buckingham! Gărzile 
regale, cu celebrele lor căciuli 
din blană de urs, au un program 
bine stabilit, atrăgând grupuri 
impresionante de turiști din lumea 
întreagă. Vei înţelege la faţa locului 
de ce este această ceremonie atât de 
fascinantă.

și cârciumi în care petrecerile nu se opresc, poeţi 
de stradă și artiști ambulanţi gata să-ţi aducă un 
zâmbet pe buze. Castelul Edinburgh, reședinţă 
regală pentru monarhii Scoţiei, ocupă colina 
stâncoasă ce domină orașul. De acolo avem parte 
de o panoramă spectaculoasă, cu vedere asupra 
acoperișurilor și străzilor pline de viaţă, precum 
și asupra faimoasei Royal Mile, principala arteră 
din centrul istoric. Privirile ne sunt atrase ca un 
magnet de Palatul Regal, Parlamentul scotian 
si de catre Catedrala St Giles. Ne oprim apoi în 
Charlotte Square si George Street.  Timp liber 
pentru a descoperi farmecul capitalei Scoției. 
După amiaza ne îndreptăm spre Capela Rosslyn, 
locul încoronării mai multor monarhi. După 
ecranizarea bestseller-ului lui Dan Brown, “Codul 
lui Da Vinci” , Capela Rosslyn atrage sute de mii 
de vizitatori anual. Zidurile sculpturale se pare 
că ascund o serie de simboluri atribuite frăţiei 
secrete a masonilor templieri și mistere ezoterice 
care așteaptă să fie descoperite. Oare cum de 
există plante reprezentate în basoreliefuri precum 
porumbul sau aloe vera înainte de descoperirea 
Americilor? Însă frumuseţea acestei biserici 
rămâne principalul motiv de atracţie pentru cei mai 
mulţi vizitatori. Cazare la același hotel.

12. Edinburg – Alnwick – York

Ne oprim să vizităm Alnwick. Orașul medieval 
ascunde un castel cu o grădină fabuloasă, în 
interiorul căreia se află Poison Garden, o zonă 
aparte cu 100 de plante letale pentru om. Ne 
plimbăm pe străzile sale pietruite care formează un 
labirint încântător, apoi ne continuăm călătoria. Ne 
așteaptă atmosfera medievală și cu multe detalii 
uimitoare care au însoţit istoria Angliei, orașul York.  
Catedrala York, cea mai mare catedrală în stil gotic 
din Nordul Europei, este reședinţă episcopală . 
York are o veche tradiţie în arta ciocolateriei. Prin 
urmare, ne plimbăm pe străduţele cu iz de istorie 
și intrăm în magazinele cochete să cumpărăm 
suveniruri, printre care și specialităţi rafinate de 
ciocolată. Ajungem și pe celebra Shambles, o 
stradă care trebuie vizitată pentru farmecul ei 
unic. Aici ne putem opri la o cafea și, dacă ne 
împrietenim ad-hoc cu un localnic, îl putem trage 

BEST DEAL

28.06;23.07

23.08; 05.09

2018

DATE DE PLECARE
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Anglia

Londra

Brighton

Eastbourne

Dover 

Canterbury 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

8 mese incluse:
      8 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Anglia nu duce lipsă de castele, cum 
dealtfel nici de familii cu sânge albastru 
care încă mai locuiesc în ele. Avem ocazia 
să experimentăm eticheta riguroasă a 
englezilor. Ladies & Gentlemen, ceaiul de 
la ora 5 se bea exact la ora 5.

Londra: Turnul Londrei, Trafalgar Square, 
Westminster Abbey, British Museum, 
Kew Garden,  Muzeul Figurilor de Ceară- 
Madame Tussaud’s
Bluebell Railway
Sheffi eld Park
Dover: Castelul Dover
Canterbury: Catedrala

Vizită într-un alt loc de basm, Palatul 
de la Hampton Court, reședinţa 
preferată a lui Henric al VIII-lea

FII PREGĂTIT DE...

345 €

începând de la

+ 365 € (bilet avion, transfer 
și transport autocar)

�
?� � /pers.

(45'3(
�������"���	�����������	�

Vizităm castele și grădini la fel de faimoase precum prinţesa 
de Walles, iar pe alocuri oprim la un ceai de băut în tihnă la 
conace superbe din Anglia provincială. 
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O călătorie care trezește sângele albastru din noi.
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CULTURALELondra – Kew Gardens – Wisley Gardens – Hampton Court – Sheffi  eld Park  – BlueBell  - Railway -  Brighton – Dover – 

Cantenbury -  Mount Ephraim Country House – Sissinghurst – Castelul Hever  -  Chartwell 

În pub neaoș englezesc

Nu toţi britanicii au votat pentru brexit, 
ţine cont de asta. Iar cel mai bun mod 
de a intra în vorbă cu localnicii este 
să aduci vorba de fotbal într-un pub 
local. Eticheta riguroasă nu se aplică 
decât în Buckingham Palace sau camera 
Lorzilor. “Cheers” eeste cuvântul 
magic!

Ce mănâncă prinţul

Dacă te vizitează un englez și îi oferi 
micul dejun, pregătește-te temeinic! 
Meniul mic-dejunului britanic în forma 
lui actuală a fost conceput în epoca 
victoriană, pentru a oferi muncitorilor 
energia necesară pentru o zi grea 
şi lungă de muncă. În consecinţă, 
conţine mai ales carne: şuncă şi cârnaţi 
tradiţionali, din carne de porc. Lângă, 
vine garnitura: ouă prăjite, fasole 
boabe, roşii gătite pe grătar sau făcute 
sote. Nici pîinea nu lipseşte din meniu, 
prăjită la tigaie în unt și înveselită cu 
câteva feliuţe de șuncă! 

London Eye

Londra trebuie văzută seara de la 
înălţime și admirată ca o nestemată 
sclipitoare, așa că trebuie să completăm 
turul Londrei urcând la 135 m înălţime 
pe faimoasa roată London Eye, al 
doilea cea mai înaltă din lume, și o 
atracţie unică a Londrei. Începând 
cu septembrie 2015, London Eye a 
fost sponsorizat de către Coca Cola și 
decorat cu luminiţe roșii. Aventurează-
te spre cer și privește peisajul 
panoramic al unei Londre de vis.

Savori din: Marea Britanie
.................................................................
Te-ai întrebat cum e bucătăria 
din Albion fără influenţe din 
colonii sau de pe continent? Cea 
mai cunoscută și mai populară 
mâncare printre britanici este 
celebrul “Fish & chips”. De fapt, 
este vorba de o porţie mare de 
file de cod prăjit pane, cu cei mai 
banali cartofi prăjiţi, totul înfășurat 
într-un cornet mare de hârtie 
(încă se mai folosește și hârtia de 
la ziare). Englezii, pe lângă sare, 
adaugă la cartofii prăjiţi câţiva 
stropi de oţet. Chiar dacă nu-ţi 
vine să crezi, o să-ţi placă atât de 
mult încât vei mai dori o porţie.

FISH & CHIPS
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 15.07.
Locuri limitate!

1. București - Londra

Călătoria noastră începe din aeroportul 
Otopeni de unde ne îmbarcăm pentru 
zborul spre Londra.  Imediat după  aterizare 
vă invităm la o întâlnire cu ghidul care vă va 
însoţi în acest program, pentru a vă informa 
despre detalile programului pe următoarele 
zile. Urmează să ne îmbarcăm  în microbuzul 
de transfer care ne va duce în inima 
Londrei.  Astăzi vom face un tur al orașului 
pentru a descoperi o serie de monumente 
care au făcut Londra faimoasă. Printre 
acestea se numără: Big Ben, turnul cu ceas 
construit în 1859, Palatul Westminster, 
care găzduiește Parlamentul britanic, 
Westminster Abbey, cea mai cunoscută 
biserică londoneză, unde sunt încoronaţi 
regii și reginele Marii Britanii și Palatul 
Buckingham, reședinţa principală a Casei 
regale britanice. Admirăm impresionanta 
arhitectură a Catedralei St. Paul – o biserică 
anglicană situată pe colina Ludgate Hill, 
trecem prin faimoasa piaţă Piccadilly Circus 
– un loc preferat deopotrivă de londonezi și 
de turiști pentru cumpărături.
După-amiază continuăm plimbarea cu Kew 
Garden. Splendida grădină botanică este 
cea mai mare și diversă din lume și face 
parte din patrimoniul UNESCO. Vedem 
vastele sere victoriene și galeriile interioare, 
apoi explorăm cu autocarul, timp de 40 
de minute, aleile cu plante minunate și 
construcţii spectaculoase.  Deplasare catre 
hotelul din Londra pentru cazare .

2. Londra

La prima oră după ce ne trezim, vom savura 
micul dejun tipic englezesc și o cafea care 
să ne dea energie pentru a explora Londra. 
Avem la dispoziţie o zi întreagă în acest 
oraș legendar. În prima parte a zilei bifăm 
principalele obiective turistice ale Londrei: 
London Eye, Tower Bridge, Tower of 
London, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 
Hyde Park, Covent Garden. Toate ne sunt 
familiare din reviste, filme sau cărţi, însă 
este cu totul altceva să le vezi de aproape, 
să poţi atinge statuile de bronz ale leilor din 
Piaţa Trafalgar sau să traversezi chair pe jos 
faimosul Tower Bridge peste Tamisa. 
Pentru că Londra este foarte generoasă în 
diversitatea ei, după-amiaza o petrecem 
fiecare după bunul plac. Putem alege să 
vizităm British Museum, cel mai mare și 
mai impresionant muzeu din Anglia, să 
admirăm colecţiile inestimabile de lucrări 
de artă modernă din Galeriile Tate, să ne 

fotografiem cu figurile de ceară ale celor 
mai cunoscute personalităţi și celebrităţi 
mondiale de la muzeul Madame Tussaud’s. 
Și dacă ești în Londra, trebuie neapărat să 
îţi rupi o parte din timp pentru shopping. La 
urma urmei, Londra este, și nu întâmplător, 
una din cele patru capitale mondiale ale 
modei.  Desigur, în funcţie de buget și de 
pasiuni, avem de ales între magazinele de 
lux din Mayfair și vânătoarea de chilipiruri în 
Covent Garden. Ar fi nedrept să nu amintim 
de fabulosul magazin Harrods, care merită 
vizitat nu doar pentru cumpărături ci și 
pentru atmosfera sa cu totul unică.  După 
o zi istovitoare în fabuloasa Londra, ne 
retragem la hotel pentru odihnă și somnul 
binemeritate. Cazare la același hotel din 
Londra.

3. Gradinile Wisley – Palatul  Hampton 

Court 

Pentru a cunoaște măcar o părticică a 
Londrei, nu ţi-ar fi de ajuns o viaţă întreagă. 
Cel puţi asta susţin chiar localnicii din 
metropolă și primul sfat pe care îl dau 
oricărui călător este să își cumpere un ghid 
tipărit: “London from A to Z”. Cărticica 
de buzunar te poate scoate din bucluc 
dacă te pierzi pe străzile aglomarate 
ale orașului. Aîadar, cu acest sfat, te 
îndemnăm să explorezi mai departe Londra. 
Ai la dispoziţie toată ziua ca să găsești 
pitorescul străzilor, abundenţa magazinelor 
sau atmosfera inegalabilă a pub-urilor 
englezești. Pentru călătorii iniţiaţi, căutătorii 
de comori culturale, avem o altă sugestie: te 
invităm într-o excursie opţională la Wisley. 
De dimineaţă, pornim spre încântătoarea 
grădină Wisley, administrată de Societatea 
Regală de Horticultură. Domeniul are 81 
hectare, pline cu arbori și plante care par 
din povești, o pepinieră extraordinară, 
sere, iazuri și lacuri ireale și un centru de 
consiliere pentru creșterea plantelor. După 
ce facem un tur pietonal prin grădină, 
putem lua prânzul într-un dintre pitoreștile 
restaurante de aici. După ce rezistăm 
cu greu tentaţiei de a fotografia totul, 
mergem într-un alt loc de basm, Palatul de 
la Hampton Court, reședinţa preferată a lui 
Henric al VIII-lea. Pe lângă palat și grădinile 
sale, alte puncte de interes sunt un teren 
de tenis istoric și o imensă plantaţie de viţă 
de vie, declarată oficial cea mai mare din 
lume încă din 2005. Nu putem pleca de aici 
fără să pătrundem în magnificul labirint de 
tisă, care are 800 de metri lungime, și în 
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grădinile secrete. Întoarcere în Londra 
pentru cazare la același hotel.

4. Sheffield Park - Bluebell Railway 

- Eastbourne

Azi vom avea parte de o aventura 
unica  de neratat măcat o dată în 
viaţă, plimbarea cu trenul cu aburi pe 
Bluebell Railway (biletele de tren se 
achită separat, circa 15 GBP). Ne urcăm 
în tren la staţia East Grinstead. Drumul 
de 18 kilometri vă poartă în timp nu 
doar prin felul în care funcţionează 
trenul, dar mai ales datorită faptului că 
majoritatea vagoanelor sunt fabricate 
înainte de 1939. După inedita călătorie 
cu trenul, continuăm periplul și ne 
vom îndrepta spre Sheffield Park, o 
grădină de 50,5 hectare proiectată 
în secolul al XVIII-lea de legendarul 
peisagist Lancelot „Capability” Brown. 
Proprietatea se întinde pe mai multe 
hectare împădurite, cuprinde de 
asemenea patru lacuri mari și o varietate 
impresionantă de copaci și arbuști.
Destinaţia finală a acestei zile este 
Eastbourne, cel mai însorit oraș al Marii 
Britanii, așezare veche de secole aflat la 
ţărmul de este a ţării. Ceea ce ne atrage 
atenţia imediat ce ajungem este un 
promenada pietonală de pe faleză unde 
sunt insirate restaurante tipic englezești 
care servesc delicioasa plăcintă cu pește 
proaspăt sau scoici preparate după 
specificul locului, alături de un ceai sau 

un pahar de vin. Plecăm spre Hotel.
Seara cazare în zona Eastbourne. 

5. Eastbourne - Brighton 

Program liber sau excursie optionala la 
Brighton, care este fără îndoială orașul 
cel mai colorat și excentric din Marea 
Britanie. Aici burlesque-ul întâlnește 
designul contemporan, iar hostelurile 
colorate sunt vecine cu hotelurile 
botique. Ne plimbăm pe aleile înguste 
de lângă faleză, care și-au păstrat alura 
de pe vremea când aici se afla doar un 
sat pescaresc, și ne oprim la cumpărături 
prin magazinele cochete care împânzesc 
zona. Ne întoarcem apoi în Eastbourne, 
unde avem timp până seara să mai 
descoperim puţin din farmecul orașului. 
Cazare la acelasi hotel din zona 
Eastbourne.

6. Dover - Canterbury - Mount 

Ephraim Country House - Kent 

Iată încă o zi, să sperăm, însorită pe 
meleagurile Angliei. De-acum, suntem 
tot mai familiarizaţi cu traficul “pe 
invers” al britanicilor, suntem mai puţin 
stresa’i când traversăm străzile, bem în 
loc de cafea, o ceașcă de ceai dimineaţa. 
Programul zilei este următorul: mergem 
spre ţărmul Canalului Mânecii spre 
Dover, unde primul lucru care ne 
surprinde este superbul peisaj care 
încadrează White Cliffs, numele malului 
înalt și alb care mărginește orașul. Aici 

se află un obiectiv turistic cu o istorie 
milenară, Castelul Dover. Pe vastul 
domeniu se află ruinele unui far roman, 
care ghida bărcile acum aproape 
2.000 de ani și este considerat cea 
mai veche clădire din Marea Britanie. 
Plecăm apoi spre faimoasa catedrală 
Canterbury, ţinta finală a pelerinilor 
din cartea lui Chauser, The Canterbury 
Tales. Foartă multă lume consideră 
că minunata catedrală din oraș, care 
face parte din patrimoniul universal, 
este cea mai frumoasă din Europa, iar 
aleile medievale înguste, grădinile 
de pe malul apei și zidurile antice de 
apărare fac din Canterbury o minunăţie. 
După vizita la catedrală, rămâne timp 
berechet pentru a explora orașul plin 
de viaţă, cu studenţi veseli și activi, și 
cu o multitudine de baruri, restaurante 
și magazine chic. De aici, după o pauză 
de ceai, ne îndreptăm spre domeniul 
Mountain Ephraim întins pe mai bine 
de 4 hectare. Acesta ne încântă cu 
frumoasele sale grădini Edwardiene, 
amenajate chiar la începutul secolului 
XX.  Gazdele sunt primitoare și ne invită 
ospitalier într-un salon de bun venit, 
amenajat pentru servirea faimoasei  
băuturi cotidiene al englezilor. 
Ne întreţinem cu gazdele, atât cât ne 
permite engleza pe care o cunoaștem. 
Apoi ne luăm rămas bun și plecăm spre 
o altă regiune legendară a Angliei. Seara 

Sheffi  eld Park

O grădină absolut spectaculoasă 
care se întinde pe o suprafaţă de 50,5 
hectare proiectată în secolul al XVIII-
lea de legendarul peisagist Lancelot 
„Capability” Brown. Proprietatea se 
întinde pe mai multe hectare împădurite, 
cuprinde de asemenea patru lacuri mari și 
o varietate impresionantă de copaci. 

1 Big Ben

Considerat un simbol al Londrei, 
Big Ben este fără doar și poate  

turnul care apare cel mai des în broșurile sau 
revistele de călătorii, fi ind confundat deseori 
chiar cu emblema Capitalei britanice. Clădirea 
este o capodoperă a stilului arhitectural gotic. 
Dacă e să-ti dai un punct de întâlnire vreodată 
în Londra, alege Big Ben. Nimeni nu dă greș cu 
un asemenea reper. 

2 Sissinghurst Gardens 

Creată în anii 1930 de scriitoarea 
Vita Sackville-West și de soţul 

său, Harold Nicolson, autor și totodată 
diplomat, este printre cele mai iubite 
grădini din Marea Britanie și din ce în ce 
mai mulţi  vizitatori îi trec porţile de la an 
la an. Grădina este ingenios concepută, ca 
o serie de „camere”, fiecare cu alte culori 
și tematică, separate prin garduri vii 
decupate și pereţi de cărămidă roz.

3
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8.  Kent - Castelul Hever - Chartwell - 

Londra

Mergem într-un tur ghidat prin grădinile 
Castelului Hever. Fiecare dintre ele este 
diferită, de la cea plină cu un set uriaș de 
șah până la cea cu plante aromatice sau la 
colecţia impresionantă de statuete din cea 
italiană. Admirata zonă cu trandafiri conţine 
peste 4.000 de exemplare, iar aleea cu aluni 
atrage deopotrivă vizitatori, cât și păsări 
pofticioase. Cea mai veche parte a castelului 
datează din 1270 și a devenit cunoscută ca 
reședinţă a soţiei lui Henry al VIII-lea Anne 
Boleyn. Plecăm apoi în Chartwell, unde au 
locuit Winston Churchill și soţia lui timp de 
40 de ani.  Casa este încă la fel cum a fost 
atunci când familia a locuit aici, iar imagini, 
cărţi și amintiri personale evocă grandioasa 
carieră și pasiunile acestei familii influente. 
Studioul găzduiește cea mai mare colecţie 
de picturi a lui Churchill, care numără peste 
500 de tablouri. 
Seara sosire în Luton și cazare la hotel. 

9. Londra - București

Îndrăgostiţi iremediabil de grădinile și 
aromele Angliei, plecăm cu avionul din 
Londra spre București.

PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti – Londra si retur;
Transport cu autocar climatizat;
4 cazari la hoteluri de 2-3*;
4 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu. 

OPŢIONAL

Gradinile Wisley și Palatul Hampton Court - 25 €/pers.
Brighton - 25 €/pers
Sissinghurst - 25 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe și cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;
Biletele de tren pe Bluebell Railway (circa 15 GBP/ pers)

DE REŢINUT!

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Ceaiul de la ora 5 

În Anglia ceaiul se bea cu 
seriozitate ceremonioasă, iar 
decorul și scenografi a trebuie 
să fi e la înălţimea momentului. 
Iată de ce, trebuie să intri într-o 
ceainărie desuetă, pentru a 
savura în stil aristocratic o 
ceașcă de ceai autentic, exact la 
ora 5 după-amiaza. 

Whiskey

Știai că whiskey-ul își capătă 
culoarea arămie datorită 
butoiului în care este păstrat? 
Fă un tur interesant al unei 
distilerii autentice și afl ă mai 
multe despre tehnica distilării.

ne vom caza la un hotel din zona Kent.

7. Kent - Sissinghurst Gardens

Nume sonor în istoria Marii Britanii, dar 
și o denumire care a inspirat o marcă 
recunoascută de ţigarete, Kent este un 
oraș fermecător cu multe clădiri istorice, 
străzi care amintesc de Anglia de odinioară, 
molcomă și în același timp pretenţioasă. 
Dacă nu alegi să vii cu noi în excursie, ai 
timp liber la dispoziţie pentru a axplora 
farmecul acestui oraș. Totuși, atracţia zilei 
va fi altundeva, așș ca te invităm în excursia 
optională pentru a vizita  grădina de basm 
din Sissinghurst. Aceasta a fost creată în anii 
1930 de scriitoarea Vita Sackville-West și 
de soţul său, Harold Nicolson, deasemenea 
autor și totodată diplomat. Este printre cele 
mai iubite grădini din Marea Britanie și din 
ce în ce mai mulţi  vizitatori îi trec porţile 
de la an la an. Grădina este foarte ingenios 
concepută, ca o serie de „camere”, fiecare 
cu alte culori și tematică, separate prin 
garduri vii decupate și pereţi de cărămidă 
roz. O zonă specială este The Purple Border, 
despre care unul dintre grădinarii care o 
întreţine spune așa: „Deși Frontiera Purpurie 
poartă acest nume, nu este alcătuită numai 
din plante purpurii. Este un amestec 
inteligent de roz, bleu, liliachiu și purpuriu, 
cu un efect magic”. Acest regal al culorilor și 
amenajărilor ne îndeamnă să folosim pănă 
la epuizare camerele foto sau telefoanele 
mobile pentru a capta cadrele perfecte 
de arătat acasă.  De aici nu e întoarcem la 
hotelul nostru din zona Kent pentru cazare.

15.07; 13.08;

2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 50€

STANDARD PLUS

Reducere 30€

425€
+ 365 € (bilet avion, transferuri si transport autocar)

345€
+ 365 € (bilet avion, transferuri si transport autocar)

375€
+ 365 € (bilet avion, transferuri si transport 

autocar)

395€
+ 365 € (bilet avion, transferuri si transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primle locuri in autocar;
• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 21 de zile inainte de 

data plecarii;
• GRATUIT  - PELLERIN CLUB CARD, avand incluse 

asigurarea medicala, storno si de bagaje.

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabila pentru ultimele locuri in 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  20.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  20.04.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta este valabila pana la  20.04.2018.

BEST DEAL

Reducere 80€

• Supliment de single 215 €

• Reducere pentru copil  cu vârsta între 

6-12 ani  - 25 €, pentru cazare în 

cameră dublă cu 2 adulţi.
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Irlanda
Dublin

Limerick

Killarney

Blarney 

Youghal 

Waterford

New Ross 

Bunratty 

Cliffs of Moher 

Galway

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

6 nopti cazare: 
    hotel de 3*

6 mese incluse:
    6 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Irlandezii sunt printre cei mai pricepuți 
navigatori și le place să trăiască din 
plin. De aici și puzderia de cârciumi cu 
atmosferă din orășelele irlandeze. Peisajele 
rurale fac deliciul tuturor vizitatorilor, iar 
whisky-ul irlandez nu este cu nimic mai 
prejos decât cel Scoțian.

Dublin: Catedrala St.Patrick, O’Connell 
Street, Monumentul Mileniului, Parcul 
Phoenix
Galway ; Limerick: Catedrala Sf. Maria, 
Castel Bunratty, Piaţa Phoenix
Cliffs of Moher
Castelul şi Piatra Blarney
Youghal ; Waterford: Catedrala Sf, Treime, 
Turnul Reginald, Palatul Episcopal

Vizităm Biblioteca Trinity College, unde se 
afl ă  celebra Carte din Kells, manuscris religios 
datând din jurul anului 800.

FII PREGĂTIT DE...

Ţărmuri stâncoase, castele ca-n povești, dealuri nesfârșite: 
te vei îndrăgosti iremediabil de Irlanda și vei visa să revii 
aici, pe Insula de Smarald, unde verdele e mai verde decât 
oriunde în lume. 

ă i â l i d l i fâ i
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325 €

începând de la

+ 365 € (bilet de avion, 
transferuri si transport 
autocar)
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1. București - Dublin

Sosire în Dublin. Facem un tur de oraș să descoperim 
principalele atracţii: Catedrala Saint Patrick,  
Biblioteca Trinity College, unde se află  celebra Carte 
din Kells, manuscris religios datând din jurul anului 
800, O’Connell Street, unde vom vedea statuia lui 
James Joyce sau Monumentul Mileniului. Oraș al 
muzeelor și catedralelor, Dublinul poate fi cu ușurinţă 
descoperit la pas. Cazare în Dublin 

2. Dublin – Galway - Limerick

Dimineata, pornim spre medievalul și frumosul 
Galway, unde vom face un scurt tur pe frumoasele 
strazi pietonale si numeroasele puburi cu cafenele 
care ne vor face vizita in acest oras mult mai plăcută. 
Cu greu ne vom desprinde de fermecătorul Galway 
și ne vom îndrepta spre Limerick, un vechi și frumos 
oraș irlandez așezat pe estuarul râului Shannon. 
Cei mai curajoși pot lua aici pulsul vieţii de noapte, 
deoarece Limerick este faimos pentru puburile sale 
pe care miezul nopţii le găsește adesea pline de 
petrecăreţi. Rămânem peste noapte la Limerick. 
Cazare la hotel in Limerick

3. Limerick –Bunratty – Cliff of Moher - Killarney

 Ne despărţim de Limerick și ne îndreptăm spre 
castelul medieval Bunratty, una dintre cele mai 
populare atracţii din sud-vestul Irlandei. Construit 
în 1425 și jefuit în repetate rânduri, castelul a fost 
restaurat în anii 1950 și readus la forma sa splendidă 
medievală, cu decoraţiuni interioare, tapiserii și 
mobilier în cel mai pur spirit al vremurilor în care 
a fost ridicat. Următoarea destinaţie este Cliffs of 
Moher, un fabulos monument natural, care s-a 
format în peste 300 de milioane de ani. Ne vom 
lăsa fascinaţi de puterea naturii, admirând stâncile 
înalte de 200 de metri, abrupte, care privesc în zare, 
spre imensitatea Oceanului Atlantic, ale cărui valuri 
se sparg de pietrele ameninţătoare. După această 
escală în natura sălbatică și spectaculoasă a Irlandei 
ne vom îndrepta spre Killarney. Cazare la hotel în 
zona Killarney.

4. Ring of Kerry

Program liber sau excursie optionala Ring of 
Kerry. Despre Ring Of Kerry putem spune un 
singur lucru: nu ai văzut Irlanda dacă nu ai fost 
aici!  Faimosul Inel al lui Kerry este un drum circular 
din sud-vestul Irlandei, care urmează linia coastei, 
pe ţărmul Peninsulei Iveragh. După excursia de 
astăzi vă veţi convinge că acest fantastic traseu 
oferă vizitatorilor tot ce are Irlanda mai de preţ: 
ruine vechi de secole, castele medievale, grădini 
verzi și spectaculoase, sate și orășele pline de 
culoare, plaje izolate și panorame incredibile 
asupra Oceanului Atlantic. Vom străbate Ring of 
Kerry începând din zona Killarney, ne vom îndrepta 
către orașul Kenmare, taversând Cahirciveen, de-a 
lungul promontoriilor spectaculoase, și apoi ne 
vom întoarce spre punctul de plecare, admirând pe 
parcurs fantasticele priveliști oferite de Golful Kells, 
Castelul Ballycarberry, datând din secolul XIV, și 
cercul neolitic de la Kenmare. Spre seară revenim la 
hotelul nostru din zona Killarney, pentru o noapte de 
odihnă binemeritată.

ITINERARIU

5. Killerney – Blarney – Youghal – Waterford

Aventura irlandeză continuă! Ne luăm la 
revedere de la Killarney şi ne îndreptăm spre 
Blarney un castel medieval emblematic pentru 
Irlanda, așezat în apropierea râului Martin. 
Mai celebră decât castelul în sine este Piatra 
Blarney, numită și Piatra Elocvenţei, despre 
care se spune că, odată ce o săruţi, capeţi 
darul vorbirii în public. Milioane de turiști i-au 
testat puterile până acum, transformând-o 
în una dintre cele mai îndrăgite atracţii 
ale Irlandei. Călătoria continuă spre  spre 
Youghal, una dintre staţiunile celebre ale 
Irlandei, situată în estuarul râului Blackwater. 
Port istoric, Youghal își încântă vizitatorii cu 
clădiri-monument, cu o minunată plajă de opt 
kilometri, cu un centru înţesat de cafenele, 
puburi și restaurante unde găsim somon 
proaspăt, pescuit chiar din râul Blackwater. Ne 
îndreptăm apoi către Waterford, cel mai vechi 
dintre orașele Irlandei, întemeiat de vikingi în 
secolul IX. Waterford a fost timp de sute de 
ani unul dintre cele mai importante orașe-port 
ale Irlandei, în prezent fiind renumit pentru 
monumentele sale - Catedrala Sfânta Treime, 
Turnul Reginald, Palatul Episcopal - dar și 
pentru obiectele tradiţionale din cristal care 
încă se realizează aici de meșteșugari locali. 
Vom rămâne peste noapte la Waterford. 

6. Waterford – New Ross – Country Wicklow

Ne continuăm călătoria cu un popas la New 
Ross, un orășel pitoresc pe râul Barrow, 
datând din perioada premedievală și devenit 
celebru drept locul de baștină al strămoșilor 
președintelui american John F. Kennedy. 
Pregătiţi-vă aparatele de fotografiat pentru 
că vom traversa County Wicklow, o regiune 
spectaculoasă, cu faleze ameţitoare, coaste 
aprupte de munte și păduri verzi de conifere. 
Destinaţia favorită de week-end a celor care 
vor să dea agitaţia Dublinului pe natură și 
liniște, County Wicklow a primit numele 
de ”Grădina Irlandei” și, deși nu are cea 
mai prietenoasă climă, abundă în peisaje 
de o frumuseţe care îţi taie respiraţia. Ne 
continuăm călătoria spre Dublin, unde, avem 
timp pentru a cumpăra ultimele cadouri 
pentru cei de acasă, pentru o plimbare 
prin minunatul parc Phoenix sau o vizită la 
fascinantul muzeu Dublinia, unde îţi poţi face 
o idee destul de exactă despre cum se trăia 
aici în Evul Mediu. Cazare la hotel in Dublin.

7. Dublin - București

Ne îndreptăm spre aeroport unde ne 
îmbarcăm în zborul către casă. Aventura 
noastră irlandeză s-a încheiat!

Dublin – Galway – Limerick – Bunratty – Cliffs of Moher – Killarney – Ring of Kerry – Blarney - Youghal – Waterford – New Ross - County Wicklow 

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 37€

STANDARD PLUS

Reducere 22€

425€
+ 365 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

325€
+ 365 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

355€
+ 365 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

385€
+ 365 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru 
primle locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, avand 
incluse asigurarea 
medicala, storno si de 
bagaje.

• GRATUIT – excursia 
optionala RING OF KERRY

• Tarif disponibil si in 
varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE! 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
•  ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;
• Tarif disponibil si in 

varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;
• Tarif disponibil si in 

varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  31.03.2018.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Dublin si retur; 
Transport cu autocar climatizat;
6 cazari la hoteluri de 3*;
6 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 

OPŢIONAL
Ring of Kerry – 35 €/pers
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile optionale pentru grup minim de  25 de persoane

DE REŢINUT!

05.06; 10.07;

07.08; 21.08

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 05.06

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 67€

• Supliment de single – 195 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti.
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Irlanda

Dublin

Waterford

YoughalKillarney

Adare 

Limerick

Bunratty 

Cliffs of Moher

Galway

Westport House

Knock 

Sligo

Ring of Kerry

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopți cazare: 
 hotel de 3*

9 mese incluse:
9 mic-dejunuri
 

Transport: 
 cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Irlandezii sunt cunoscuţi pentru curajul lor, 
pentru licorile tari, dar mai ales pentru arta 
de a înșira pe îndelete cele mai frumoase 
povești. Vino să le descoperim împreună, 
într-o călătorie plină de experienţe unice 
de tot felul.

Dublin: Catedrala St.Patrick, O’Connell 
Street, Monumentul Mileniului, Parcul 
Phoenix
Galway
Limerick: Catedrala Sf. Maria, Castel 
Bunratty, Piaţa Phoenix
Cliffs of Moher
Castelul şi Piatra Blarney
Youghal
Waterford: Catedrala Sf, Treime, Turnul 
Reginald, Palatul Episcopa

Parcul Naţional Connemara, un 
conglomerat de mlaștini, păduri, munţi 
și ruine vechi de secole.

FII PREGĂTIT DE...�3$'(4E(
���������������������

445 €

începând de la

+ 385 € (bilet de avion, 
transferuri și transport autocar)

��
?� � /pers.

De la Dublinul jovial și agitat, până la County Wicklow și 
Ring of Kerry, unde vom descoperi castele medievale, grădini 
spectaculoase și orășele pline de culoare.

M
A
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E

A
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Descoperă alături de noi meleaguri pline 

de istorie și legendă.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE

Dublin - County Wicklow -New Ross – Waterford –Youghal-Blarney-Killarney- Ring of Kerry
 Dingle- Adare - Limerick- Bunratty - Cliff s of Moher – Galway- Connemara- Knock – Donegal- Sligo

Să ciocnim o halbă!

Dacă ai ajuns la Dublin ar fi  păcat să nu 
vizitezi Depozitul de bere Guinness. 
Conceput ca un muzeu interactiv al 
berii, aici poţi învăţa totul despre 
berea Guinness și despre traseul pe 
care îl parcurge din fabrică până în 
halbă. Pentru că Depozitul de bere 
Guinness se afl ă în cea mai înaltă 
clădire din această parte a orașului, 
împuști doi iepuri deodată: te poţi 
delecta cu o bere 100% irlandeză 
în timp ce te bucuri de o panoramă 
incredibilă asupra întregului Dublin. 
Cheers!

Savori din: Irlanda
.................................................................
Dacă vorbim despre celebrul „Fish & 
chips”, atunci trebuie să știţi că este 
vorba de o porţie mare de file de cod 
pane, cu cei mai banali cartofi prăjiţi, 
totul înfășurat într-un cornet mare de 
hârtie (încă se mai folosește și hârtia de 
la ziare). Pe lângă sare se mai adaugă la 
cartofii prăjiţi câţiva stropi de oţet. Chiar 
dacă nu-ţi vine să crezi, o să-ţi placă atât 
de mult încât vei mai dori o porţie.

FISH&CHIPS
.................................................................

1. București–Dublin

Călătoria noastră începe în Aeroportul Henri 
Coandă, unde, după formalităţile vamale ne 
îmbarcăm pentru zborul spre Dublin. După 
aterizare și o scurtă oprire la hotel vom face 
un tur de oraș și vom descoperi principalele 
atracţii din capitala Irlandei: Catedrala Saint 
Patrick, unde printre parohi s-a numărat 
și Jonathan Swift, faimos pentru volumul 
”Călătoriile lui Guliver”, Biblioteca Trinity 
College, unde se află celebra Carte din Kells, 
manuscris religios datând din jurul anului 800, 
O’Connell Street, artera principală a orașului, 
unde vom vedea statuia lui James Joyce sau 
Monumentul Mileniului. Oraș al muzeelor 
și catedralelor, Dublinul poate fi cu ușurinţă 
descoperit la pas, oferind vizitatorilor dese 
prilejuri de odihnă în parcurile sale verzi sau pe 
străzile mărginite de case din cărămidă. Avem 
timp de shopping - Grafton Street din centrul 
orașului este celebră pentru magazinele sale 
- sau pentru a ne bucura de o halbă de bere 
într-un pub tradiţional irlandez.

2. Dublin–County Wicklow–New Ross–

Waterford

Ne continuăm călătoria pe meleagurile 
irlandeze asa ca pregătiţi-vă aparatele de 
fotografiat pentru că vom traversa County 
Wicklow, o regiune spectaculoasă, cu faleze 
ameţitoare, coaste aprupte de munte și păduri 
verzi de conifere. Destinaţia favorită de week-
end a celor care vor să dea agitaţia Dublinului 
pe natură și liniște, County Wicklow a primit 
numele de ”Grădina Irlandei” și deși nu are 
cea mai prietenoasă climă, abundă în peisaje 
de o frumuseţe care îţi taie respiraţia. Traseul 
continua spre New Ross, un orășel pitoresc pe 
râul Barrow, datând din perioada premedievală 
și devenit celebru drept locul de baștină al 
strămoșilor președintelui american John F. 
Kennedy. Ne îndreptăm apoi către Waterford, 
cel mai vechi dintre orașele Irlandei, întemeiat 
de vikingi în secolul IX. Waterford a fost timp 
de sute de ani unul dintre cele mai importante 
orașe-port ale Irlandei, în prezent fiind renumit 
pentru monumentele sale - Catedrala Sfânta 
Treime, Turnul Reginald, Palatul Episcopal - dar 
și pentru obiectele tradiţionale din cristal care 
încă se realizează aici de meșteșugari locali. 
Cazare la hotel în zona Waterford.

3. Waterford–Youghal–Blarney–Killarney 

Aventura irlandeză continuă! Ne luăm la 
revedere de la Waterford Killarney și ne 
îndreptăm spre Youghal, una dintre staţiunile 
celebre ale Irlandei, situată în estuarul râului 
Blackwater. Port istoric, Youghal își încântă 

vizitatorii cu clădiri-monument, cu o minunată 
plajă de opt kilometri, cu un centru înţesat 
de cafenele, puburi și restaurante unde 
găsim somon proaspăt, pescuit chiar din râul 
Blackwater. Călătoria continuă spre Blarney, 
un castel medieval emblematic pentru Irlanda, 
așezat în apropierea râului Martin. Mai celebră 
decât castelul în sine este Piatra Blarney, numită 
și Piatra Elocvenţei, despre care se spune 
că, odată ce o săruţi, capeţi darul vorbirii în 
public. Milioane de turiști i-au testat puterile 
până acum, transformând-o în una dintre cele 
mai îndrăgite atracţii ale Irlandei. Seara ne 
indreptam spre hotel. Cazare in zona Killarney.

4. Ring of Kerry

Program liber, sau excursie opţională Ring of 
Kerry. Despre Ring Of Kerry putem spune un 
singur lucru: nu ai văzut Irlanda dacă nu ai fost 
aici! Faimosul Inel al lui Kerry este un drum 
circular din sud-vestul Irlandei, care urmează 
linia coastei, pe ţărmul Peninsulei Iveragh. 
După excursia de astăzi vă veţi convinge că 
acest fantastic traseu oferă vizitatorilor tot 
ce are Irlanda mai de preţ: ruine vechi de 
secole, castele medievale, grădini verzi și 
spectaculoase, sate și orășele pline de culoare, 
plaje izolate și panorame incredibile asupra 
Oceanului Atlantic. Vom străbate Ring of Kerry 
începând din zona Killarney, ne vom îndrepta 
către orașul Kenmare, taversând Cahirciveen, 
de-a lungul promontoriilor spectaculoase și 
apoi ne vom întoarce spre punctul de plecare, 
admirând pe parcurs fantasticele priveliști 
oferite de Golful Kells, Castelul Ballycarberry, 
datând din secolul XIV și cercul neolitic de la 
Kenmare. Spre seară revenim la hotelul nostru 
din zona Killarney, pentru o noapte de odihnă 
binemeritată.

5. Killarney–Dingle–Adare–Limerick

Dimineaţa ne vom îndrepta spre peninsula 
Dingle, patrimoniu cultural protejat, pentru 
a descoperi frumuseţea și rădăcinile culturii 
irlandeze. Ne oprim în frumosul orașel Dingle. 
Ne luăm la revedere de la minunata zonă 
Killarney și ne îndreptăm spre cel mai vestic 
punct al Irlandei, Pensinsula Dingle. Vom face 
un popas în orășelul Dingle, așezare veche 
de peste 700 de ani, care atrage an de an mii 
de vizitatori cu aerul său pitoresc, puburile 
gălăgioase și restaurantele unde seara se 
gătește peștele adus dimineaţa de pescarii 
locului. Orășelul-port Dingle este amplasat 
în Golful Dingle, renumit pentru falezele sale 
ameţitoare, atât de tipice pentru Irlanda. Aerul 
turistico – pescăresc al orașului ne îndeamnă 
să încercăm „Fish & chips”, cea mai cunoscută 

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Feribot

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 19.06.
Locuri limitate!
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ITINERARIU
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și mai populară mâncare printre britanici. 
Ne continuăm drumul spre Adare. Deseori 
amintit drept „cel mai pitoresc sat al 
Irlandei”, Adare și-a câștigat faima în special 
datorită prăvăliilor cu produse tradiţionale 
și restaurantelor cu atmosfera de provincie. 
Însă atracţia principală este Castelul 
Desmond, o fortăreaţă ridicată pe malul 
Râului Maigue de conţii Desmond în sec. 
XIII. Distrus partial în sec. XVII de trupele lui 
Cromwell, ruinele castelului normand oferă 
o priveliște încântătoare. Ultimul punct 
al programului de astazi este Limerick. 
Iată unul dintre orașele în care clădirile 
medievale coexistă armonios cu ansambluri 
arhitecturale moderne. Un vechi și frumos 
oraș irlandez așezat pe estuarul râului 
Shannon, Limerick ne fascineaza iar dupa o 
scurta verificare a listei principalelor atracţii 
din oraș descoperim : Castelul Regelui 
John, Parcul Thomond, Piatra Tratatului, ce 
comemorează semnarea acestuia în 1691 
și încheierea războiului Williamit, Catedrala 
Sf. Maria, Palatul Episcopal și Arena 
Universităţii din Limerick. Spre seara ne 
îndreptăm spre hotelul nostru din Limerick.

6. Limerick–Castelul Bunratty–

Cliff of Moher–Galway

Ne despărţim de Limerick și ne îndreptăm 
spre castelul medieval Bunratty, una dintre 
cele mai populare atracţii din sud-vestul 
Irlandei. Construit în 1425 și jefuit în 
repetate rânduri, castelul a fost restaurat în 
anii 1950 și readus la forma sa splendidă 
medievală, cu decoraţiuni interioare, 
tapiserii și mobilier în cel mai pur spirit al 
vremurilor în care a fost ridicat. Următoarea 
destinaţie este Cliffs of Moher, un fabulos 
monument natural, care s-a format în 
peste 300 de milioane de ani. Ne vom 
lăsa fascinaţi de puterea naturii, admirând 
stâncile înalte de 200 de metri, abrupte, 
care privesc în zare, spre imensitatea 
Oceanului Atlantic, ale cărui valuri se sparg 
de pietrele ameninţătoare. După această 
escală în natura sălbatică și spectaculoasă 
a Irlandei ne vom îndrepta spre Galway, 
unde vom face un scurt tur pe frumoasele 
strazi pietonale si numeroasele pub-uri cu 
cafenele care ne vor face vizita in acest oras 
mult mai plăcută. Cazare la hotel în zona 
Galway.

7. Parcul Naţional Connemara

Program liber in Galway sau excursie 
optionala in Parcul National Connemara, 
unde pe 3.000 de hectare si-au dat intalnire 
mlastini, păduri, munţi, si ruine vechi de 
secole, intreaga magie a Irlandei regasindu-
se in aceasta felie de pamant. Parcul este 
vestit pentru diversitatea faunei și a florei. 
Printre altele, veţi găsi aici orhidee sălbatice 
cu aspect exotic, dar și plante medicinale ca 
pelinul sau mirtul, capre de munte și chiar 
șoimi călători, așa că pregătiţi aparatele de 
fotografiat.
După o zi petrecută în natură, ne retragem 
la un conac irlandez, deţinut până de 
curând de familia nobiliară Sligo. Cea de-a 
11-ea Marchiză de Sligo a lăsat moștenire 
Westport House celor 5 fiice, titlul nobiliar 
fiind preluat de un văr de-al ei din Australia, 
Sebastian Ulick Browne. Urmând spiritul 
locului, vom servi ceaiul la Westport House, 
într-un decor ce ne va aminti de viaţa 
tihnită a familiilor cu sânge albastru si care 
ne oferă o panoramă incredibilă asupra 
Golfului Clew, Oceanului Atlantic, Insulei 
Clare si Muntelui Croagh Patrick. Seara ne 
retragem la hotelul din zona Galway pentru 
cazare. 

Ring Of Kerry

Despre Ring Of Kerry putem spune un singur lucru: nu ai văzut Irlanda 
dacă nu ai fost aici! Faimosul Inel al lui Kerry este un drum circular din sud-
vestul Irlandei, care urmează linia coastei, pe tărmul Peninsulei Iveragh. 

După excursia de astăzi vă veti convinge că acest fantastic traseu oferă vizitatorilor 
tot ce are Irlanda mai de pret: ruine vechi de secole, castele medievale, grădini 
verzi și spectaculoase, sate și orășele pline de culoare, plaje izolate și panorame 
incredibile asupra Oceanului Atlantic. 

1

Cetatea Donegal

Donegal era capitala regatului celtic 
Tyrconnel, controlată de dinastia 
O’Donnel. Astăzi, găsim aici un 

orășel cu o viată culturală vibrantă, unde au 
loc festivaluri de muzică, teatru și întâlniri 
literare. Centrul vechi are denumirea de 
“Diamond”, probabil cu referire la comorile 
culturale pe care le găzduiește periodic. 

2
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PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion București–Dublin și retur; 
transport cu autocar climatizat;
9 cazări la hoteluri de 3*;
9 mic dejun;
Transfer aeroport–hotel–aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 

OPŢIONAL
Ring of Kerry – 35 €/pers.
Parcul Naţional Connemara – 40 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe și 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim de 25 de 
persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single – 265 €
• Reducere copil 6–12 ani – 25 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Ţara dansatorilor

Dacă tot aţi ajuns în Irlanda nu ocoliţi 
puburile, pentru că aici putem avea 
surprize frumoase: deseori au loc 
mici spectacole (programate sau 
spontane) de dansuri tradiţionale 
irlandeze. Celebre în lume, dansurile 
irlandeze sunt inconfundabile 
deoarece dansatorii își ţin trunchiul 
foarte drept, în timp ce execută cu 
picioarele mișcări precise, extrem de 
rapide. Cimpoiul, vioara, acordeonul, 
harfa celtică, fl uierul sau bodhranul 
(toba irlandeză) le acompaniază cu 
veselie, bineînţeles alături de niște 
halbe reci de bere.

8. Galway–Knock–Donegal–Sligo

Dimineaţa ne trezim cu chef de drum. Luăm 
micul dejun și plecăm spre Knock, un sat 
tipic irlandez, care a devenit unul dintre cele 
mai importante locuri de pelerinaj pentru 
catolici. Aici, pe 21 august 1879, ar fi apărut 
Fecioara Maria cu Sf. Iosif și Ioan Botezătorul. 
Peste jumătate de milion de pelerini vizitează 
sanctuarul denumit de localnici Cnoc Mhuire 
(Dealul Fecioarei Maria). Vizităm și noi acest loc 
plin de încărcătură spirituală, apoi plecăm spre 
Donegal, un oraș fermecător, cu case tipice din 
piatră și puburi gălăgioase, aflat la un pas de 
natura sălbatică, chiar lângă Oceanul Atlantic 
și dealurile Blue Stack Mountains. Cândva, 
cetatea Donegal era capitala regatului celtic 
Tyrconnel, controlată de dinastia O’Donnel. 
Astăzi, găsim aici un orășel cu o viaţă culturală 
vibrantă, unde au loc festivaluri de muzică, 
teatru și întâlniri literare. Centrul vechi are 
denumirea de “Diamond”, probabil cu referire 
la comorile culturale pe care le găzduiește 
periodic. Punctul terminus al acestei zile este 
Sligo, al doilea centru urban ca importanţă din 
vestul Irlandei. Denumirea irlandeză, Sligeach, 
înseamnă “loc în care abundă scoicile” și 

2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS
Reducere 100€

PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 50€

545€
+ 385 € (bilet avion, transport autocar)

445€
+ 385 € (bilet avion, transport autocar)

475€
+ 385 € (bilet avion, transport autocar)

495€
+ 385 € (bilet avion, transport autocar)

• Ofertă valabilă pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plata cu pana la 21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT PELLERIN CLUB CARD, inclusa si 

asigurarea; medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT excursie Ring of Kerry
• Tarif disponibil și în varianta de transport 

individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 28.02.2018;
• Tarif disponibil si in varianta de transport 

individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la 30.04.2018;
• Tarif disponibil si in varianta de transport 

individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la 30.04.2018.

BEST DEAL

19.06; 24.07;

30.08

AVION

Cetatea Bunratty

Este una dintre cele mai populare 
atracţii din sud-vestul Irlandei. 
Construit în 1425, castelul a fost 

restaurat în anii 1950 și readus la forma sa 
splendidă medievală, cu decoraţiuni interioare, 
tapiserii și mobilier ca în evul mediu.

3

provine de la denumirea iniţială a Râului 
Garavogue. Vizităm impozanta mănăstirea 
dominicană, Abaţia Sligo, singura clădire 
medievală care s-a mai păstrat în timp. Seara 
cazare la hotel in zona Sligo.

9. Sligo–Dublin

Ne luăm la revedere de la Sligo, acest colţ 
de rai, și ne îndreptăm spre capitala Irlandei, 
Dublin. Avem timp pentru a cumpăra ultimele 
cadouri pentru cei de acasă, mai putem 
completa cu o ultimă plimbare prin minunatul 
parc Phoenix sau cu o vizită la fascinantul 
muzeu Dublinia, unde îţi poţi face o idee destul 
de exactă despre cum se trăia aici în Evul 
Mediu. Cazare în Dublin.

10. Dublin–București

Ne îndreptăm spre aeroport, unde ne 
îmbarcăm pentru zborul către casă. Aventura 
noastră irlandeză s-a încheiat!
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

14 mese incluse:
      7 mic-dejunuri
     7 cine

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE TREBUIE SĂ VEZI...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

În Scoţia vei întâlni cei mai joviali oameni 
din Marea Britanie. Orașele se animă în 
special seara când în pub-uri curge berea 
și voia buna. Te vei bucura de frumuseţea 
peisajelor din Highlands, de castelele 
intacte de secole, de lacurile limpezi și, 
poate chiar de vreme bună.

Glasgow: Catedrala din Glasgow, Piata St. 
George

 Excursie la Capela Rosslyn, a cărei faimă a 
atins cote maxime odată cu romanul 
“Codul lui Da Vinci”

FII PREGĂTIT DE...

8+�*3(��
����������
���������������
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Dacă întrebi un cinefi l, Scoţia este ţara lui Sir Sean Connery 
și a lui Harry Potter. Pentru un pasionat de istorie, tradiţii 
și legende este ţara castelelor medievale, a bărbaţilor în 
kilt-uri sufl ând în cimpoaie, a Monstrului din Loch Ness 
și Zidului lui Hadrian. Pentru fanii serialului “Game of 
Thrones”, Scoţia rămâne ţinutul numit “Winterfell” unde 
domnește Casa Stark și rege este John Snow. Pentru orice 
conoisseur în ale lichiorurilor fi ne, este ţara distileriilor de 
whisky. Scoţia este o ţară cu adevărat fascinantă care își 
așteaptă vizitatorii cu căldură și ospitalitate. 

420 €

începând de la

+ 275 € (bilet avion, transfer 
și transport autocar)

�
?� � /pers.
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Hai să afl ăm împreună de ce este Scoţia 

o destinaţie de vacanţă atât de specială!
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE

Stirling –Loch Lomond – Glengoyne – Loch Ness – Higlands– Fort William – Inverness – Oban - Inveraray 
–Glencoe – Glasgow –Paisley Abbey -  Edinburgh – Rosslyn Chapel  – Dundee – Perth – St Andrews

Kilt

Unul dintre lucrurile care intrigă orice 
străin în Scoţia este legat de portul lor 
tradiţional, în special de kilt-ul cu acea 
podoabă rotundă atașată în faţă. Piesa 
vestimentară pare să fi e o moștenire 
de la vechii celţi. Fiecare clan avea un 
pattern unic al ţesăturii în carouri. 
Tradiţia kilt-ului rămâne și astăzi 
vie, bărbaţii purtându-l cu ocazii cu 
totul speciale, în special la ceremonii 
(căsătorie, absolvire de colegiu sau 
botezul copiilor.) 

De vorbă cu localnicii

Dacă vrei să simţi cu adevărat 
atmosfera autentică dintr-un oraș 
scoţian, trebuie să intri într-un pub 
local și să savurezi un pint de ale sau 
bitter alături de localnici. Pentru ei, 
pub-urile sunt locuri de socializare 
prin excelenţă. Intră în vorbă cu 
barmanul și afl ă de la cea mai bună 
sursă, cum e treaba cu Hagi, Popescu 
sau Dan Petrescu, pentru că toţi îi 
cunosc și îi respectă.

Whisky

Știai că whisky-ul își capătă culoarea 
arămie datorită butoiului în care este 
păstrat? Fă un tur interesant al unei 
distilerii autentice și afl ă mai multe 
despre tehnica distilării.

Savori din: Scoția
.................................................................
Cea mai cunoscută și mai populară 
mâncare printre britanici este 
celebrul “Fish & chips”. De fapt, 
este vorba de o porţie mare de 
fi le de cod prăjit pane, cu cei mai 
banali cartofi  prăjiţi, totul înfășurat 
într-un cornet mare de hârtie (încă 
se mai folosește și hârtia de la 
ziare). 

FISH & CHIPS
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 14.06.
Locuri limitate!

1. București – Glasgow

Călătoria noastră începe pe Aeroportul 
Henri Coandă, unde, după formalităţile 
vamale ne îmbarcăm pentru Glasgow. După 
aterizare avem transfer in Glasgow.  Intrăm in 
atmosfera scoţiană cu un popas in Glasgow 
pentru a parcurge un scurt tur panoramic si 
pietonal. Centrul vechi îţi oferă numeroase 
opriri, fie pentru a te delecta cu o halbă de 
bere autohtonă, fie pentru a admira clădirile 
impunătoare cu arhitectură gotică de o 
frumuseţe sobră - Sala Regală de Concerte, 
Catedrala din Glasgow, Piaţa St. George. 
Superbele sale clădiri victoriene fac un 
contrast puternic cu viaţa de noapte vibrantă, 
cu restaurantele și barurile colorate, unde se 
desfășoară aproape în fiecare seară concerte 
live. Vitalitatea acestui oraș este de-a dreptul 
contagioasă, iar combinaţia dintre caracterul 
urban și locuitorii săi prietenoși este 
captivantă. Ne îndreptăm spre hotel. Cazare 
la hotel în zona Glasgow.

2. Loch Lomond - Stirling - Distileria 

Glengoyne

Program liber sau excursie optionala Loch 
Lamond si Castelul Stirling. 
Plecăm în prima zi de explorare a Scoţiei. 
Loch Lomond este cel mai mare lac din 
Marea Britanie ce rivalizează ca faimă și 
frumuseţe cu Loch Ness, fiind la distanţă 
de 32 km nord-vest de Glasgow. Ne ia 
aproximativ o oră să ajungem la malul sudic 
al lacului, care se află în prima rezervaţie 
naturală înfiinţată în Scoţia, Parcul Naţional 
Trossachs. Dacă ți-ai pus deja întrebarea cu 
ce ne-ar putea impresiona Castelul Stirling 
într-o ţară a castelelor ? Ei bine, poate cu 
faptul că a fost o fortăreaţă regală si că ar fi 
fost cândva a regelui Arthur, unde se adunau 
Cavalerii Mesei Rotunde. Castelul Stirling 
domină împrejurimile, și a fost martor la 
nenumărate bătălii și acte eroice. De văzut 
Sala Mare Medievală. Grădina Regală, 
Capela Regală și mai ales Stirling Heads, 
o minune a sculpturii Renașterii scoţiene. 
Ne aflăm într-o regiune celebră pentru 
distileriile de whisky, așa că  ne oprim pentru 
o degustare de scotch autentic. La distileria 
Glengoyne avem parte de una dintre cele 
mai plăcute experienţe scoţiene. Degustarea 
specialitatilor locale durează exact cât să ne 
cuprindă o voie bună care ne dă curajul să 

ne cunoaștem mai bine, motiv pentru care, 
putem să încheiem ziua cu zâmbetul pe buze
Seara întoarcere pentru cazare la același 
hotel din zona Glasgow.

3. Loch Ness -Highlands - Glencoe- Fort 

William - Inverness 

Program liber sau excursie optionala  Loch 
Ness , Highlands si Inverneses.
După ce am parcurs drumul de câteva ore 
cu autocarul, lacul Loch Ness ni se așterne 
în toată splendoarea sa, încadrat în peisajul 
montan din departare. E momentul să 
punem aceeași întrebare: oare există sau nu 
Monstrul din Loch Ness? Misterul dăinuie.  
Ne aflăm în regiunea numită Highlands, 
un teritoriu vast cu lacuri întinse, munţi cu 
vârfuri albe aproape tot anul,  câmpii de un 
verde cum nu mai găsești nicăieri în lume. 
Mergem spre Glencoe, o regiune care oferă 
unele dintre cele mai frumoase peisaje din 
Scoţia, dacă nu chiar din întreaga Marea 
Britanie, unde munţii se cufundă în văi 
(glens) de un verde intens,  până când se 
întâlnesc cu apele mereu schimbătoare ale 
lacurilor (lochs). Poposim în Fort William, 
oraș care se mîndrește cu supranumele de 
“capitala activităţilor în aer liber” din Marea 
Britanie. Vizitatorii se bucură de acces ușor 
spre dealurile înfloritoare, la trasee de 
alpinism sau ciclism, sporturi de iarna și 
acvatice precum și la plăceri mai monotone 
ca pescuitul sau mersul pe jos. Aflat la 
doar 9 km depărtare de malul râului Ness, 
orașul Inverness este ultima redută nordică 
pentru pasionaţii de activităţi în aer liber. 
Peisajul este demn de scenele din “Urzeala 
Tronurilor” sau “Harry Potter”.  Mai zărim 
Canalul Caledonian, Rezervaţia Naturală 
Merkinch și Castelul Inverness. După o zi 
istovitoate, însă în care am avut parte de 
experiențe fantastice, ne întoarcem pentru 
cazare la același hotel din zona Glasgow.

 

4. Oban  - Castelul Inverary 

Program liber sau excursie opțională la 
Oban și Castelul Inverary. Savurăm cu 
poftă micul dejun, apoi pornim spre Oban, 
un oraș important de pe ţărmul vestic al 
Scoţiei. Oban atrage mii de vizitatori fiind  
un important nod de transfer pentru cei 
care călătoresc cu feribotul spre insulele 
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Lismore, Colonsay, Islay, Coll, Tiree, Mull, 
Barra și South Uist. La mică distanţă 
de Oban zărim castele spectaculose, 
plaje întinse și peisaje de o frumuseţe 
uimitoare cu insulele Kerrera, Lismore și 
Mull pierzându-se la orizont.  Dar pentru 
a le vedea mai pe îndelete, urcăm dealul 
abrupt pe care este amplasat Turnul 
MacCaig. Printre atracţiile din Oban 
mai găsim Teatrul Corran Halls, Cinema 
Phoenix, Muzeul Războiului și Păcii și 
Distileria Oban. Ușor de zărit, chiar lângă 
malul mării, acesta este unul dintre cei 
mai vechi producători de single malt 
din ţară, încă din 1794. Apoi, drumul ne 
duce spre pitorescul oraș Inverary unde 
sperăm să mâncăm o porţie zdravănă 
de Fish & Chips, de departe cea mai 
populară mâncare de tip fastfood din 
Scoţia.  Vizităm Castelul Inverary, aflat în 
Downtown Abbey. Plecând din Inverary, 
ne întâmpină peisajul uimitor al lacului 
Loch Fyne, renumită pentru fructele de 
mare proaspete, faima lor depășind cu 
mult granițele Scoției. Seara întoarcere 
pentru cazare la același hotel din zona 
Glasgow.

5. Edinburgh  - Capela Rosslyn

Program liber sau excursie optionala 
Edinburgh si Capela Rosslyn.
luam cu asalt capitala Scoţiei. Edinburgh 
este, fără doar și poate, nestemata coroanei 
Scoţiei și unul dintre cele mai vibrante 

orașe din Europa. Gazda mai multor 
festivaluri de artă renumite care atrag anual 
zeci de mii de entuziaști, orașul se poate 
mandri cu o colecţie fabuloasă de clădiri 
și monumente istorice din Evul Mediu 
care fac parte din patrimoniul UNESCO.  
Este răsfăţul suprem pentru orice călător: 
atracţii la tot pasul, restaurante decadente 
și cârciumi în care petrecerile nu se opresc, 
poeţi de stradă și artiști ambulanţi gata 
să-ţi aducă un zâmbet pe buze. Castelul 
Edinburgh, reședinţă regală pentru 
monarhii Scoţiei, ocupă colina stâncoasă 
ce domină orașul. De acolo avem parte 
de o panoramă spectaculoasă, cu vedere 
asupra acoperișurilor și străzilor pline de 
viaţă, precum și asupra faimoasei Royal 
Mile, principala arteră din centrul istoric. 
Privirile ne sunt atrase ca un magnet de 
Palatul Regal, Parlamentul Scoțian și de 
către Catedrala St Giles. Ne oprim apoi 
în Charlotte Square și George Street. Ne 
despărţim de Edinburgh ca să ajungem 
la un alt reper legendar al Scoţiei,  Capela 
Rosslyn.  Locul încoronării mai multor 
monarhi, după ecranizarea bestseller-ului 
lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci, Capela 
Rosslyn atrage sute de mii de vizitatori 
anual. Zidurile sculpturale se pare că 
ascund o serie de simboluri atribuite 
frăţiei secrete a masonilor templieri și 
mistere ezoterice care așteaptă să fie 
descoperite. Oare cum de există plante 
reprezentate în basoreliefuri precum 
porumbul sau aloe vera înainte de 

descoperirea Americilor? Însă frumuseţea 
acestei biserici rămâne principalul motiv 
de atracţie pentru cei mai mulţi vizitatori. 
Cu imaginile încă vii în minte ale Capelei 
Rosslyn, plecăm spre Glasgow. Vizita din 
această zi ne-a deschis apetitul pentru 
a reciti cartea lui Dan Brown. Seara 
întoarcere pentru cazare la același hotel 
din zona Glasgow.

6. Dundee – Perth – St Andrews

Program liber sau excursie opțională 
Dundee, Perth, St Andrews.
Pornim la drum într-un tur de o zi în 
care descoperim câteva dintre cele mai 
faimoase atracţii din Scoţia. Mergem în 
Dundee, oraș ce gazduiește (poate?!) 
cel mai bântuit castel din lume, ne oprim 
să admirăm nava RSS Discovery, cea 
care i-a purtat pe celebrul explorator 
arctic Robert Falcon Scott și echipa sa 
în expediţia fatală din 1901 și trecem 
pe lângă Castelul Broughty Ferry.  După 
Dundee, trecem prin frumoasa zonă rurală 
Angus, cunoscută drept locul de naștere 
al Scoţiei, și unde, se spune că visele 
devin realitate. Nu departe se află Castelul 
Glamis unde a copilărit Regina Elisabeta I.
Apoi mergem în Perth, odinioară capitala 
Scoţiei, cu o arhitectură impresionantă 
și cu o istorie fascinantă. Printre atracţii 
ar fi Castelul Balhousie, o fortăreaţă care 
servește aztăzi ca garnizoană pentru 
regimentul The Black Watch, gradina 

Edinburg 

Orice călătorie în Scoţia ar trebui 
să înceapă în capitală – Edinburgh. 

Acest oraş nu este doar centrul cultural al 
Scoţiei, ci şi una dintre cele mai frumoase 
oraşe europene. Deşi nu se afl a prea des pe 
lista celor mai populare oraşe de pe bătrânul 
continent, Edinburgh ascunde o mulţime 
de lucruri interesante pentru orice turist 
-  castele desprinse din poveşti, localnici 
prietenoşi şi peisaje superbe..

1 Glasgow

Așezat pe malurile râului Clyde, 
Glasgow s-a transformat dintr-un 

oraș industrial în cel mai important centru 
cultural din Scoţia, cu o mulţime de muzee 
interesante, galerii de artă și festivaluri 
variate. Numele său galez înseamnă “spaţiu 
verde minunat”, așa că nu este de mirare că 
Glasgow se mândrește cu nu mai puţin de 70 
de parcuri și grădini elegante. 

2 Loch Ness

Este imposibil să vizitezi Scoţia și să 
nu vezi și lacul Loch Ness cu faimosul 

său monstru,Nessie. Povestea lui începe cu 
foarte mult timp în urmă, în anul 565, când 
,se zice că, pentru prima dată a fost zărit de 
către St. Columba în apele Lacului Loch Ness. 
De-a lungul timpului mulţi aventurieri au 
pretins că au zărit misterioasa creatură, dar 
nu există dovezi care să certifi ce existenţa 
reală a acesteia.

3
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PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Glasgow si retur;
Transport cu autocar climatizat;
7 cazari la hoteluri de 3-4*;
7 mic dejun;
7 cine la hotel
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Tur Panoramic de Glasgow – ½ zi
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Loch Lomond, Castelul Stirling si Distileria 
Glencoyne  - 45 €/pers.
Excursie Loch Ness, Highlands, Glencoe, Fort William, 
Invernes - 55 €/pers.
Excursie Oban si Castelul Inverary - 45 €/pers.
Excursie Edinburgh si Capela Rosslyn  - 45€/pers.
Excursie Dundee, Perth si St Andrews - 45€/pers.
Excursie Paisley - 25€/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 persoane;

DE REŢINUT!

• Supliment de single 195 €
• Reducere copil  6-12 ani  - 35 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 100€

PROMO

Reducere 60€
STANDARD PLUS

Reducere 35€

520€
+ 275 € (bilet avion, transferuri si  transport autocar)

420€
+ 275 € (bilet avion, transferuri si  transport autocar)

460€
+ 275 € (bilet avion, transferuri si  transport 

autocar)

485€
+ 275 € (bilet avion, transferuri si  transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD avand inclusa  

asigurarea medicala , storno si de bagaj;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  20.02.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  20.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  20.04.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  20.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Gustul tradiţional scoţian

Haggis este mâncarea naţională a 
Scoţiei și gloria încoronată a unei 
cine tradiţionale Burns. Cu toate că 
nu este o regină a frumuseţii dacă 
o rivim strict din punct de vedere 
estetic, totuși, dacă vrei să ne crezi 
pe cuvânt, putem spune că la gust 
are toate șansele să te încânte. Ar 
trebui să nu divulgăm ingredientele 
principale ale aceste specialităţi 
gastronomice, dar facem totuși o 
excepţie de această dată: Haggis are 
în componenţă organe și sânge de 
berbecuţ. Restul de ingrediente, te 
vom lăsa să le descoperi singur.   

Fish & chips 

Te-ai întrebat cum e bucătăria din 
Albion fără infl uenţe din colonii sau 
de pe continent? Cea mai cunoscută 
și mai populară mâncare printre 
britanici este celebrul “Fish & chips”. 
De fapt, este vorba de o porţie mare 
de fi le de cod prăjit pane, cu cei mai 
banali cartofi  prăjiţi, totul înfășurat 
într-un cornet mare de hârtie (încă 
se mai folosește și hârtia de la ziare). 
Englezii, pe lângă sare, adaugă la 
cartofi i prăjiţi câţiva stropi de oţet. 
Chiar dacă nu-ţi vine să crezi, o să-ţi 
placă atât de mult încât vei mai dori 
o porţie. 

botanică Branklyn Garden,  și nu în ultimul 
rând George Street, loc celebru pentru 
pasionaţii de cumpărături. După ce găsești 
suvenirul perfect într-unul din pitoreștile 
magazine, pornim la drum din nou. 
Următorul popas va fi în St. Andrews, locul 
în care s-a inventat jocul de golf și unde 
se află și cea mai veche Universitate din 
toată Marea Britanie. Aici a întâlnit-o Prinţul 
William pe viitoarea ducesă de Cambridge 
și actuala soţie, Kate Middleton. O plimbare 
la pas prin frumosul și cochetul oraș St. 
Andrews va fi o adevărată încântare cu vizita 
obligatorie a ruinelor Catedralei St. Andrews 
sau a faimoasei plaje West Sands. Plaja, este 
accesibilă doar în timpul zilei, spre seară 
fiind inundat din nou datorită mareei. 
Urmează încă o seară petrecută în locuri 
legendare. Vom împărtăși cele mai Ne 
întoarcem pentru cazare la același hotel din 
zona Glasgow.

7. Paisley

Program liber sau excursie optionala la 
Paisley. În această zi ne dedicăm unor 
activităţi tipice localnicilor: mergem la 
shopping (favorita britanicilor) și explorăm 
pub-urile, cafenelele și ceainăriile 
(deasemenea printre activitaţile favorite ale 
localnicilor). Dacă Glasgow a fost capitala 
industriei de tutun din Marea Britanie, Paisley 
ar fi corespondentul industrei de textile. Ei 
bine, aici este prima noastră oprire. Paisley 
este unul dintre cele mai mari orașe din 
Scoţia cu o istorie bogată, nenumărate situri 
religioase, baruri, magazine, cafenele, muzee 
și galerii de artă. Iar de aici ne îndreptăm 

spre Glasgow pentru a explora cel mai mare 
oraș al Scoţiei. Program de voie. Ia-ţi inima în 
dinţi și pornește la pas pe străzile metropolei. 
Dacă te pasionează cumpărăturile, neapărat 
trebuie să ajungi pe celebrul bulevard 
pietonal, Buchanon Street. Ne întâlnim 
la autocar la ora stabilită și ne întoarcem 
la hotel. Cazare la același hotel din zona 
Glasgow.

8. Glasgow - București

Îndrăgostiţi de tărâmurile sudice ale Italiei, 
plecăm cu avionul spre România, gata să 
povestim tuturor despre farmecul inegalabil 
al zonei. 

BEST DEAL

14.06/10.07; /29.07;

12.08; 26.08; 04.09

2018

DATE DE PLECARE
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Anglia

Londra

Edinburgh

St. Andrews 

Pitlochry 

Newtonmore

Glencoe 

Glasgow

Durham 

Liverpool 

Bristol

Bath 

York

Țara Galilor

Scoția
urc

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

cia

TUR DINTR-O PRIVIRE

9 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

9 mese incluse:
      9 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Nu toţi britanicii au votat pentru brexit, 
ţine cont de asta. Iar cel mai bun mod 
de a intra în vorbă cu localnicii este să 
aduci vorba de fotbal într-un pub local. 
Eticheta riguroasă nu se aplică decât în 
Buckingham Palace sau camera Lorzilor. 
Cheers e cuvântul magic!

Londra: Turnul Londrei, Westminster 
Abbey, Catedrala St. Paul, Piccadilly Circus
Stratford Upon Avon: Casa Memorială 
William Shakespeare, Biserica Trinity
Oxford ; York: Catedrala, Strada Shambles
Durham: Catedrala ; Edinburgh: Castelul 
Edinburgh, Charlotte Square, Catedrala St. 
Gilles, Capela Rosslyn
St. Andrews: Catedrala St. Andrews, Plaja 
West Sands ; Pitlochry: Pădurea Faskally, 
Distileria Blair Athol ; Spean Bridge: 
Commando Memorial
Glencoe
Loch Lomond
Glasgow: Catedrala din Glasgow, Piaţa St. 
George ; Gretna Green: Courtship Maze
Lake District ; Liverpool: Catedrala 
Liverpool, Parcul Sefton
Bristol: Băile Romane
Stonehenge  

Fântâna Chalice, din Cardiff a fost locuri 
de pelerinaj încă din vremea celţilor. Apa 
roșie din fântâna săpată acum 800 de ani se 
zvonește că are proprietăţi de vindecare, iar 
unele legende spun că în ea ar fi  fost ascuns 
Sfântul Graal.

FII PREGĂTIT DE...

430 €

începând de la

+ 395 € (bilet avion, transfer 
și transport autocar)

��
?� � /pers.

�����������
>($%(�#$3*(43%�
Descoperă ţara care a dat lumii simboluri precum Beatles 
sau Shakespeare, genii precum Steven Hawking, personaje 
legendare ca regele Artur. 
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Explorează Marea Britanie din Londra cosmopolită
până în ţinuturile legendare ale Scoţiei din nord.

Tu
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALELondra – Stratford-upon-Avon – York – Durham – Edinburg – St Andrews – Pitlochry 

Glasgow – Gretna Green – Lake District – Liverpool – Wye Valey – Bristol – Stonehenge 

Stonehenge

Istoria acestui loc rămâne unul 
dintre cele mai fascinante mistere 
ale Marii Britanii. Edifi ciul 
ceremonial ar fi  fost un loc sacru și 
de pelerinaj pentru primii locuitori 
de pe insulă. Celţii stăpâneau 
teritorii vaste în Europa, înainte să 
ajungă pe insulă, ei fi ind împinși 
către aceste teritorii de valurile de 
migratori din Eurasia. 

London Eye

Londra trebuie văzută seara de la 
înălţime și admirată ca o nestemată 
sclipitoare în toată măreţia ei, 
așa că trebuie să completăm turul 
Londrei urcând la 135 m înălţime 
pe faimoasa roată London Eye, a 
doua cea mai înalta din lume, care se 
numără printre cele mai importante 
atracţii ale Londrei și servește ca 
simbol al ei. Începând cu septembrie 
2015, London Eye a fost sponsorizat 
de către Coca Cola și decorat cu 
luminiţe roșii. Aventurează-te spre 
cer și privește peisajul panoramic 
al unei Londre așa cum nu ai mai 
văzut-o până acum.

Savori din: Marea Britanie
.................................................................
Cea mai cunoscută și mai populară 
mâncare printre britanici este 
celebrul “Fish & chips”. De fapt, 
este vorba de o porţie mare de 
fi le de cod prăjit pane, cu cei mai 
banali cartofi  prăjiţi, totul înfășurat 
într-un cornet mare de hârtie (încă 
se mai folosește și hârtia de la 
ziare). 

FISH & CHIPS
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 15.06.
Locuri limitate!

1. București - Londra

Călătoria noastră începe din aeroportul 
Otopeni de unde ne îmbarcăm pentru 
zborul spre Londra. După aterizare, 
intalnire cu ghidul și imbarcare  în 
microbuzul de transfer  în centrul orasului. 
Astăzi vom face un tur al orașului pentru a 
descoperi o serie de monumente care au 
făcut Londra faimoasă. Printre acestea se 
numără: Big Ben, turnul cu ceas construit în 
1859, Palatul Westminster, care găzduiește 
Parlamentul britanic, Westminster Abbey, 
cea mai cunoscută biserică londoneză, 
unde sunt încoronaţi regii și reginele Marii 
Britanii și Palatul Buckingham, reședinţa 
principală a Casei regale britanice. 
Admirăm impresionanta arhitectură a 
Catedralei St. Paul – o biserică anglicană 
situată pe colina Ludgate Hill, trecem prin 
faimoasa piaţă Piccadilly Circus – un loc 
preferat deopotrivă de londonezi și de 
turiști pentru cumpărături.
Continuăm explorarea metropolei engleze 
cu o vizită la Turnul Londrei, unul dintre 
monumentele emblematice ale Londrei, un 
complex de clădiri și fortificaţii de pe malul 
Tamisei, a căror construcţie a fost începută 
de către William Cuceritorul în secolul XI. 
De-a lungul istoriei sale zbuciumate, Turnul 
Londrei a servit drept reședinţă regală, 
închisoare, loc de execuţie sau visterie. 
În prezent este este renumit deoarece 
găzduiește bijuteriile Coroanei, păzite de 
unii dintre cei mai faimoși gardieni din 
lume: ”Yeoman Warders” sau ”Beefeaters”. 
De aici, spre final de zi, ne retragem către  
chotelul din Londra pentru cazare.

2. Londra – Stratford-upon-Avon – York

Pornim din Londra spre Stratford-upon-
Avon orașul natal al lui Shakespeare, un 
oraș mic și impresionant prin faptul că 
păstrează foarte bine atmosfera timpurilor 
în care aici se scriau unele dintre cele 
mai importante capodopere ale literaturii 
universale. Deschidem cercul de la Casa 
Memorială, locul în care s-a născut scriitorul 
și îl închidem la Biserica Trinity, unde se află 
mormântul lui Shakespeare. Păstrăm nota 
intelectuală care a deschis ziua și ajungem 
în Oxford, locul unde învaţă elitele lumii. 
Vechi centru universitar, este visul oricărui 
părinte pentru copilul său. Însă pentru a 

putea studia în pretenţioasele universităţi 
din Oxford trebuie să ai în arborele 
genealogic măcar un pic de sânge albastru 
sau să fii putred de bogat. Ori, desigur, să 
fii genial. Mai departe mergem spre hotelul 
din York.

3. York – Durham – Edinburgh

Orașul York ne fascinează cu arhitectura sa 
complexă și atmosfera medievală. Vizităm 
aici Catedrala York, cea mai mare catedrala 
în stil gotic din Nordul Europei. York are și 
o veche tradiţie în arta preparării ciocolatei, 
așa că intrăm în magazinele cochete pentru 
a ne alege câteva suveniruri dulci. Mergem 
mai departe spre Durham, un alt oraș 
istoric fascinant, unde admiram Castelul 
Durham, Palatul Green și Catedrala. In 
cursul serii sosire și cazare la hotel în zona 
Edinburghm schimba impresii despre 
călătorie.

4. Edinburgh - Capela Rosslyn 

După micul dejun, plecăm spre capitala 
Scoţiei, Edinburgh. Cu a sa bogată istorie 
medievală și celtică, Edinburgh este, fără 
doar și poate, nestemata coroanei Scoţiei. 
Metropola face parte din patrimoniul 
UNESCO, plină de atracţii la tot pasul, 
dintre care cel mai important rămâne 
Castelul Edinburgh. De pe colina pe care 
se află castelul, avem parte de o panoramă 
spectaculoasă asupra orașului, cu vedere 
spre acoperișurile și străzile de dedesubt, 
precum și asupra faimoasei Royal Mile, 
principala arteră din centrul vechi al 
orasului. Privirile ne sunt atrase ca un 
magnet de Palatul Regal, Parlamentul scotia 
și  de catre Catedrala St Giles. Ne oprim 
apoi în Charlotte Square și George Street. 
Timp liber pentru a descoperi farmecul 
capitalei Scoţiei. 
După amiaza ne îndrepăm spre Capela 
Rosslyn, locul încoronării mai multor 
monarhi ai Scoției. După ecranizarea 
bestseller-ului lui Dan Brown, “Codul lui 
Da Vinci”, Capela Rosslyn atrage sute de 
mii de vizitatori anual. Zidurile sculpturale 
se pare că ascund o serie de simboluri 
atribuite frăţiei secrete a masonilor 
templieri și mistere ezoterice care așteaptă 
să fie descoperite. Oare cum de există 
plante reprezentate în basoreliefuri 
precum porumbul sau aloe vera înainte 
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de descoperirea Americilor? Însă 
frumuseţea acestei biserici rămâne 
principalul motiv de atracţie pentru cei 
mai mulţi vizitatori.
În cursul serii ne întoarcem la acelasi 
hotel pentru cazare

5. Edinburgh – St. Andrews – Pitlochry 

– Scotish Highlands

Din Edinburgh plecăm spre St. 
Andrews, locul în care s-a inventat 
jocul de golf și unde se află și cea mai 
veche Universitate din toată Marea 
Britanie. Aici a întalnit-o Prinţul William 
pe viitoarea Ducesă de Cambridge 
și actuala soţie, Kate Middleton.  O 
plimbare la pas prin frumosul și 
cochetul oraș St. Andrews va fi o 
adevărată încântare cu vizita obligatorie 
a ruinelor Catedralei St. Andrews sau a 
faimoasei plaje West Sands. Plaja, este 
accesibilă doar în timpul zilei, spre seară 
fiind inundat din nou datorită mareei.  
Mergem mai departe în Pitlochry, 
un oraș fermecător, în care admirăm 
Castelul Braire cu pajiștile sale înflorate 
și facem o plimbare în frumoasa Pădure 
Faskally. Luăm un moment de răgaz la 
Distileria Blair Athol pentru a descoperi 
secretele fabricării celui mai pur 
whiskey. Următoarea oprire o vom face 
în Scotish Highlands pentru a ne caza la 
hotelul din Newtonmore.

6. Scotish Highlands – Spean Bridge 

– Glencoe – Loch Lomond – Glasgow

Urmează o zi fabuloasă așa că, îți 
sugerăm să savurezi cafeaua de 
dimineață pânp la ultimul strop ca să îți 
dea vitalitate.  Continuăm călătoria spre 
Spean Bridge. Aici vizităm monumentul 
Commando Memorial de unde ne 
bucurăm de o vedere panoramică 
asupra lacurilor Loch Lochy și Loch 
Arkaig. De aici, dumul ne duce spre 
spre regiunea denumită Glencoe ce 
oferă unele dintre cele mai frumoase 
peisaje din Scoţia, dacă nu chiar din 
întreaga Marea Britanie. Aici munţii 
înalţi se cufundă în văi (glens) de un 
verde intens,  până când se întâlnesc cu 
apele mereu schimbătoare ale lacurilor 
(lochs). Glencoe este foarte popular 
datorită pisajelor spectaculoase ce 
îţi taie respiraţia, cu natură neatinsă 
de semnele civilizaţiei, fiind dealtfel 
și una dintre destinaţiile cele mai 
accesibile pentru cei care vor să vadă 
șiragul de lacuri (inclusiv Loch Ness) 
care traversează nordul Scoţiei.  Loch 
Lomond este cel mai mare lac din Marea 
Britanie, fiind la distanţă de 32 km nord-
vest de Glasgow. Ne ia aproximativ o 
oră să ajungem la malul sudic al lacului. 
Doar lacul Loch Ness rivalizează ca 
faimă și frumuseţe cu Loch Lomond, iar 
ca fapt divers, amintim că acesta se află 
în prima rezervaţie naturală înfiinţată în 
Scoţia, Parcul Naţional Trossachs. Spre 

seară ne retragem spre hotelul nostru 
din zona Glasgow, unde ne reîncărcăm 
cu energie pentru ziua ce urmează. 
Cazare în zoan Glasgow.

7. Glasgow – Gretna Green – Lake 

District – Liverpool.

Începem ziua, energici, pornind la pas 
prin Glasgow. Centrul vechi îţi oferă 
numeroase opriri, fie pentru a te delecta 
cu o halbă de bere autohtonă, fie pentru 
a admira clădirile impunătoare cu 
arhitectură gotică de o frumuseţe sobră 
- Sala Regală de Concerte, Catedrala din 
Glasgow, Piaţa St. George. Superbele 
sale clădiri victoriene fac un contrast 
puternic cu viaţa de noapte vibrantă, 
cu restaurantele și barurile colorate, 
unde se desfășoară aproape în fiecare 
seară concerte live. Vitalitatea acestui 
oraș este de-a dreptul contagioasă, iar 
combinaţia dintre caracterul urban și 
locuitorii săi prietenoși este captivantă.
Pornim apoi spre Gretna Green, un 
sătuc pitoresc unde vom vizita Courtship 
Maze, un labirint verde considerat cel 
mai romantic punct de interes din zonă, 
pentru turiști și în special pentru cupluri. 
Mergem mai departe spre Lake District, 
sau Ţara Lacurilor, un parc naţional 
situat în regiunea Cumbria din nord-
vestul Angliei, în apropiere de graniţa 
cu Scoţia. Lake District este o destinaţie 
foarte populară în rândul turiștilor, 

Castelul Edinburg

Reședinţă regală pentru monarhii 
Scoţiei, ocupă colina stâncoasă ce 

domină orașul. De acolo avem parte de o 
panoramă spectaculoasă, cu vedere asupra 
acoperișurilor și străzilor pline de viaţă, 
precum și asupra faimoasei Royal Mile, 
principala arteră din centrul istoric

1 Big Ben

Considerat un simbol al Londrei, Big 
Ben este fără doar și poate  turnul 

care apare cel mai des în broșurile sau revistele 
de călătorii, fi ind confundat deseori chiar cu 
emblema Capitalei britanice. Clădirea este o 
capodoperă a stilului arhitectural gotic. Dacă 
e să-ti dai un punct de întâlnire vreodată în 
Londra, alege Big Ben. Nimeni nu dă greș cu un 
asemenea reper. 

2 Stonehenge 

Unul dintre cele mai emblematice 
atracţii ale Marii Britanii este cu 

siguranţă acest ansamblu ciudat de megaliţi 
așezaţi în formă de cerc într-un câmp banal la 
aproximativ 60 de mile de capitala Regatului 
Unit. 

3
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Istoria locului pornește încă de la romani, 
care au descoperit calităţile termale ale 
singurului izvor cu apă caldă din Britania, 
pe care au cucerit-o în anul 43 AD. Facem 
turul orașului și ne concentrăm asupra 
Băilor Romane, superb conservate. Plecăm 
apoi mai departe, spre Stonehenge, o 
“mână” de pietre parcă aranjate, în joacă, 
de un uriaș venit de pe altă lume - teoriile 
abundă când vorbim despre acest loc cu 
o încărcătură aparte, însă avem privilegiul 
să simţim energia proverbială a locului pe 
pielea noastră. Istoria acestui loc rămâne 
unul dintre cele mai fascinante mistere ale 
Marii Britanii, dacă nu chiar al omenirii. 
Edifi ciul ceremonial ar fi  fost un loc sacru 
și de pelerinaj pentru primii locuitori de 
pe insulă. Celţii stăpâneau teritorii vaste în 
Europa, înainte să ajungă pe insulă, ei fi ind 
împinși către aceste teritorii de valurile de 
migratori din Eurasia. Ultima oprire o facem 
la Londra, unde mai avem timp de o scurtă 
plimbare înainte să ne întoarcem la hotel.

10. Zbor spre ţară.

Plecăm din uimitoarea ţară insulară cu puţin 
regret, că s-a terminat poate prea repede, 
însă cu foarte multe amintiri de nepreţuit. 
Transfer la aeroport și zbor spre București. 

PREŢUL INCLUDE

Bilet de avion Bucuresti - Londra -  si retur;

Transport cu autocar climatizat;

9 cazari la hoteluri de 2-3*;

9 mic dejun;

Transfer aeroport-hotel-aeroport;

Ghid însoţitor 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 

opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi 

cheltuieli personale.

DE REŢINUT!

• Supliment de single - 265 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare 

în cameră dublă cu 2 adulţi.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 95€

PROMO

Reducere 60€
STANDARD PLUS

Reducere 30€

525€
+ 395 € (bilet avion, transfer transport autocar)

430€
+ 395 € (bilet avion, transfer transport autocar)

465€
+ 395 € (bilet avion, transfer transport autocar)

495€
+ + 395 € (bilet avion, transfer transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri în autocar;
• Avans  25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la  21 de zile înainte de 

data plecării;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB CARD, având incluse 

asigurarea medicala, storno și de bagaje.

• Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare 
și asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri în autocar;
• Plata integrala la înscriere;
• Nu se accepta modifi cari sau anulari.
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans  30% la înscriere;
• Diferenţa de plata pana la  28.02.2018;

• Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenta turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Ofertă valabilă până la  28.02.2018.

• Avans  30% la înscriere;
• Diferenţa de plata pana la  30.04.2018;

• Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare și asistenta turistica locala);

• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Ofertă valabilă până la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Fish & chips 
Te-ai întrebat cum e bucătăria din 
Albion fără infl uenţe din colonii sau 
de pe continent? Cea mai cunoscută și 
mai populară mâncare printre britanici 
este celebrul “Fish & chips”. De fapt, 
este vorba de o porţie mare de fi le de 
cod prăjit pane, cu cei mai banali cartofi  
prăjiţi, totul înfășurat într-un cornet 
mare de hârtie (încă se mai folosește 
și hârtia de la ziare). Englezii, pe lângă 
sare, adaugă la cartofi i prăjiţi câţiva 
stropi de oţet. Chiar dacă nu-ţi vine să 
crezi, o să-ţi placă atât de mult încât vei 
mai dori o porţie. 

Ceaiul de la ora 5 

În Anglia ceaiul se bea cu seriozitate 
ceremonioasă, iar decorul și 
scenografi a trebuie să fi e la înălţimea 
momentului. Iată de ce, trebuie să 
intri într-o ceainărie desuetă, pentru 
a savura în stil aristocratic o ceașcă 
de ceai autentic, exact la ora 5 după-
amiaza. 

Whiskey

Știai că whiskey-ul își capătă 
culoarea arămie datorită butoiului 
în care este păstrat? Fă un tur 
interesant al unei distilerii 
autentice și afl ă mai multe despre 
tehnica distilării.

mai ales datorită asocierii cu William 
Wordsworth și Poeţii Lacului. Ţara Lacurilor 
este caracterizată de o neobișnuită 
diversitate peisagistică, marile lacuri 
alternând cu piscurile celor mai înalţi munţi 
din Anglia, Munţii Cumbrieni. Spre seară ne 
îndreptăm spre hotelul din  zona Liverpool.

8. Liverpool – Wye Valley – Bristol

Facem o plimbare prin Liverpool, care și-a 
creat o reputaţie mondială graţie iubirii 
faţă de fotbal. Orașul are, de asemenea, un 
patrimoniu cultural impresionant, având 
mai multe clădiri listate în Patrimoniul 
Mondial UNESCO decât orice alt oraș din 
afara Londrei, iar galeriile și muzeele sale 
fiind printre cele mai interesante din ţară. 
Nu în ultimul rând, Liverpool este orașul 
în care s-a născut legendara trupă Beatles. 
Vizităm Catedrala Liverpool, Victoria 
Gallery Museum și Parcul Sefton. Mergem 
mai departe spre Wye Valley, o zonă de o 
frumuseţe naturală ce te vrăjește pe loc. 
Wye Valley este locul ideal pentru iubitorii 
de drumeţii, iar aici se găsesc Peșterile 
Clearwell, foste mine de fier, iar pasionaţii 
de trenuri cu aburi vor observa imediat  
trenuleţul Perrygrove, o garniture de tren 
vintage trasă de o locomotivă cu aburi. 
Pe seară ne retragem la hotelul din zona 
Bristol.

9. Bristol – Bath – Stonehenge

Continuăm drumul spre Bath, oraș a cărui 
eleganţă georgiană a determinat UNESCO 
să îl î nscrie î n Patrimoniul Cultural Mondial. 

BEST DEAL

15.06; 01.07;

01.08; 02.09

2018

DATE DE PLECARE
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Anglia

Londra

York

Edinburgh  Falkirk

Gretna
Green

Liverpool 

Ludlow 

Cardiff

Bath 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopti cazare: 
    hotel de 2–3*

8 mese incluse:
    8 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE DE ATINS

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașe cosmopolite, în care clădirile 
istorice sunt puse în valoare, pub-urile  
tipice care se animă în fi ecare seară, 
conacele si castelele perfect încadrate în 
natura provincială, arta modernă care se 
afi șează cu nonșalanță pretutindeni. Iată o 
mică mostră a ceea ce înseamnă Britania.

Londra: Turnul Londrei, Trafalgar Square, 
British Museum,  Muzeul Figurilor de 
Ceară- Madame Tussaud’s
Stratford Upon Avon: Biserica Trinity, Casa 
Memorială William Shakespeare
Oxford ; York: Catedrala, Strada Shambles
Gilsland: Zidul lui Adrian
Edinburgh : Castelul Edinburgh, Charlotte 
Square, Catedrala St. Gilles, Capela Rosslyn
Gretna Green: Courtship Maze
Lake District ; Liverpool: Catedrala, Parcul 
St. Sefton ; Cardiff: Parcul Cathays, Castelul 
Cardiff, Imobilul Pierhead ; Bath: Băile 
Romane
Stonehenge

Iubitorii artei dramatice vor fi  încântați să 
calce în casa celui mai notoriu autor al Angliei 
elisabetane, William Shakeaspeare. 

FII PREGĂTIT DE...

Pornind din Londra, o metropolă unică, vom 
călca în locuri cu adevărat emblematice 
pentru această ţară fascinantă .

���
�����
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379 €

începând de la

+395 € (bilet avion, transfer 
și transport autocar)
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Vino să descoperi adevăratul spirit englez.
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1. Bucuresti -Londra

Sosire în Londra. Facem un tur panoramic al 
orașului, remarcând: Big Ben, Palatul Westminster,  
Westminster Abbey, unde sunt încoronați monarhii 
Marii Britanii și Palatul Buckingham, reședința Casei 
Regale. Admirăm impresionanta Catedrală St. Paul, 
situată pe colina Ludgate Hill, trecem prin faimoasa 
piață Piccadilly Circus – un loc preferat deopotrivă de 
londonezi și de turiști.  Cazare în Londra.

2. Londra – capitala de pe Tamisa

Continuăm explorarea metropolei engleze cu o 
vizită la Turnul Londrei, unul dintre monumentele 
emblematice ale Londrei, un complex de clădiri și 
fortificații de pe malul Tamisei, a căror construcție 
a fost începută de către William Cuceritorul în 
secolul XI. De-a lungul istoriei sale, Turnul Londrei 
a servit drept reședință regală, închisoare, loc de 
execuție sau visterie. În prezent găzduiește bijuteriile 
Coroanei, păzite de faimoșii gardieni, ”Yeoman 
Warders” sau ”Beefeaters”. E tentant să ajungi și la  
Muzeul Madame Tussauds, British Museum, National 
Gallery sau Tate Gallery. Timp liber la dispoziție în 
zona comercială Trafalgar Square, Picadilly Circus, 
Covent Garden. Cazare în Londra. 

3. Londra – Stratford-upon-Avon – York

PAzi mergem în Stratford-upon-Avon, orașul natal 
al lui Shakespeare, cu aerul timpurilor în care aici se 
scriau unele dintre cele mai importante capodopere 
ale literaturii universale. Vizităm Casa Memorială, 
locul în care s-a născut scriitorul și oprim la Biserica 
Trinity, unde se află mormântul lui Shakespeare. 
Păstrăm nota intelectuală care a deschis ziua și 
ajungem în Oxford, locul unde învață elitele lumii. 
Vechi centru universitar, este visul oricărui părinte 
pentru copilul său. Continuăm traseul spre nord. 
Ajungem seara în  York. Cazare la hotel în zona York.

4. York – Zidul lui Hadrian – Falkirk

Orașul York ne fascinează cu arhitectura sa 
complexă și atmosfera medievală. Vizităm aici 
Catedrala York, cea mai mare catedrală în stil 
gotic din Nordul Europei. York are și o veche 
tradiție în arta preparării ciocolatei, așa că intrăm 
în magazinele cochete pentru a ne alege câteva 
suveniruri dulci. Mergem mai departe spre spre 
Gilsland unde vizităm Zidul lui Hadrian, o fortificație 
cu rol de apărare ce se întinde de la Râul Tyne 
până la Solway Firth. În cursul serii, sosim la hotel în 
Falkirk.

5. Edinburgh - Capela Rosslyn

Cu a sa bogată istorie medievală și celtică, 
Edinburgh este, fără doar și poate, nestemata 
coroanei Scoției, inclus în patrimoniul UNESCO. 
Vizităm Castelul Edinburgh. Coborâm, apoi spre 
Royal Mile, principala arteră din centrul vechi. 
Admirăm Palatul Regal, Parlamentul Scoției și 
Catedrala St Giles. Ne oprim apoi în Charlotte 
Square și George Street. Timp liber pentru a 
descoperi farmecul capitalei Scoției. După amiaza 
ne îndrepăm spre Capela Rossly. După ecranizarea 
bestseller-ului lui Dan Brown, “Codul lui Da Vinci”, 
Capela Rosslyn atrage sute de mii de vizitatori anual. 
Însă frumuseţea acestei biserici rămâne principalul 

ITINERARIU

motiv de atracţie. Cazare în Falkirk.

6. Falkirk–Gretna Green–Lake District–

Liverpool

Începem ziua, energici, pornind la drum 
spre Gretna Green, un sătuc pitoresc unde 
vom vizita Courtship Maze, un labirint verde 
considerat cel mai romantic punct de interes 
din zonă. De aici, ne așteaptă Lake District 
(Țara Lacurilor), un parc național situat în 
regiunea Cumbria. Lake District este o 
destinație populară în rândul turiștilor, mai 
ales datorită asocierii cu William Wordsworth 
și Poeții Lacului. Spre seară ne îndreptăm 
spre hotelul din zona Liverpool.

7. Liverpool – Ludlow - Cardiff

Orașul în care s-a născut Beatles, Liverpool 
și-a creat o reputație mondială grație 
iubirii față de fotbal. Are, de asemenea, un 
patrimoniu cultural impresionant, clădiri 
listate în Patrimoniul Mondial UNESCO, 
galerii și muzee notorii. Vizităm Catedrala 
Liverpool, Victoria Gallery Museum și Parcul 
Sefton. Mergem mai departe spre Ludlow, 
unde vizităm Castelul Ludlow, Castelul 
Stokesay și Berrington Hall. Spre seara 
ajungem în Cardiff, capitala Țării Galilor. 
Cazare în Cardiff.

8. Cardiff– Bath – Stonehenge – Londra 

Cardiff este unul dintre centrele urbane de 
vârf din Marea Britanie. Începem turul de 
oraș admirând: Parcul Cathays, Primăria și 
Universitatea, Castelul Cardiff, Stadionul 
Millenium, Golful Cardiff și Imobilul Pierhead. 
Continuăm drumul spre Bath, oraș a cărui 
eleganță georgiană a determinat UNESCO 
să îl înscrie în Patrimoniul Cultural Mondial. 
Istoria sa începe cu romanii, care au 
descoperit calitățile termale ale singurului 
izvor cu apă termală din Britania. Facem 
turul orașului și ne concentrăm asupra Băilor 
Romane, superb conservate. Plecăm apoi 
mai departe, spre Stonehenge, o “mână” de 
pietre parcă aranjate, în joacă, de un uriaș 
venit de pe altă lume - teoriile abundă când 
vorbim despre acest loc cu o încărcătură 
aparte, însă avem privilegiul să simțim 
energia proverbială a locului pe pielea 
noastră. Ultima oprire o facem la Londra, 
unde mai avem timp de o scurtă plimbare 
înainte să ne întoarcem la hotel.

9. Londra - București 

Plecăm din uimitoarea țară insulară cu 
amintiri de neprețuit. Transfer la aeroport și 
zbor spre București. 

Londra – Stratford-upon-Avon – York – Edinburg – Gretna Green – Lake District – Liverpool - Ludlow - Cardiff – Bath– Stonehenge 

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 50€

STANDARD PLUS

Reducere 30€

459€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

379€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

409€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

429€
+ 395 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

• Oferta valabila pentru 
primele locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

21 de zile inainte de data 
plecarii;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD , avand 
incluse asigurarea 
medicala, storno si de 
bagaje.

•  Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!
 

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE!

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

28.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  28.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

30.04.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  30.04.2018.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 02.05

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 80€

DE REŢINUT!

02.05; 01.06; 30.06;

 31.07; 29.08

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment de single – 245 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, 

pentru cazare in camera dubla 
cu 2 adulti.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Londra -  si retur;
Transport cu autocar climatizat;
8 cazari la hoteluri de 2–3*;
8 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 

OPŢIONAL
..............................................
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli personale.
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Anglia
Germania

HeidelbergLuxembourg

Haga
Rotterdam  

Anvers 

Koln  

Koblenz

Frankfurt 

Munchen 

Bruxelles

Canterburry 

Londra

Bruges

Amsterdam 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

13/9 nopţi cazare: 
    hotel de 2-4*

13 mese incluse:
      13/9 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu autocar

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Descoperă unele dintre cele mai vibrante 
orașe ale occidentului, într-un tur care 
celebrează cultura, istoria și civilizaţia 
europeană, dar și tradiţiile locale. Farmecul 
străzilor vechi din centrele istorice este 
completat de magazine șic, de restaurante 
și ciocolaterii fi ne, pub-uri animate, galerii 
de artă modernă, și, desigur, muzee 
fascinante și catedrale superbe.  

Salzburg: Grădinile Mirabell, Domul
Munchen: Marienplatz, Frauenkirche
Luxembourg: Catedrala Notre Dame, Piaţa 
Guillaume II ; Amsterdam: Piaţa Dam, 
Rijkmuseum, Muzeul Van Gogh
Rotterdam: Catedrala Grote Sint 
Laurenskerk ; Anvers: Piaţa Grote Markt, 
Catedrala Adormirea Maicii Domnului
Londra: Westminster Abbey, St. James 
Park, Turnul Londrei, Muzeul Figurilor de 
Ceară- Madame Tussaud’s, British Museum
Bruges: Piaţa Primăriei, “ Madona cu 
pruncul” din Biserica Notre Dame
Bruxelles: Atomium, Grand Place, 
Catedrala St. Michel, Manneken Pis
Koln: Catedrala ; Valea Rinului: 
Statuia Lorelei ; Frankfurt: Catedrala Sf. 
Bartolomeu, Piaţa Romerberg
Praga: Castelul Praga, Catedrala Sf. Vitus,

Adevăraţii pasionaţi de pictură au întâlnire 
cu unul dintre maeștrii picturii baroce în 
sec. XVI-XVII. Poţi vizita casa Memorială 
Rubens din Anvers.

FII PREGĂTIT DE...

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur 
Bucuresti - Munchen și 
Frankfurt- Bucuresti('#3�4B' F

	����������
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375 €

începând de la

+ 195 € (transport 
autocar)

��
?� � /pers.

Din Londra cea cosmopolită, prin Amsterdamul 
pitoresc, Bruge-ul medieval și Bruxelles-ul 
paneuropean până la Frankfurt, capitala Prusiei.

295€

începând de la

+  395 € (bilet de avion, 
transferuri și transport 
autocar)

��
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Un tur de senzaţie pentru călători cu ștaif!
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALE

Viena – Salzburg - München – Heidelberg – Luxembourg – Haga – Amsterdam – Rotterdam – Anvers  – 
Canterbury – Londra – Greenwich – Windsor – Oxford – Stratford – Bruges –  Bruxelles – Köln – Valea 
Rinului – Frankfurt  -  Praga

London Eye

Londra trebuie văzută seara de la 
înălţime și admirată ca o nestemată 
sclipitoare în toată măreţia ei, așa că 
trebuie să completăm turul Londrei 
urcând la 135 m înălţime pe faimoasa 
roată London Eye, a doua cea mai 
înaltă roată panoramică din lume, care 
se numără printre cele mai importante 
atracţii ale Londrei și servește ca 
simbol al ei. Începând cu septembrie 
2015, London Eye a fost sponsorizat 
de către Coca Cola și decorat cu 
luminiţe roșii. Aventurează-te spre cer 
și privește peisajul panoramic al unei 
Londre așa cum nu ai mai văzut-o până 
acum.

Ceaiul de la ora 5 

În Anglia ceaiul se bea cu seriozitate 
ceremonioasă, iar decorul și 
scenografi a trebuie să fi e la înălţimea 
momentului. Iată de ce, mergem la 
conacul Mount Ephraim, proprietatea 
familiei Dawes de mai bine de 300 de 
ani, unde vom vizita grădina superbă, 
apoi ne vom retrage în salonul de ceai 
pentru a savura în stil aristocratic o 
ceașcă de ceai autentic, exact la ora 5 
după-amiaza.

Savori din: Luxemburg
.................................................................
Bouchée à la Reine este o chifl ă 
pufoasă și fragedă coaptă în 
cuptor, în așa fel încât în mijloc 
se lasă loc de o umplutură. Ei 
bine, această umplutură este 
deliciul suprem: un amestec 
zemos de pui și ciuperci în sos 
bechamel. Credem că merită să 
încerci și îţi garantăm că nu te vei 
putea opri la doar o porţie.

BOUCHEE A LA REINE
.................................................................

1. București – Budapesta 

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Verifică lista 
cu oraşele prin care tranzităm ţara. Ajungem în 
cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta.

2. Budapesta – Viena - Salzburg

Plecam spre Viena, un important centru 
cultural al Europei, ce deţine adevărate 
comori arhitectonice, moștenite de la Imperiul 
Habsburgic, a cărui reședinţă a fost aici vreme 
de șase secole. Complexul Palatului Hofburg 
adăpostește capela imperială Burgkapel și 
celebra Școală Spaniolă de Echitaţie, unde 
armăsarii Lipizzaner execută mișcări elegante, 
ca de balet. Pe lângă acestea, este de datoria 
oricărui călător să facă turul muzeelor vieneze. 
Metropola austriacă este o destinaţie fascinantă 
care poate rivaliza cu Parisul, Londra, Praga sau 
Roma, fiind vizitată anual de milioane de călători. 
Iar călătorii cu experieţă știu că în preajma 
atracţiilor, palatelor și monumnetelor din Viena 
se aliniază restaurante sofisticate și cafenelele a 
căror fineţe o întâlnim rar în alte locuri. Parcurgem 
un scurt tur panoramic din autocar admirand pe 
rand: Roata Mare din Prater, Sediul ONU, Turnul 
Dunarii, Ringstrasse, Opera, Palatul Hofburg, Piata 
Maria Tereza, Parlamentul, Burgtheater, Primaria, 
Universitatea.
Lasăm în urmă Viena și ne îndreptam spre 
Salzburg, orașul lui Mozart. Seara cazare la o 
pitorească pensiune din zona Salzburg.

3. Salzburg- München - Heidelberg

“Dacă o clădire este barocă, n-o schimba!” 
Așa sună o glumă britanică, iar aceasta 
rezumă perfect orașul Salzburg, unde găsim 
numeroase turnuri graţioase, o fortăreaţă pe 
o culme ameţitoare și munţi de jur împrejur. 
Aici se află Palatul Mirabell, care este înconjurat 
de o grădină minunată, plină de trandafiri. Vă 
vindem un pont: străzile Salzburgului sunt pline 
de restaurante și rulote care servesc schnitzel 
și wurst delicioși! Dupa ce ne-am delectat cu 
bunataturile locale ajungem in turul nostru 
pietonal in  Domplatz – Piaţa Catedralei care se 
găsește chiar în faţa Domului din Salzburg și este 
încadrată de Palatul Residenz și de Manastirea 
Sf. Petru. Chiar deasupra ferestrei principale 
de la Sf. Petru se poate vedea desenata o fata 
care are o grimasa spre Palatul Residenz, Palatul 
Prinţului Arhiepiscop. Primul Dom a fost construit 
sub supravegherea Sf. Virgil, iar prima atestare 
vine încă din anul 774.  În această biserica a 
fost botezat Mozart. Continuăm drumul spre 
Munchen. Ne plimbăm prin inima „capitalei 
secrete” a Germaniei, vizitând fermecătoarea 
Piaţă Marienplatz, unde se află atât sediul vechi, 
cât și cel nou al Primăriei. În Munchen se află 
celebra galerie Neue Pinakothek, ce a fost 
inaugurată în secolul al XIX-lea, fiind considerată 

prima galerie de artă contemporană din 
Europa,Muzeul Naţional Bavarez, găzduit de un 
palat neoclasic superb, precum și Schatzkammer 
der Residenz, un muzeu uluitor al bijuteriilor și 
obiectelor miniaturale, care nu ne îndoim că vă 
va cuceri de la primele exponate. Pornim apoi 
spre cel mai vechi și faimos oraș universitar 
al Germaniei, Heidelberg. Admirăm Castelul 
Heidelberg, cu impresionanta sa arhitectură 
renascentistă. În incinta castelului se află cel mai 
mare butoi de vin din lume, care are o capacitate 
de 220.000 de litri. Cazare în zona Mannheim.

4. Heidelberg – Luxembourg - Haga

Plecare spre Luxembourg , unde vom admira 
Palatul Ducal – reședinţa oficială a Marelui 
Duce de Luxembourg, Piaţa Guillaume al II-lea,  
Catedrala Notre-Dame – o catedrală romano-
catolică ce a servit în trecut ca biserică iezuită. 
Centrul vechi al orașului Luxembourg reușește 
să ne cucerească în timp ce ne plimbăm pe 
strădutele pavate cu piatră cubică, printre zidurile 
clădirilor vechi în stil medieval. Plecăm mai 
departe spre Haga, orasul regal, unde admirăm 
Palatul Păcii și Parlamentul. Seara cazare la hotel 
în zona Haga.

5. Amsterdam – Rotterdam - Haga

Următorul oraș de pe listă este Amsterdamul, 
supranumit si  “ Veneţia Nordului” un oraș 
pictoresc, cu clădiri colorate ce se întind ordonate 
pe marginile canalelor traversate de poduri de 
piatră. Începem turul de oraș cu  Rijkmusesm 
sau Muzeul Van Gogh şi Centrul de prelucrare 
a diamantelor Coster Diamonds. Ajungem și în 
Piaţa Dam – cel mai popular punct de întâlnire 
al locuitorilor orașului. Timp liber la dispoziţie 
sau minicroazieră pe canale, cel mai bun mod 
de a surprinde farmecul orașului. Rotterdam 
ne așteaptă, asa că înainte de a ne întoarce 
la hotel, mai facem o oprire și în acest oraș 
splendid, considerat cel mai mare port din 
Europa. Începem turul pietonal în centrul vechi 
la Catedrala  - Grote Sint Laurenskerk  și, apoi 
privirile ne sunt atrase de casele cub , proeicte 
rezidenţiale îndrăzneţe. Seara sosire și czare în 
zona Haga.

6. Haga – Anvers – Canterbury - Londra

În această dimineaţă părăsim Haga pentru a pleca 
spre Anvers, unde ne oprim pentru a descoperi 
Grote Markt,  cu Primaria şi Catedrala (cea mai 
importantă din Belgia) şi centrul istoric al oraşului 
lui Rubens. Plecăm spre Calais de unde ne 
îmbarcăm pe ferry și traversăm Canalului Mânecii. 
Ajunși pe malul celălalt, facem o primă oprire la 
Canterbury, un oraș din comitatul Kent al Angliei 
ce a fost locuit încă din perioada preromană și 
se află în prezent pe lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO. Facem o plimbare pe străduţele 
orașului, admirăm Catedrala Canterbury. După o 
zi lungă și obositoare, ne îndreptăm spre hotelul 
din Londra pentru a ne recăpăta puterile.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite Croazieră

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 18.06.
Locuri limitate!
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7. Londra – capitala de pe Tamisa

Astăzi vom face un tur al orașului pentru a 
descoperi o serie de monumente care au 
făcut Londra faimoasă. Printre acestea se 
numără: Big Ben, turnul cu ceas construit în 
1859, Palatul Westminster, care găzduiește 
Parlamentul britanic, Westminster Abbey, 
cea mai cunoscută biserică londoneză, 
unde sunt încoronaţi regii și reginele Marii 
Britanii și Palatul Buckingham, reședinţa 
principală a Casei regale britanice. Admirăm 
impresionanta arhitectură a Catedralei St. 
Paul – o biserică anglicană situată pe colina 
Ludgate Hill, trecem prin faimoasa piaţă 
Piccadilly Circus – un loc preferat deopotrivă 
de londonezi și de turiști pentru cumpărături,  
admirăm Palatul Kensington și Grădinile 
Kensington. Timp liber sau opţional excursie 
la Greenwich, înscris pe lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO în anul 1997. Seara 
întoarcere pentru cazare la același hotel din 
Londra.

8. Londra

Azi dedicam o intreaga zi explorarii orasului 
utilizand transportul public: St James Park, 
National Gallery, Tower Bridge, Turnul 
Londrei, Muzeul figurilor de ceara – Madame 
Tussaud’s, British Museum si nu in ultimul rand 
Palatul Buckingham. Timp liber la dispoziţie 
în zona comercială Trafalgar Square, Picadilly 
Circus, Covent Garden. Opţional  plimbare cu 
vaporașul pe Tamisa. Seara întoarcere pentru 
cazare la același hotel din Londra.

9. Londra – Windsor – Stratford – Oxford

Timp liber in Londra sau excursie optionala la 
Windsor.  Castelul Windsor este cel mai mare 
și mai vechi castel locuit din lume, locul unde 
Regina Elisabeta a II-a își petrece frecvent 
weekendurile. Vizitatorii pot admira aici o 
parte din apartamentele regale, decorate cu 

obiecte de artă de o valoare inestimabilă, 
Capela Saint George, o bijuterie arhitectonică 
din secolul XVI, unde se află și mormintele a 
10 monarhi britanici, și celebra casă de păpuși 
a Reginei Maria, o creaţie unică în lume, 
admirată pentru detaliile sale de o fineţe 
incredibilă, printre care ascunde și o copie 
a coroanei regale, de doar un centimetru, 
cu diamante și pietre preţioase veritabile. 
După vizita la Castelul Windsor ne îndreptăm 
spre Stratford –upon –Avon, locul nasterii al 
inegalabilul Shakespeare.  
Ne vom încheia excursia cu o vizită în 
minunatul Oxford, unul dintre cele mai 
celebre orașe studenţești din lume, care 
îmbină de minune romantismul arhitecturii 
medievale cu forfota din centrul înţesat de 
puburi. Vom descoperi străduţele si parcurile 
unde multe dintre minţile strălucite ale istoriei 
și-au trăit tinereţea și au născocit lucrări ce au 
schimbat lumea. printre aceștia se numără 
poetul T.S. Eliot, comandant al trupelor 
britanice in Primul Razboi Mondial Thomas E. 
Laurence  și fizicianul Stephen Hawking. 
Spre seară ne întoarcem la hotelul din Londra.

10. Londra – Bruges – Bruxelles

După micul dejun plecăm spre  Bruges. 
Idilicul oraș a fost capitală a Culturii Europene 
în 2002 și este, într-adevăr un loc special 
pentru iubitorii de artă și cultură. Centrul 
istoric al orasului a fost inclus în patrimoniul 
UNESCO, fiind unul dintre cele mai bine 
conservate orașe medievale din Europa. S-au 
păstrat nu doar modelul stradal medieval 
ci și reţeaua de canale și arhitectura gotică 
specifică nordului Europei și a Tărilor de Jos. 
Descoperim aici Biserica Notre Dame cu 
faimoasa statuie realizata de Michelangelo–
“Madonna cu Pruncul” care a i-a fost  donată, 
în 1514, de către un negustor bogat, Piata 
Markt cu clopotnita, Piata Primariei. 

Ajungem seara în  Bruxelles, capitala Uniunii 
Europene. Cazare la hotel în Bruxelles.

11. Bruxelles – Köln - Koblenz

Descoperim farmecul inegalabil al capitalei 
belgiene încă de dimineaţă. Faţadele art-
nouveau se învecinează cu clădiri de beton 
din anii 1960 și palatele regale din secolul 
al XIX-lea contrastează interesant cu sticla 
care domină construcţiile noi. Ne plimbăm 
prin Grand Place, inclusa de UNESCO in lista 
patrimoniului mondial si , una dintre cele 
mai frumoase pieţe ale Europei, înconjurată 
de clădiri vechi de sute de ani, și mergem 
la cumpărături în faimoasele galerii St. 
Houbert. Vedem Catedrala St. Michel, o 
perlă arhitectonică gotică, Piaţa Spaniei și 
nu plecăm fără să îi facem o vizită simbolului 
orașului - Manneken Pis, o statuie amuzantă 
din bronz, care a devenit faimoasă în întreaga 
lume. Atomium este un alt simbol al orașului 
și este inclus in lista de obiective turistice 
din Bruxelles. Construcţia ce are forma unui 
atom își are locul între arta sculpturii și cea a 
arhitecturii, dând impresia de edificiu futurist, 
bizar. Atomul de fier de 103 metri înălţime  a 
fost construit pentru Expoziţia Internaţională 
din 1958. Sferele sunt interconectate prin 
tuburile în care se află scări și lifturi iar 
înăuntrul lor se află un muzeu. Din Belgia 
ne îndreptăm spre Germania. Ajungem in 
Koln, cea mai veche dintre localităţile mari 
ale Germaniei. Orașul are surprize pentru 
toată lumea, de la pasionaţii de sport la cei 
care apreciază ciocolata. Admiram maretia 
impresionanta a Catedralei, cu ale sale 
creneluri sculptate minuţios, care face parte 
din patrimoniul universal. Superlativele sunt 
darnice cu acest lacas: este cea mai mare 
biserică din Germania, este  considerată a fi 
și cea mai mare din Europa de Nord, și una 
dintre cele mai mari din lume dar si cea mai 

Castelul Windsor

Cel mai mare și mai vechi castel 
locuit din lume, locul unde Regina 
Elisabeta a II-a își petrece frecvent 
weekendurile. Vizitatorii pot admira 

aici o parte din apartamentele regale, 
decorate cu obiecte de artă de o valoare 
inestimabilă, Capela Saint George, o 
bijuterie arhitectonică din secolul XVI.

1
Bruges

Un orășel din Belgia, cu o atmosferă 
cu totul și cu totul fermecătoare, cu 
străduţe pe care stau înșirate tăcut 
casele de cărămidă cu șeminee ca 

în felicitările de Crăciun. Canalele cu poduri 
de piatră ce străbat orașul ne amintesc de 
Veneţia sau Olanda, iar iedera căţărătoare ce 
toamna prinde nuanţe roșiatice transformă 
peisajul într-unul și mai romantic. 

2
Catedrala din Koln

Cu ale sale creneluri sculptate 
minuţios,Catedrala din Koln face 
parte din patrimoniul universal 
UNESCO, fi ind totodată cea mai 

vizitată clădire din întreaga Germanie. 

3
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îndrăgostiţi și promenada favorită a localnicilor.  
Facem un popas în Piaţa Orașului Vechi pentru a 
admira cladirea Primariei si faimosul Turn cu Ceas, 
situat pe zidul sudic al primăriei. Monumentul exercită 
o puternică atracţie asupra turiștilor, acest lucru 
datorându-se faptului că de fiecare dată când sunt 
anunţate orele are loc un adevărat spectacol animat 
care atrage ca un magnet privirile tuturor celor care se 
afla în apropiere, aceștia neîncetând niciun moment 
să filmeze sau să fotografieze spectacolul oferit zilnic 
timp de 12 ore de bătrânul orologiu.
Ne îndreptăm spre destinația finală a programului 
nostru – Budapesta. Cazare la hotelin Budapesta.

14. Budapesta – Bucureşti

După micul dejun vom pleca spre țară, amintindu-ne 
cu drag despre toate locurile minunate pe care le-am 
văzut și nerăbdători să pornim iar la drum.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptie ziua 8/6 (contra cost 
cu transportul public) / * Bilet de avion Bucuresti – Muncheni 
Roma – Bucuresti;
13 / 9 cazări la hoteluri  de 2-4* și din lanţul Travelodge
13 / 9 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu/ după întâlnirea 
cu acesta în Munchen (pentru program avion)

OPŢIONAL
Crozieră la Amsterdam – 15 €/pers. 
Oxford, Windsor, Stratford – 40 €/pers
Croazieră pe Tamisa - 15 €/pers.
Excursie la Greenwhich - 20 € /pers
Crama Borkatakomba doar pentru programul cu autocar - 25 
€/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), 
serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim de 30 de persoane; 
Vaporașul în Amsterdam, Bruges și Londra;
Transportul local în Londra și Amsterdam
Taxele de traversare a Canalului Mânecii – 45 € / pers. (se achită 
la înscriere)

DE REŢINUT!

• Supliment de single – 245 € / 215€
• Reducere copil 6-12 ani - 35 €, pentru cazare 

in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Fish & chips

Te-ai întrebat cum e bucătăria din 
Albion fără infl uenţe din colonii sau 
de pe continent? Cea mai cunoscută 
și mai populară mâncare printre 
britanici este celebrul “Fish & chips”. 
De fapt, este vorba de o porţie mare 
de fi le de cod, prăjit pane, cu cei mai 
banali cartofi  prăjiţi, totul înfășurat 
într-un cornet mare de hârtie (încă 
se mai folosește și hârtia de la ziare). 
Englezii, pe lângă sare, adaugă la 
cartofi i prăjiţi câţiva stropi de oţet. 
Chiar dacă nu-ţi vine să crezi, o să-ţi 
placă atât de mult încât vei mai dori 
o porţie. 

Muzeul Ciocolatei din Bruges

Pregătiţi aparatele foto și surprindeţi 
peisaje fabuloase de la bordul 
vasului de croazieră care străbate 
canalele orașului. Nu este de ocolit 
nici Muzeul Ciocolatei.  Dacă nu 
sunteţi hotărâţi ce sortiment vă 
place, încercaţi mostrele care vă sunt 
oferite spre degustare în multe dintre 
ciocolateriile afl ate peste tot în oraș, 
aveţi de unde alege de la ciocolata 
albă la cea cu lapte, sau neagră, la 
praline, cu fructe trase în ciocolată 
până la ciocolată cu busuioc, cu sare, 
cu piper sau curry. Delicios!

vizitată clădire din întreaga Germanie. În cursul 
serii sosire și cazare în zona Koblenz.

12. Valea Rinului – Frankfurt - Praga

Traseul pană la Frankfurt urmează minunata Vale a 
Rinului cu legendara Stancă a Lorelei, de pe malul 
estic al fluviului. Lorelei este cântată în balade, 
ea fiind o zână, care ademenea cu cântecul ei 
pe navigatori. Pe lângă glasul ademenitor și 
frumuseţea ei, zâna mai avea un păr lung blond 
strălucitor pe care-l pieptăna cu aur, aceste 
lucruri vrăjeau marinarii, care uitau pericolul de 
pe Rin. Ajungem  în Frankfurt,  un oraș modern, 
dar care a reușit să integreze perfect elementele 
arhitecturale moștenite de- a lungul secolelor în 
peisajul urban modern și futurist. Un simbol al 
orașului sunt zgărie-norii care brăzdează cerul și 
dau locului un aer fermecător. Vizităm Catedrala 
Sf. Bartolomeu, cu turnul său gotic de 95m. 
Piaţa Romerberg, cea mai frumoasă din oraș, ne 
dezvăluie o frântură din aspectul cetăţii din Evul 
Mediu, datorită caselor colorate cu poduri din 
lemn. În Frankfurt se află și casa unde a locuit 
renumitul poet german Goethe până în 1795, 
transformată în prezent în muzeu. Lăsăm în urmă 
orașul lui Goethe și mergem în Praga, unde ne 
așteaptă confortul relaxant de la hotel.

13. Praga - Budapesta

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în 
frumuseţe și eleganţă, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni cea mai 
bună din lume. Mergem la Catedrala Sf. Vitus, un 
simbol al orașului a cărei construcţie a durat 600 
de ani, apoi continuăm vizita la Castelul Praga, 
care pare desprins din cărţile cu povești. Potrivit 
Guinness World Records, este cel mai mare 
castel medieval din lume, având 570 de metri 
lungime, aproximativ 128 lăţime și o suprafaţă 
totală mai mare decât șapte terenuri de fotbal. 
Traversăm Podul Carol, probabil cel mai romantic 
loc din Capitala cehă, punct de întâlnire pentru 

18,06; 10,07;

10,08; 01.09 

2018

AUTOCAR

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS
Reducere 100€/100€

PROMO

Reducere 55€/55€
STANDARD PLUS

Reducere 35€/35€

475€
+ 195 € (transport autocar)

375€
+ 195 € (transport autocar)

420€
+ 195 € (transport autocar)

440€
+ 195 € (transport autocar)

395€

+ 395 € (bilet de avion, transferuri si transport autocar)
295€

+ 395 € (bilet de avion, transferuri si transport autocar)

340€

+ 395 € (bilet de avion, transferuri si transport 

autocar)

360€

+ 395 € (bilet de avion, transferuri si transport 

autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea; medicala , storno si de bagaj;

• Tarif disponibil și în varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  31.01.2018;

• Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta  valabila pana la  31.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  30.04.2018;

• Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

BEST DEAL

20,06; 12,07;

12,08; 03.09 

AVION
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

Orașe cu atmosferă cu totul aparte, 
catedrale impunătoare și cetăţi medievale 
îţi vor spune povești pline de istorie și 
savoare. Localnicii sunt spirituali, oameni 
cu voie-bună, ospitalieri și deosebit de 
prietenoși. 

Cracovia :  Catedrala, Rynek Glowny, Hala 
Mătăsurilor
Czestochowa : Mănăstirea Jasna Gora
Varșovia: Piața Veche, Columna lui 
Sigismund III, Catedrala Sf Ioan, Fortareata 
Barbakan ; Kaunas : Piața Primăriei, 
Catedrala Sf Petru și Pavel, Biserica Sf 
Gheorghe ; Riga : Biserica Sf Petru, 
Catedrala, Monumentul Libertății
Tallinn: Castelul Tompeea, Piața Primăriei, 
Catedrala Al. Nevsky ; Rundale: Palatul
Vilnius : Bazilica Sf Stanislav, Biserica Sf 
Petru și Pavel ; Gdansk : Biserica Sf Maria, 
Poarta de Aur, Fântâna lui Neptun
Malbork : Castelul Marienburg
Torun: Biserica Sf Maria, ruinele Fortăreței 
Cavalerilor Teutoni ; Lodz : Manufaktura
Katowice : Catedrala Domnului, 
Monumentul Insurgenților, Piața Centrală

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

 Vizităm Biserica Sfântei Cruci în care este 
ținută urna cu inima celui mai romantic 
compozitor din toate timpurile, Frederik 
Chopin.

12/8 nopți cazare: 
           hotel de 3-4*

12/8 mese incluse:
          12/8 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor Bucuresti - Varșovia;
Cracovia - București

TUR DINTR-O PRIVIRE

Cetăţi medievale pline de poveste și culoare, peisaje 
cinematice și arome care-ţi vor cuceri simţurile. 
Te invităm într-o călătorie prin istorie în cele mai 
populare destinaţii din Polonia și Ţările Baltice.
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289€

începând de la

+ 175 € (transport autocar)
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?� � /pers.
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269€

începând de la

+ 395 € (bilet de avion, transfer 
si  transport autocar)
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Orașe sonore cu povești fascinante.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALECracovia – Czestochowa – Varşovia – Kaunas – Riga– Tallinn – Helsinki– Rundale - Vilnius– Gdansk – 

Malbork – Torun – Lodz – Wroclaw – Katowice - Cracovia 

Goldwasser - Gdansk

Seara ne retragem într-un bar de pe 
strada Mariacka ca să degustăm tăria 
locală care se numește Goldwasser. 
Băutura emblematică a celor din 
Gdansk este o băutură specială 
inventată de un olandez în 1598, 
Ambrosius Vermeulen. Ingredinetul 
secret din sticla de Goldwasser este 
aurul. Firicelele de aur de 22 și 24 de 
carate, de dimensiuni foarte mici, 
plutesc și sclipesc în alcool când agităm 
băutura. Preţul nu este prohibitiv, așa 
că ar fi  păcat să nu ajungă o sticlă de 
Goldwasser la cină cu prietenii.

Palatul Plutitor

În timpul liber vă propunem o scurtă 
plimbare în Parcul Lazienki cu al său 
impresionant “Palat plutitor”, reședinţa 
de vară a ultimului rege al Poloniei, 
Stanislaw August Poniatowski

Gusturi din Helsinki
Mergeţi în cartierul Mannerheim, cu 
ale sale case colorate înșirate de-a 
lungul canalului. Aici vă puteţi bucura 
de o atmosferă colorată și vie, cu 
restaurante, baruri și cafenele animate 
de localnici și călători încântaţi. 
Încercaţi Leipäjuusto, o brânză făcută 
din primul lapte dat de vacă imediat 
după ce a fătat, însă poate fi  folosit și 
laptele de ren sau capră pentru a face 
brânza. Laptele este închegat sub forma 
unui disc gros de 2-3 cm și odată ce 
brânza este formată, este coaptă sau 
pusă pe grătar pentru a-și primi petele 
maronii. Este servit alături de gem din 
mure galbene, ca un aperitiv care să 
acompanieze cafeaua.

Savori din: Polonia
.................................................................
Cu siguranţă ai observat numărul 
copleșitor de mare a consoanelor din 
vocabularul polonez. Ca să le poţi 
ignora cu seninătate, hai să gustăm 
un pahar sau două de Tatanka - 
supranumită și “placinta de mere” 
datorită gustului său puternic aromat. 
Băutura tradiţională este un amestec 
de vodka zubrówka, suc de mere și 
scorţisoară. Se servește cu un strop 
de lămâie și gheaţă. Delcios.

ZUBROWKA 
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 22.06.2018
Locuri limitate!

1.  București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineața. Verifică lista 
cu oraşele prin care tranzităm ţara. Ajungem în 
cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta. 

2.  Budapesta  - Cracovia

Plecăm din Budapesta, o destinație familiară, și 
ne așezăm confortabil în scaunele autocarului. 
Trecem prin Slovacia, traversăm Munții Tatra 
prin Parcul Național Tatra Mică admirând cadre 
spectaculoase ce trebuie suprinse cu obiectivul. 
Ajungem după-amiaza în Cracovia și descoperim 
primele semne care ne confirmă că suntem într-o 
fostă capitală, loc de încoronare și reședință a 
monarhilor polonezi până în 1734.  Pe colina 
Wawel, situată deasupra râului Vistula, admirăm 
cel mai important complex arhitectonic, fosta 
reședință regală, Castelul Wawel şi Catedrala 
unde a predicat Karol Wojtyla  viitorul Papă Ioan 
Paul II . În criptele din subsolul catedralei se află 
mormintele  regilor Poloniei. Urmăm ruta clasică 
turistică a Cracoviei, denumită Calea Regală așa 
că, următorul nostru popas este în Piața Centrală 
- Rynek Glowny,  cea mai mare piață istorică 
din Europa. Rynek Glowny impresionează prin 
frumusețea clădirilor recent renovate și spațiul 
imens. Cele mai impozante clădiri din piață sunt 
Hala Mătăsurilor, Biserica Sfânta Maria și Turnul 
Primăriei.În cursul serii mergem la hotelul nostru 
din Cracovia pentru cazare.

3. Cracovia –Czesctochowa – Varşovia 

Continuăm călătoria spre Czestochowa. Orașul 
gazduiește Mănăstirea Jasna Gora ridicată în 
secolul al XIV-lea care atrage mii de pelerini 
din întreaga lume în fiecare an. În mănăstire 
vom putea admira celebra icoană a Madonei 
Negre, despre care se spune că este făcătoare 
de minuni. Se povestește că icoana ar fi reușit să 
oprească invazia trupelor suedeze în sec XVII și 
să salveze mănăstirea de jaf. Pornim mai departe 
la drum  hotărâți să cucerim capitala Poloneză.  
Ajungem în Varșovia, iar prima oprire o facem 
în Centrul Vechi, inclus pe Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO. Suntem înconjurați de clădiri 
impunătoare, edificii care au marcat momente 
cruciale din istoria Poloniei. Ne impresionează 
Catedrala Sf. Ioan, Piața Veche, Fortăreața 
Barbakan, Columna lui Sigismund III, Palatul 
Regal si Biserica Sfântei Cruci în care este ținută 
urna cu inima celui mai romantic compozitor din 
toate timpurile, Frederik Chopin. Timp liber în 
Varșovia. În cursul serii pornim spre hotelul nostru 
din Varșovia pentru  cazare.

4.  Varșovia – Kaunas - Riga

Aroma de cafelei de dimineață anunță o nouă zi 
perfectă . După micul dejun plecăm spre Kaunas, 
al doilea oraș ca mărime din Lituania. Orașul 
se desfășoară la întâlnirea râurilor Nemunas și 

Neris, iar atracțiile cele mai notabile se regăsesc 
în Centrul Vechi unde admirăm Castelul Kaunas, 
Biserica Sf. Gheorghe, Piața Primăriei și Catedrala 
Sf. Petru și Pavel. Plecăm din Kaunas complet 
uimiți de bogăția culturală a acestui oraș lituanian. 
În cursul serii ajungem în Riga. Cazare la hotel. 

5.  Riga – Tallinn 

Capitala Letoniei, Riga așteaptă să îi descoperim 
frumusetile ascunse. Începem turul de oraș și 
oprim în centrul vechi, cu al său aer medieval, 
clădiri vechi pastelate, străzi înguste și pavate 
cu piatră cubică. Prima impresie este de oraș 
muzeu, dar fără aglomerația tipică altor orașe 
turistice. Unul dintre simbolurile orașului este 
“Casa cu Pisici”, care are și o poveste interesantă 
(lăsăm însoțitorului de grup plăcerea de a o 
relata). Obiectivele emblematice din Riga sunt 
Cetatea, Monumentul Libertății, Biserica Sf. 
Petru, Casa Capetelor Negre, o clădire barocă 
absolut superbă care ne amintește de Sibiul 
nostru. Aflăm, trecând prin fața Operei Naționale, 
că este orașul natal al celebrului balerin Mihail 
Barâșnikov. Ne impresionează Catedrala, aproape 
la fel de bâtrână ca Riga (1211).  Continuăm 
drumul  spre Tallin, oprindu-ne în orașul vechi 
înconjurat de zidurile cetății, obiectiv înscris în 
Patrimoniul Mondial UNESCO. Tallin mai este 
supranumit și “Silicon Valley al Europei”. Aspectul 
medieval al clădirilor și străduțelor înguste 
contrastează cu cafenele cu design interior 
minimalist de secol XXI. Admirăm Castelul 
Toompea, Piața Primăriei și Catedrala Al. Nevsky. 
Cazare în Tallinn.

6.  Tallinn – Helsinki- Tallinn

Timp liber în Tallinn sau vă propunem o excursie 
opțională în Helsinki, capitala Finlandei (biletele 
de feribot nu sunt incluse). Încă din port ne 
încântă priveliștea multicoloră a urbei finlandeze 
și ne facem o primă impresie încântătoare despre 
Helsinki. Suntem preluați de autocarul local și 
împreună cu ghidul începem turul de oraș: Piața 
Senatului, Catedrala Luterana, ale carei cinci 
cupole verzi cu numeroase coloane corintice 
și figurine presărate pe acoperiș, reprezintă un 
element de mândrie pentru finlandezi. În contrast 
cu stilul architectural din Helsinki, Catedala 
Uspensky este o construcție ce seamănă izbitor 
cu bisericile muscovite, cu turle din cărămizi 
roșii,, iar domurile sunt în formă de picătură. 
Continuăm aventura în capitala finlandeză și 
ajungem în fața unui obiectiv turistic interesant 
și în același timp atipic care naște controverse, 
Templul Circular, operă de artă arhitecturală 
contemporană și  un loc de reculegere. În traseul 
noastru zărim și clădirea Parlamentului, apoi pașii 
ne poartă până în fața Monumentului Sibellius. 
Timp liber la dispozitie pentru a descoperi și alte 
frumuseși ale orașului. În cursul după-amiezii 
avem transfer către port pentru îmbarcare pe 
feribot și întoarcerea în Tallinn.  Cazare la același 

Croazieră
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hotel din Tallinn.

7.  Tallinn – Rundale - Vilnius

Plecăm din Tallinn cu amintiri frumoase și 
ne îndreptăm spre următorul obiectiv din 
program –Palatul Rundale din Letonia, o 
bijuterie arhitectonică în stil baroc și rococco, 
opera lui Bartolomeu Francesco Rastrelli, 
același care a proiectat Muzeul Ermitage 
din Sankt Petersburg. Pătrundem într-o 
lume distinsă, elegantă, plină de rafinament, 
culoare și armonie. Palatul Rundale a servit ca 
reședință de vară a ducelui Ernst Johann von 
Biron, cel care a condus Ducatul Courland 
și Semigallia. Construcția palatului a durat 
aproape 33 de ani, și aflăm din istoria 
locului că în 1812 în timpul campaniei din 
Rusia, palatul a servit  ca spital armatei lui 
Napoleon. Din nou la drum...Ajungem in 
Vilnius, oraș al cărui centru vechi  face parte 
din patrimoniul mondial UNESCO. Ne 
încântă plimbarea printr-un labirint de străzi 
pietruite, parcuri, piațete, baruri, cafenele și 
restaurante. Observăm deasemenea o serie 
de biserici în stil neoclasic și baroc, absolut 
fermecătoare, precum Basilica Sf. Stanislav 
din Piața Centrală cu al său turn cu clopotniță 
complet separat de biserică.  Ne mai atrag 
atenția Biserica Sf. Petru şi Pavel, clădirea 
Universității, Primăria și Biserica Rusească. Ne 
punem întrebarea, de ce oare acest oraș se 
mai numește și “Ierusalimul Nordului”?  Seara 
cazare la hotel în Vilnius.

8.  Vilnius  - Gdansk

Părăsim Lituania cu intenții sindicaliste, ne 
așteaptă Gdansk, orașul  care a devenit 
faimos datorită liderului de sindicat Lech 
Walesa și a mișcării politice “Solidaritatea”. 
Orașul are însă mult mai multă istorie de 
dezvăluit decât biografia electricianului 
ajuns președinte. De îndată ce ajungem în 
vechiul oraș ne concentrăm pe clădirile și 
monumentele emblematice Gdansk-ului: 
Poarta de Aur, Primăria, Biserica Sf Maria, 

Muzeul Chihlimbarului, Fântâna lui Neptun, 
portul medieval, cu celebra macara construită 
în 1444, cea mai veche din Europa. Ruta 
regilor se termină  când intrăm pe Strada 
Mariacka și continuăm pe Strada Lungă 
unde ni se dezvăluie șirul de cafenele, baruri 
și cluburi de noapte unde viața începe de 
abia după apusul soarelui. Metropola este 
o colecție nesfârșită de locuri cinematice, 
case colorate care datează din secolul al 
XIV-lea, bastioane impunătoare, turle înalte 
și dantelate ale catedralelor, străzi pietonale 
ce te îmbie la relaxare. După experiența 
interesantă pe care am avut-o degustand 
băutura locală “prețioasă”, revenim la hotel și 
ne pregătim de o nouă aventură.

9. Gdansk – Malbork – Torun  - Lodz

Plecăm din nordul Poloniei, spre sud și 
vizităm vechea capitală a cavalerilor teutoni 
-Malbork. Situat pe malul râului Nogat, 
la circa 40 km de coasta Mării Baltice, în 
apropierea orașului Gdańsk, Malbork este 
cel mai mare castel din lume după suprafață, 
și una dintre cele mai mari construcții de 
cărămidă din Europa. A fost construit în 
Prusia de către Cavalerii Teutoni, un ordin 
religios romano-catolic german de cavaleri, 
în forma tipică a cetăților cruciate teutone. 
Ordinul l-a numit Marienburg („Castelul 
Mariei”). Castelul este un exemplu unic de 
fortăreață medievală, iar la terminarea sa 
în 1406 a devenit cel mai mare castel de 
cărămidă din lume. În decembrie 1997 
„Castelul Ordinului Teutonic din Malbork” și 
Muzeul Castelului Malbork au fost incluse în 
Patrimoniul Mondial UNESCO. Din atmosfera 
de poveste ne grăbim să ajungem într-un 
oraș clădit de Cavalerii Teutoni în 1230, 
Torun. Înscris în patrimoniul UNESCO din 
1997, Torun face parte dintr-o pleiadă selectă 
de situri emblematice din Polonia. Orașul 
vechi pare că a încremenit în Evul Mediu,  
afișîndu-și măreția prin arhitectura superbă, 
perfect conservată. Din Piața Centrală ne 

sunt la îndemână Primăria Veche, Muzeul 
Torun, Biserica Sf. Maria, Casa Memorială 
Copernicus, Muzeul Turtelor Dulci și ruinele 
Fortăreței Cavalerilor Teutoni. De aici fugim 
înspre Lodz, un oraș pe care mulți îl consideră 
o anomalie post-industrială. Vorbim de 
același Lodz care a dat cinematografiei 
mondiale pe celebrii regizori Roman 
Polansky, Andrej Wajda sau Kieslowski. Se 
numără printre cele mai tinere orașe din 
Polonia, începuturile sale urbane legându-se 
direct de Revoluția Industrială, în special de 
industria textilă. Același lucru putem spune și 
de atracțiile din oraș, majoritatea fiind foste 
hale industriale sau fabrici transformate în 
centre comerciale, locuri de agrement, galerii 
și cafenele. Ne oprim și noi într-un astfel de 
loc, se numește Manufaktura care ne va uimi 
irevocabil, îndemnându-ne la cheltuieli pe 
suveniruri. Cazare la hotel în Lodz.

10. Lodz – Wroclaw – Lodz

Timp liber în Lodz sau excursie opțională 
la Wroclaw.  Vizităm Wroclaw, Capitală 
Culturală Europeană în 2015. Centrul vechi 
este, cât se poate de evident, motivul pentru 
care ne aflăm aici. Construit pe 12 insule și 
străbătut de nu mai puțin de 200 de poduri 
este un labirint de străduțe pline de farmec 
medieval, clădiri colorate și foarte mulți pitici 
de bronz. Aceștia sunt emblema orașului  și 
au o poveste interesantă. Se pare că cei 270 
de pitici din oraș le reamintesc locuitorilor 
din Wroclaw de o formă de rezistență inițiată 
aici împotriva dictaturii comuniste din acestă 
țară. “Hala Centenarului” din Wrocław a fost 
înscrisă în anul 2006 pe lista Patrimoniului 
Cultural Mondial UNESCO.Din cauza 
numeroaselor canale și poduri orașul este, 
de asemenea, numit și Veneția Poloneză, fiind 
totodata și orașul cu cel mai mult spațiu verde 
din Polonia. Parcul Szczytnicki este punctul 
de interes al unei rețele care se întinde pe 
ambele maluri ale Râului Odra. Cu suprafața 
sa de peste 110 hectare, parcul ofera 

Torun -Polonia

 Centrul vechi  din Toruń a fost înscris 
în anul 1997 pe lista patrimoniului 
cultural mondial UNESCO.  În 2007, 

Orașul Vechi din Toruń a fost adăugat pe 
lista cu cele  “Șapte Minuni ale Poloniei” . 
National Geographic Polonia  a evaluat piaţa 
orașului vechi și primăria gotică ca fi ind unele 
dintre cele “30 cele mai frumoase locuri din 
lume.” Toruń este orașul natal al renumitului 
astronom Nicolaus Copernic, pǎrintele teoriei 
heliocentrice.

1 Castelul Ordinului Teutonic 

Este cel mai mare castel din lume ca 
suprafaţă, și una dintre cele mai mari 
construcţii de cărămidă din Europa. A 

fost ridicat în Prusia de către Cavalerii Teutoni, 
un ordin religios romano-catolic german, în 
forma tipică a cetăţilor cruciate teutone. Ordinul 
l-a numit Marienburg („Castelul Mariei”). 
Castelul este un exemplu unic de fortăreaţă 
medievală, fi ind inclus în lista Patrimoniului 
Unviersal UNESCO înca din  1997.

2 Salina Wieliczka 

Legenda spune că, demult, o prinţesă 
unguroaică, pe nume Kinga, în timp 
ce se afl a în călătorie de nuntă cu 

soţul său, contele Boreslaw, spre Polonia, a 
aruncat inelul de logodnă într-o mină de sare. 
Odată ajunsă în Polonia, prinţesa le-a poruncit 
minerilor din Wieliczka să sape un puţ în 
pământ. Acesta a fost făcut - spune legenda - și, 
în primul bulgăre de sare scos la suprafaţă a 
fost descoperit inelul prinţesei Kinga. Această 
legendă marchează perioada de început a 
așezării miniere. 

3
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12. Cracovia – Salina Wieliczka - Budapesta

Mic dejun și program liber în Cracovia. Celor 
dornici sa extindă aventura le propunem excursia 
opțională în Salina Wieliczka - „Catedrala 
subterană a Poloniei”, una din cele mai vechi mine 
de sare încă în funcțiune. Inclusă în Patrimoniul 
Mondial UNESCO, salina este vizitată anual de 
1,2 milioane de turiști atrași de frumusețea ei:  
statui, trei capele și nu în ultimul rând Catedrala, 
toate sculptate în sare de către mineri. Există și 
săli dedicate personalităților religioase și politice 
ale Poloniei, având importanță istorică. Cea mai 
impresionantă este sala Kunegunda, pe podeaua 
căreia sunt sculptați diverși pitici, imitând munca 
minerilor și constituind un omagiu adus acestora 
și folclorului polonez. Plecare spre Budapesta 
-  destinația finală a programului nostru. Sosire și 
cazare în Budapesta.

13.  Budapesta – Bucureşti

După micul dejun plecăm spre țară, amintindu-ne 
cu drag despre toate locurile minunate pe care 
le-am văzut, nerabdatori să pornim iar la drum .

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptand ziua a 6 /4 
(transport public); / * Bilet de avion Bucuresti – Varsovia si 
Cracovia – Bucuresti;
12 / 9 cazari la hoteluri  de 2-4*;
12 / 9 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
Transfer aeroport-hotel-aeroport; - Avion
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu dupa 
intalnirea cu acesta in Varsovia. - Avion

OPŢIONAL
Excursie Helsiniki  45€ / pers.(nu sunt incluse biletele de 
feribot, circa  50 €/ pers. )
Excursia Wroclaw - 35 €/pers
Salina Wieliczka - 10 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 195 € - Autocar;
• Supliment de single 155 € - Avion;
• Reducere a 3-a persoana in camera 15 €;
• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 130/90€
PROMO

Reducere 90€/70€
STANDARD PLUS

Reducere 60€/50€

419€
+ 175 € (transport autocar)

289€
+ 175 € (transport autocar)

329€
+ 175 € (transport autocar)

359€
+ 175 € (transport autocar)

359€
+ 395 € (bilet de avion, transfer

 si transport autocar)

269€
+ 395 € (bilet de avion, transfer 

si transport autocar)

289€
+ 395 € (bilet de avion, transfer 

si transport autocar)

309€
+ 395 € (bilet de avion, transfer 

si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
•  GRATUIT  excursiile la Wroclaw si Salina 

Wieliczka;

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  20.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 20.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  20.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  20.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Oszczypek

Nu poţi vizita Polonia fără a gusta 
tradiţionala brânză locală, preparată 
doar în Mun ţii Tatra. Oszczypek 
este o brânză afumată presată în 
forme decorative, lăsată în butoaie cu 
saramură câteva zile și afumată timp 
de două săptămâni. Este delicioasă 
friptă pe grătar, cu bacon, măr și sos 

de merișoare.

Kaalikääryleet 

Cine se aștepta ca printre preparatele 

tradiţionale fi nlandeze să se 

regăsească sarmalele? Kaalikääryleet 

se prepară din foi de varză umplute 

cu carne tocată și orez și se servesc cu 

piure de cartofi  și gem de coacăze. Cei 

care le-au gustat spun că sunt total 

diferite de sarmalele din Balcani, dar 

foarte bune!

multe locații încântătoare de explorat.  Pregătiți 
aparatele foto și fiți gata să surprindeți pentru 
cei de acasă  frumusețea Palatului din Wroclaw, 
cumpărat de Frederik cel Mare în 1750, a Bisericii 
Sf. Elisabeta, construcție în stil gotic, datând din 
secolul 14 și avand initial 130 de metri înaltime, 
dar și a Primariei orașului, aflată în Piața Ryenek, 
una dintre cele mai de seamă piețe medievale 
din Europa. După-amiaza întoarcere în Lodz și 
cazare la același hotel.

11. Lodz – Katowice – Cracovia

Plecăm spre Katowice, despre care mulți călători 
pasionați au spus că este cel mai subestimat 
oraș polonez din punct de vedere turistic. Intrăm 
în Kato, cum îl alintă localnici și ne convingem 
că în era post-industrială, orașul a revenit la 
viață, fiind un centru cultural cu o dinamică și 
o creștere extraordinară. Peste tot descoperim 
foste clădiri industriale cărora localnicii le-au 
găsit funcționalități din cele mai variate: cafenele 
cu expoziții de artă, galerii de artă cu servire la 
mese, restaurante și magazine cu design futurist. 
Ne oprim la Muzeul Silezian cu ale sale clădiri 
cubiste, ne exprimăm respectul la Monumentul 
Insurgenților, apoi ne îndreptăm spre strada 
pietonală din centrul vechi și admirăm Teatrul 
Silezian Wyspiansky, iar în Piața Centrală facem 
poze în fața impunătoarei catedrale gotice 
Catedrala Domnului.  Katowice are o identitate 
culturală și etnică interesantă, aici locuind atât 
polonezi cât și germani și cehi. De altfel urbea 
se află în regiunea numită Silezia, faimoasă 
pentru exploatările miniere din secolul trecut. 
Entuziasmul post-industrial a schimbat complet 
Katowice, în prezent fiind orașul cu cea mai 
frumoasă dinamică și un pol al dezvoltării 
tehnologice. Aici se află Muzeul Istoriei 
Calculatoarelor. După amiaza ne îndreptăm spre 
Cracovia pentru cazare.

BEST DEAL

22.06; 20.07; 17.08

24.06; 22.07; 19.08

2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR

AVION
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE DE VIZITAT

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Orașe cu istorie bogată, înfrumusețate 
de catedrale și cetăţi medievale, palate 
regale și natură superbă. Cehia și Polonia 
au o istorie comună care pe alocuri s-a 
intersectat și cu  istoria noastră. Localnicii 
sunt oameni cu voie-bună, care știu să își 
resfețe oaspeții. 

Cracovia :  Catedrala, Rynek Glowny, Hala 
Mătăsurilor
Czestochowa : Mănăstirea Jasna Gora
Varșovia: Piața Veche, Columna lui 
Sigismund III, Catedrala Sf Ioan, Fortareata 
Barbakan
Poznan : Vechea Piață, Fântâna Zeiței 
Proserpina, Statuia Sf Ioan Nepomucene
Berlin : Poarta Brandenburg, 
Alexanderplatz, Bulevardul Under den 
Linden
Dresda  : Theatherplatz, Fântâna cu Nimfe, 
Palatul Zwinger
Praga : Castelul Praga , Catedrala Sf Vitus, 
Podul Carol, Piaţa Oraşului Vechi
Brno: Catedrala Sf Petru și Pavel

 Vizităm Castelul Wawel, supranumit 
”străbunicul castelelor”, simbolul naţiunii 
poloneze.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

9 nopţi cazare: 
           hotel de 3-4*

9 mese incluse:
       9 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar climatizat

TUR DINTR-O PRIVIRE

Cetăţi medievale pline de poveste și culoare, peisaje 
cinematice și arome care-ţi vor cuceri simţurile. 
Te invităm într-o călătorie prin istorie în cele mai 
populare destinaţii din cele două ţări .
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219€

începând de la

+ 135 € (transport autocar)

��
?� � /pers.
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Țări în care Chopin și Balzac s-au simțit ca acasă.
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EXPERIENŢE
CULTURALE

Cracovia – Czestochowa – Varşovia – Poznan – Berlin – Potsdam – Dresda – Praga 

Moment de răgaz:

Dacă timpul ne permite, facem și o scurtă 
plimbare în parcul Lazienki cu al său 
impresionant “Palat plutitor”, reședinţa 
de vară a ultimului rege al Poloniei, 
Stanislaw August Poniatowski. 

Seara la Cramă

Dacă te întrebai cu ce ai mai putea 
umple timpul înainte de a te retrage la 
hotel, avem pentru tine un pont: cum 
sună pentru tine “Seară de Crama“?  
(optional).
Te invitam la  Borkatakomba, 
restaurantul unguresc unde ne vom 
petrece ultima seară împreună. Crama 
oferă vinuri ungurești deosebite, care 
ne vor da chef de vorbă și de depănat 
amintirile proaspete din vacanţă. Înainte 
de a încheia, trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fi ecare 
meniu al unui restaurant unguresc care 
se respectă: somlyi galuska, adică un 
pandişpan pufos, glazurat cu cremă de 
ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce ne  
delectăm cu cina festivă, ne hrănim și 
inimile cu programul folcloric de dans și 
muzică tradiţională. Destulă vorbă! Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm numere 
de telefon și să celebrăm prietenii noi. În 
defi nitiv, suntem camarazi de călătorie și 
nu-i exclus să mai fi m și altădată!

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 28.05.2018
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai 
modernă autogară din România - Autogara 
Centrală - București. (Verifică lista cu oraşele 
prin care tranzităm ţara.) Iţi dăm întâlnire 
dis-de-dimineaţă, să pornim cu dreptul 
într-o călătorie fabuloasă spre două dintre 
destinaţiile cele mai spectaculoase pe care 
le are Europa de Est. Călătoria cu autocarul 
este relaxantă, confortabilă și îţi dă prilejul 
să faci cunoștinţă atât cu locurile care ţi se 
perindă prin faţa ochilor, cât și cu partenerii 
tăi de călătorie. Avem din start, cu toţii, un 
punct de pornire în discuţii: pasiunea pentru o 
zonă a Europei încărcată de istorie! Ajungem 
în cursul serii la Budapesta. Îniante de a 
ajunge la hotel,  din autocar avem ocazia să 
vedem Capitala ungară îmbăiată în lumini. 
Malul Dunării este pus în valoare de podurile 
luminate, iar Palatul Parlamentului uimește cu 
arhitectura sa neogotică. Este cea mai mare 
clădire din Ungaria: o broderie simetrică și 
elegantă din piatră. Cazare în Budapesta. 

2. Budapesta  - Cracovia

Plecăm din Budapesta, o destinaţie familiară, și 
ne așezăm confortabil în scaunele autocarului. 
Trecem prin Slovacia, traversăm Munţii Tatra 
prin Parcul Naţional Tatra Mică admirând 
cadre spectaculoase ce trebuie suprinse cu 
obiectivul. Ajungem după-amiaza în Cracovia și 
descoperim primele semne care ne confirmă că 
suntem într-o fostă capitală, loc de încoronare 
și reședinţă a monarhilor polonezi până în 
1734.  Pe colina Wawel, situată deasupra râului 
Vistula, admirăm cel mai important complex 
arhitectonic, fosta reședinţă regală, Castelul 
Wawel şi Catedrala unde a predicat Karol 
Wojtyla  viitorul Papă Ioan Paul II . În criptele din 
subsolul catedralei se află mormintele  regilor 
Poloniei. Urmăm ruta clasică turistică a Cracoviei, 
denumită Calea Regală așa că, următorul nostru 
popas este în Piaţa Centrală - Rynek Glowny,  
cea mai mare piaţă istorică din Europa. Rynek 
Glowny impresionează prin frumuseţea clădirilor 
recent renovate și spaţiul imens. Cele mai 
impozante clădiri din piaţă sunt Hala Mătăsurilor, 
Biserica Sfânta Maria și Turnul Primăriei. În cursul 
serii mergem la hotelul nostru din Cracovia 
pentru cazare.

3. Czesctochowa - Varşovia

Continuăm călătoria spre Czestochowa. Orașul 
gazduiește Mănăstirea Jasna Gora ridicată în 
secolul al XIV-lea care atrage mii de pelerini 
din întreaga lume în fiecare an. În mănăstire 

vom putea admira celebra icoană a Madonei 
Negre, despre care se spune că este făcătoare 
de minuni. Se povestește că icoana ar fi reușit să 
oprească invazia trupelor suedeze în sec XVII și 
să salveze mănăstirea de jaf. Pornim mai departe 
la drum  hotărâţi să cucerim capitala Poloneză.  
Ajungem în Varșovia, iar prima oprire o facem 
în Centrul Vechi, inclus pe Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO. Suntem înconjuraţi de clădiri 
impunătoare, edificii care au marcat momente 
cruciale din istoria Poloniei. Ne impresionează 
Catedrala Sf. Ioan, Piaţa Veche, Fortăreaţa 
Barbakan, Columna lui Sigismund III, Palatul 
Regal si Biserica Sfântei Cruci în care este ţinută 
urna cu inima celui mai romantic compozitor 
din toate timpurile, Frederik Chopin. Timp liber 
în Varșovia. În cursul serii pornim spre hotelul 
nostru din Varșovia pentru  cazare.

4. Varsovia – Poznan - Berlin

După micul dejun continuăm aventura în ritm 
de polka, făcând un scurt popas în Poznan, 
unul dintre cele mai vechi și pitorești orașe 
ale Poloniei. Vechea Piaţă din Poznan este 
inima orașului și în același timp a treia ca 
mărime din Polonia. Clădirile care înconjoară  
piaţa – Vechea Primărie, Vechea Casă de 
Cântărire a Mărfii, Muzeul Militar Wielkopolska, 
Muzeul dedicat Revoltei Polonia Mare, 
Fosta Cancelarie a orașului – îmbină stiluri 
arhitecturale diferite creând un impact vizual 
deosebit. Piaţa este înfrumuseţată și de fântâna 
zeiţei Proserpina, Statuia Sf. Ioan Nepomucene 
sau alte fântâni care îi înfăţișează pe zeii 
Neptun, Apolo și Marte. Părasim Polonia și 
pornim spre următoarea noastră destinatie: 
Germania. Ajungem în cursul serii în Berlin. 
Cazare la hotel în Berlin

5. Berlin

În prima parte a zilei facem un tur al Berlinului, 
un reper de top care fascinează pe oricine 
dornic să exploreze cultura vibrantă, 
arhitectura de top, mâncărurile fabuloase și 
istoria fulminantă. Ne plimbăm pe Bulevardul 
Unter den Linden, care a fost iniţial o rută 
de călărie, apoi a devenit bulevard regal, 
continuăm cu Gendarmenmarkt, probabil 
cea mai frumoasă piaţă din oraș, apoi vedem 
un marcant simbol al Berlinului, Poarta 
Brandenburg. Nu putem omite în turul nostru 
nici Reichstag, clădirea care găzduiește 
Parlamentul German, Alexanderplatz, unde 
se află Turnul de Televiziune și ceea ce a 
mai rămas din temutul Zid al Berlinului. 

Savori din: Polonia
.................................................................
Cu siguranţă ai observat numărul 
copleșitor de mare a consoanelor din 
vocabularul polonez. Ca să le poţi 
ignora cu seninătate, hai să gustăm 
un pahar sau două de Tatanka - 
supranumită și “placinta de mere” 
datorită gustului său puternic aromat. 
Băutura tradiţională este un amestec 
de vodka zubrówka, suc de mere și 
scorţisoară. Se servește cu un strop 
de lămâie și gheaţă. Delcios.

ZUBROWKA 
.................................................................

Croazieră
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După-amiaza, avem timp liber pentru a 
descoperi și alte lucruri interesante în 
Berlin. Sugeram vizita Muzeului Pergamon, 
conţinând renumite colecţii din Orientul 
Apropiat, antichităţi clasice și Arta Islamică 
sau vizită la  Palatul Charlottenburg, cel 
mai important palat baroc din Berlin. Seara 
cazare la același hotel din Berlin.

6. Berlin - Potsdam - Berlin

“I am a Berliner!” Nu puteam să nu-l cităm 
pe John F. Kenedy care a rostit celebra 
frază într-un Berlin izolat și divizat din 
cauza războiului rece. Avem întreaga 
zi la dispoziţie pentru a ne plimba prin 
Berlin. Locuitorii săi se bucură din plin 
de spaţiile verzi numeroase din oraș, 
parcul Tiergarten fiind cel mai popular. 
Umbros și cu o mică insulă în interior, 
parcul găzduiște în zona de vest Zoo 
Berlin, cea mai veche grădină zoologică 
din Germania. Se întinde pe 35 de hectare 
și este casa a 1.380 de specii pe care le 
puteţi vedea. Merită să menţionăm că la 
Muzeul de Istorie Naturală din Berlin se 
află cel mai mare schelet de Tyrannosaurus 
rex din lume, alături de alte sute de 
schelete de animale precum și fosile 
fascinante.
Opţional, putem face o excursie la 
Potsdam, capitala landului Brandenburg. 
Vom vedea Palatul Sanssouci, fost Palat de 
Vară al Regelui Prusiei, Frederick cel Mare 
și parcul care îl înconjoară, de o frumuseţe 

rară. Grădinile terasate, fântânile arteziene 
și statuile superbe i-au adus locului meritul 
de a face parte din Patrimoniul UNESCO. 
Seara ne întoarcem în Berlin. Cazare la 
același hotel din Berlin

7. Berlin  - Dresda - Praga

Pornim apoi mai departe în călătoria 
noastră, căci ne așteaptă Dresda, inima 
culturală a Saxoniei, un oraș care a reușit 
să renască din ruine după devastatoarele 
bombardamente din 1945 în al II-lea 
Razboi Mondial. Dealtfel multe dintre 
clădirile emblematice ale Dresdei au 
fost reconstruite după schiţe și picturi și 
redeschise de abia în anii ’70-80. Mergem 
în Theaterplatz unde ne întâlnim cu 
unul din aceste monumente restaurate. 
Casa Operei Semper gazduiește 
astăzi una dintre cele mai renumite 
orchestre din lume, Orchestra de Stat 
din Dresda. În periplul nostru, încercăm 
să acoperim cât mai multe obiective. 
Complexul muzeal Zwinger în stil baroc, 
cu mai multe galerii și pavilioane de 
expoziţie. Rezidenzschloss, palatul regal 
neorenascentist cu al sau turn de 100 
m, Hausmannsturm. Superbele terase 
și grădini Bruhlsche Terasse, loc de 
promenada pentru localnici. Dacă timpul 
ne mai permite, zăbovim câteva minute 
pe Prager Strasse, inima comercială a 
Dresdei, unde e loc de shopping și de 
savurat o cafea.

În cursul serii ajungem în Praga. Pentru a 
ne acomoda cât mai interactiv cu superba 
atmosferă pragheză, vă propunem 
o croaziera pe Vltava. Verificaţi dacă 
aparatele foto au bateriile încărcate… 
Urmează  un spectacol fabulos de lumini si 
umbre! Ne indreptam spre hotelul nostru 
din Praga curiosi sa vedem cum arata 
orasul scaldat in razele soarelui.

8. Praga  - Karlstein – Praga

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în 
frumuseţe și eleganţă, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni 
ca fiind cea mai bună din lume. Mergem 
la Catedrala Sf. Vitus, un simbol al orașului 
a cărei construcţie a durat 600 de ani, 
apoi continuăm vizita în Castelul Praga, 
care pare desprins din cărţile cu povești. 
Potrivit Guinness World Records, este 
cel mai mare castel medieval din lume, 
având 570 de metri lungime, aproximativ 
128 lăţime și o suprafaţă totală mai 
mare decât șapte terenuri de fotbal. Ne 
plimbăm pe lângă numeroasele statui de 
pe Podul Carol, probabil cel mai romantic 
loc din Capitala cehă, punct de întâlnire 
pentru îndrăgostiţi și promenada favorită 
a localnicilor.  Facem un popas în Piaţa 
Orașului Vechi pentru a admira cladirea 
Primariei si faimosul Turn cu Ceas, situat 
pe zidul sudic al primăriei. Monumentul 
exercită o puternică atracţie asupra 
turiștilor, acest lucru datorându-se faptului 

Varșovia

Centrul Vechi, inclus pe lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO, 

este presărat cu clădiri impunătoare și 
edificii care au marcat momente cruciale 
din istoria Poloniei. Ne impresionează 
Catedrala Sf. Ioan, Piaţa Veche, Fortăreaţa 
Barbakan, Columna lui Sigismund III, 
Palatul Regal si Biserica Sfântei Cruci în 
care este ţinută inima celui mai romantic 
compozitor din toate timpurile, Frederik 
Chopin. 

1 Parcurile Berlinului

Locuitorii din Berlin se bucură 
din plin de spaţiile verzi 

numeroase din oraș, parcul Tiergarten 
fiind cel mai popular. Umbros și cu o 
mică insulă în interior, parcul găzduiște 
în zona de vest Zoo Berlin, cea mai veche 
grădină zoologică din Germania. Se 
întinde pe 35 de hectare și este casa a 
1.380 de specii pe care le puteţi vedea. 

2 Croazieră pe Vltava

Pentru a intra in atmosfera 
pragheză, va propunem o 

croaziera pe Vltava. Verificaţi daca 
aparatele foto au bateriile încărcate… 
urmează un spectacol fabulos de lumini 
și umbre! 

3
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PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, 
9 cazari la hoteluri  de 2-4* 
9 mic dejun;
Vizită Cracovia;
Vizită Varșovia;
Vizită Berlin;
Vizită Praga;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Excursie Potsdam -15 €/pers.
Croazieră fără cină pe Vltava 15 €/pers.
Croazieră cu cină pe Vltava 30 €/pers.
Castelul Karlstein 15 €/pers.
Excursie la Peștera Punkva - 15 €/pers (nu este inclus 
trenuleţul până la intrarea în peșteră) 
Crama Borkatakomba - 25 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali, alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de persoane.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 155 €

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

• Reducere copil  6-12 ani  - 25 €,  pentru 

cazare în camera dublă cu 2 adulţi

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 93€
PROMO

Reducere 63€
STANDARD PLUS

Reducere 47€

312€
+ 135 € (transport  autocar)

219€
+ 135 € (transport  autocar)

249€
+ 135 € (transport  autocar))

265€
+ 135 € (transport  autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 

autocar;

• Avans 25% la inscriere;

• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;

• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  

si   asigurarea medicala , storno si de 

bagaj;

• GRATUIT  excursia la Potsdam;

•   Tarif disponibil si in varianta de 

transport individual (include serviciile de 

cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la 

28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta 

turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  

30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 

de transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta 

turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Spirit polonez

Cu siguranţă ai observat numărul 
copleșitor de mare a consoanelor din 
vocabularul polonez. Ca să le poţi 
ignora cu seninătate, hai să gustăm 
un pahar sau două de Tatanka - 
supranumită și “placinta de mere” 
datorită gustului său puternic aromat. 
Băutura tradiţională este un amestec 
de vodka zubrówka, suc de mere și 
scorţisoară. Se servește cu un strop de 
lămâie și gheaţă. Delcios!

Moment de răgaz:

Suntem în ţara celor care au pretenţia 
că sunt cei mai prolifi ci consumatori de 
bere din lume. Însă astăzi pe noi nu ne 
interesează cantitatea, ci calitatea. Vom 
face o degustare de bere fermentată ca 
pe vremuri de berarii de la Eschenbrau, 
din Berlin. Gustul unei beri artizanale, 
fermentate după o reţetă unică ne va 
pune la încercare imaginaţia. Gustul 
poate cuprinde arome ușor fructate, 
iar aciditatea blândă ne va convinge să 
mai experimentăm încă odată, și încă 
odată… Să te tot bucuri de experienţe 
atât de spumoase.

Haltă pentru o halbă pragheză

Chiar dacă nu ești consumator de 
bere, trebuie sa guști berea din Praga, 
Vytopna Railaway Restaurant, situat 
în piata Wenceslas, este unul dintre 
locurile pe care trebuie sa le vizitezi, 
unde pe lângă zecile de sortimente 
de bere ne putem delecta cu atracţia 
localului, 900 m de cale ferată în 
miniatură. Spre încântarea clientilor, 
băutura este adusă la fi ecare masa în 
vagonul trenului care circulă pe aceste 
șine.

că de fiecare dată când sunt anunţate orele 
are loc un adevărat spectacol animat care 
atrage ca un magnet privirile tuturor celor 
care se află în apropiere, aceștia neîncetând 
niciun moment să filmeze sau să fotografieze 
spectacolul oferit zilnic de bătrânul orologiu.
După amiaza ai program liber pentru a 
explora în voie străzile și cafenelele Pragăi.  
Opţional, vă propunem o excursie (contra 
cost) pentru a vizita Castelul Karlstein. Este un 
castel în stil gotic, construit în perioada 1348-
1365 din dispoziţia lui Carol al IV-lea, împărat 
al Sfântului Imperiu Roman și rege al Boemiei. 
Castelul a servit ca loc de păstrare a bijuteriilor 
coroanei Cehiei sau Boemiei, a sfintelor relicve 
și a altor comori regale. Întoarcere la Praga 
pentru cazare la același hotel.

9. Praga – Brno – Punkva – Budapesta

Nu putem părăsi Cehia fara a vizita unul dintre 
obiectivele reprezentative ale Moraviei, din 
regiunea istorică a fostului regat al Cehiei, 
orașul Brno, al doilea ca mărime din această 
ţară.  Incepem turul de oraș unde descoperim 
Vechea Primărie, cel mai “bătrân” edificiu 
din Brno. Turnul Vechii Primării are o faţadă 
frumoasă pe care este inscripţionat simbolul 
orașului, un dragon, care are o poveste 
foarte asemănătoare cu cea a balaurului din 
Cracovia: şi dragonul din Brno a sfarşit într-o 

capcană întinsă de localnici, în acelaşi mod 
exploziv. Zărim în apropiere turnurile ascuţite 
ale Catedralei Sf Petru și Pavel. Timp liber în 
Brno sau excursie opţională pentru vizitarea 
Peșterii Punkva. Aceasta este faimoasă, fiind  
totodată și cea mai vizitată peștera a Moraviei, 
datorită faptului că o parte a traselui se face cu 
barca pe râul subteran Punkva. Ne îndreptăm 
spre destinaţia finală a programului nostru 
- Budapesta. Opțional “Seara de cramă” la 
Borkatakomba. Cazare în Budapesta. 

10. Budapesta – Bucureşti

După micul dejun vom pleca spre ţară, 
amintindu-ne cu drag despre toate locurile 
minunate pe care le-am văzut și nerabdatori să 
pornim din nou la drum.

BEST DEAL

28.05; 07.07; 29.07;

11.08; 04.09
2018

DATE DE PLECARE
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

Atmosfera Nordului este una fără 
egal. Peisajele încâtătoare, catedrale 
impunătoare și cetăţi medievale îţi vor 
spune povești pline de istorie și savoare. 
Localnicii sunt spirituali, oameni cu voie-
bună, ospitalieri și deosebit de prietenoși. 

Cracovia :  Catedrala, Rynek Glowny, Hala 
Mătăsurilor
Czestochowa : Mănăstirea Jasna Gora
Varșovia: Piața Veche, Columna lui 
Sigismund III, Catedrala Sf Ioan, Fortareata 
Barbakan ; Vilnius : Bazilica Sf Stanislav, 
Biserica Sf Petru și Pavel ; Rundale : Palatul
Riga : Biserica Sf Petru, Catedrala, 
Monumentul Libertății ; Tallinn: Castelul 
Tompeea, Piața Primăriei, Catedrala 
Al. Nevsky ;Helsinki : Piața Senatului, 
Catedrala Luterana, Catedrala Uspensky, 
Templul Circular, Monumentul Sibelius
Stockholm : Catedrala, Muzeul Vasa
Uppsala : Catedrala, Universitatea
Oslo : Fortăreața Medievală Akershus, 
Parcul Vigeland, Muzeul Navelor Vikinge
Copenhaga : Statuia Mica Sirena, Fântâna 
Gefi on,  Biserica Sf Frederick
Hamburg : Rathausmarkt , Biserica St Petri
Berlin : Poarta Brandenburg, 
Alexanderplatz, Bulevardul Under den 
Linden ; Dresda  : Theatherplatz, Fântâna 
cu Nimfe, Palatul Zwinger ; Praga : Castelul 
Praga , Catedrala Sf Vitus, Podul Carol, Piaţa 
Oraşului Vechi

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Castelul Kronborg din Helsingor ar fi  
locul în care William Shakespeare a ales 
să plaseze faptele relatate în Hamlet. 

13/7 nopți cazare: 
           hotel de 3-4*
           1 noapte pe fery

13/7 mese incluse:
          13/7 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

TUR DINTR-O PRIVIRE

O incursiune multi-culturală, începând cu Polonia 
surprinzătoare și discretele Ţări Baltice, care ne 
dezvăluie comori nebănuite, până la cele mai frumoase 
orașe ale Scandinaviei.

/pers.
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Peste mări și țări, o călătorie ca’n povești.

Budapesta

Cracovia 

Varsovia

Vilnius

Riga

Tallinn  

Helsinki

Lodz

Czestochowa 

Stockholm 

Goteborg

Helsingor 

Copenhaga

Rodby  

Puttgarden

Hamburg
Berlin

Dresda 

Praga

Uppsala  
Oslo

Bucuresti

ta

Cracovia 

Varsovia

Vilnius

Riga

allinn  

wa 

Bucuresti

C

a

VV
z

R

TTam 

G

UUUUUU
o

gor 

aa

Germania
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Romania

Norvegia

559€

începând de la

+ 235 € (transport autocar)
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Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur 
Bucuresti -Helsinki și 
Copenhaga - București

455€

începând de la

+ 395 euro (bilet de avion, 
transferuri si  transport autocar) 
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALECracovia – Czestochowa – Varşovia – Vilnius – Rundale – Riga - Tallin – Helsinki- Stockholm  Uppsala – 

Oslo – Goteborg – Copenhaga –  Hamburg – Berlin – Dresda – Praga 

Delicii suedeze

Haga este un cartier comercial al orașului 

Goteborg ce promite un adevărat alint 

vizual și olfactiv pentru gurmanzi și 

pasionaţii de buticuri cochete. Strădutele 

din Haga sunt împânzite de terase 

și chioșcuri ce vând gustări specifi ce 

Suediei, de la rulourile cu scorţișoară 

dospite, proaspete și aburinde, până la 

clătitele crocante cu șofran si frișcă. 

Spirit polonez

Cu siguranţă ai observat numărul 
copleșitor de mare a consoanelor din 
vocabularul polonez. Ca să le poţi ignora 
cu seninătate, hai să gustăm un pahar 
sau două de Tatanka - supranumită și 
“placinta de mere” datorită gustului său 
puternic aromat. Băutura tradiţională 
este un amestec de vodka zubrówka, suc 
de mere și scorţisoară. Se servește cu un 
strop de lămâie și gheaţă. Delicios!

Degustare de bere la Carlsberg

Berăria Carlsberg din Copenhaga este 
mai mult decât o berărie. Centrul 
expoziţional adiacent acesteia  explică 
și ilustrează istoria berii daneze și 
a familiei Jacobsen. Afl ă mai multe 
despre fondatorul Carl Jacobsen și 
ajutorul pe care acesta l-a oferit ţării 
sale datorită succesului Carlsberg. 
La intrare stă înscris motto-ul 
„Laboremus Pro Patria” 
(Muncim Pentru Patrie). 

Savori din: Scandinavia
.................................................................
Iată câteva dintre deliciile ce nu 
trebuie să lipsească din călătoria 
culinară a turistului gurmand: Gravlax 
– felii de somon crud afumat cu sare și 
zahăr și servit cu sos de muștar, piper 
și mirodenii, Souvas – cubuleţe de 
carne de ren afumată după o reţetă 
tradiţională, Raggmunk – clătite de 
cartofi , carne de porc și merișoare 
sălbatice și desigur deliciosul hering 
murat.

GRAVLAX
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 20.06.2018
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineața. Verifică lista 
cu oraşele prin care tranzităm ţara. Ajungem în 
cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta. 

2. Budapesta  - Cracovia –Czesctochowa - 

Lodz

Plecăm din Budapesta, o destinație familiară, și 
ne așezăm confortabil în scaunele autocarului. 
Trecem prin Slovacia, traversăm Munții Tatra 
prin Parcul Național Tatra Mică admirând 
cadre spectaculoase ce trebuie suprinse 
cu obiectivul. Ajungem după-amiaza în 
Cracovia și descoperim primele semne care 
ne confirmă că suntem într-o fostă capitală, 
loc de încoronare și reședință a monarhilor 
polonezi până în 1734.  Pe colina Wawel, 
situată deasupra Râului Vistula, admirăm cel 
mai important complex arhitectonic, fosta 
reședință regală, Castelul Wawel şi Catedrala 
unde a predicat Karol Wojtyla  viitorul Papă 
Ioan Paul II . În criptele din subsolul catedralei 
se află mormintele  regilor Poloniei. Continuăm 
călătoria spre Czestochowa. Orașul gazduiește 
Mănăstirea Jasna Gora ridicată în secolul al 
XIV-lea care atrage mii de pelerini din întreaga 
lume în fiecare an. În mănăstire vom putea 
admira celebra icoană a Madonei Negre, 
despre care se spune că este făcătoare de 
minuni. Se povestește că icoana ar fi reușit să 
oprească invazia trupelor suedeze în secolul 
al XVII-lea și să salveze mănăstirea de jaf. În 
cursul serii, sosire și cazare în Lodz. 

3.  Lodz – Varşovia -  Vilnius 

Pornim dimineața pătrunși de energie, după 
micul dejun și cafeaua revigorantă, hotărâți să 
cucerim capitala Poloneză, Varșovia . Ajungem 
în Varsovia, iar prima oprire o facem în Centrul 
Vechi, inclus pe Lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO. Suntem înconjurați de clădiri 
impunătoare, edificii care au marcat momente 
cruciale din istoria Poloniei. Ne impresionează 
Catedrala Sf. Ioan, Piața Veche, Fortăreața 
Barbakan, Columna lui Sigismund al III-lea, 
Palatul Regal și Biserica Sfintei Cruci,  în care 
care se află urna cu inima celui mai romantic 
compozitor din toate timpurile, Frederik 
Chopin. Timp liber în Varşovia. Plecăm mai 
departe spre Vilnius, capitala Lituaniei. Cazare 
la hotel în Vilnius.

4.  Vilnius – Rundale - Riga

După micul dejun începem turul de oraș în 
Vilnius al cărui centru vechi  face parte din 
patrimoniul mondial UNESCO. Ne încântă 
plimbarea printr-un labirint de străzi pietruite, 

parcuri, piațete, baruri, cafenele și restaurante. 
Observăm deasemenea o serie de biserici în 
stil neoclasic și baroc, absolut fermecătoare, 
precum Biserica Înălțării Domnului, Basilica Sf. 
Stanislav din Piața Centrală cu al său turn cu 
clopotniță complet separat de biserică.  Ne 
mai atrag atenția Biserica Sf. Petru şi Pavel, 
clădirea Universității, Primăria și Biserica 
Rusească. Ne punem întrebarea, de ce oare 
acest oraș se mai numește și “Ierusalimul 
Nordului”? Plecam din Vilnius cu amintiri 
frumoase și mergem spre următorul obiectiv 
pe lista de astăzi –Palatul Rundale din Letonia, 
o bijuterie arhitectonică în stil baroc și rococco, 
opera lui Bartolomeu Francesco Rastrelli, 
același care a proiectat Muzeul Ermitage din 
Sankt Petersburg. Pătrundem într-o lume 
distinsă, elegantă, plină de rafinament, culoare 
și armonie. Palatul Rundale a servit ca reședință 
de vară a ducelui Ernst Johann von Biron, cel 
care a condus Ducatul Courland și Semigallia. 
Construcția palatului a durat aproape 33 de 
ani, și aflăm din istoria locului că în 1812 în 
timpul campaniei din Rusia, palatul a servit 
ca spital armatei lui Napoleon. Din nou la 
drum…Ajungem în capitala Letoniei, Riga, 
unde începem turul de oraș și oprim în centrul 
vechi, cu al său aer medieval, clădiri vechi 
pastelate, străzi înguste și pavate cu piatră 
cubică. Prima impresie este de oraș muzeu, 
dar fără aglomerația tipică altor orașe turistice. 
Unul dintre simbolurile orașului este “Casa 
cu Pisici”, care are și o poveste interesantă 
(lăsăm însoțitorului de grup plăcerea de a 
o relata). Obiectivele emblematice din Riga 
sunt Cetatea, Monumentul Libertății, Biserica 
Sf. Petru, Casa Capetelor Negre, o clădire 
barocă absolut superbă care ne amintește de 
Sibiul nostru. Aflăm, trecând prin fața Operei 
Naționale, că este orașul natal al celebrului 
balerin Mihail Barâșnikov. Ne impresionează 
Catedrala, aproape la fel de bâtrână ca Riga 
(1211 d. H.). Pornim spre hotelul nostru din 
Riga pentru cazare. 

5. Riga – Tallinn - Helsinki

Plecăm din Riga cu o impresie total schimbata 
față de ce am citit până acum despre capitala 
de la Marea Baltică și mergem mai departe 
spre frumosul oraș Tallinn, capitala Estoniei. 
Pe parcurs ne obișnuim cu apetitul laponilor 
pentru culori, casele lor sunt ca niște tușe de 
pensulă pe o pânză cât orizontul.  Ajungem în 
Tallin, oprindu-ne în orașul vechi înconjurat de 
zidurile cetății, obiectiv înscris în patrimoniul 
mondial UNESCO. Tallin mai este supranumit 
și “Silicon Valley al Europei”. Aspectul medieval 
al clădirilor și străduțelor înguste contrastează 

Croazieră
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cu localurile cu design interior minimalist 
de secol XXI. Admirăm Castelul Toompea, 
Piața Primăriei și Catedrala Al. Nevsky. 
Nu zăbovim prea mult prin oraș pentru 
că trebuie să ne îmbarcăm pe feribotul 
spre Helsinki. Traversăm Marea Baltică și 
spre seară ajungem în Capitala Finlandei, 
Helsinki.  Cazare în Helsinki.

6. Helsinki

Încă din port ne încântă priveliștea 
multicoloră a urbei finlandeze și ne 
facem o primă impresie încântătoare 
despre Helsinki. Pietonal pornim spre 
Piața Senatului, apoi  trecem prin fața 
exuberantei Catedrale Luterane, ale carei 
cinci cupole verzi cu numeroase coloane 
corintice și figurine presărate pe acoperiș, 
reprezintă un element de mândrie pentru 
finlandezi. În contrast cu stilul architectural 
din  Helsinki, Catedala Uspensky este o 
construcție ce seamănă foarte mult cu 
bisericile muscovite cu  turle din cărămizi 
roșii cu cruce în varf, iar domurile sunt în 
formă de ceapă. Continuăm aventura în 
capitala finlandeză și ajungem în fața unui 
obiectiv turistic interesant și în același 
timp foarte ciuda Templul Circular, opera 
de arta arhitecturală contemporană și  
un loc de reculegere. În traseul noastru 
zărim cladirea Parlamentului, şi ne oprim 
la Monumentul lui Sibellius. Timp liber 
la dispoziție pentru a descoperi și alte 
frumuseți ale orașului. În cursul după-
amiezii revenim în port. Aici ne așteaptă 
feribotul, la bordul căruia  petrecem o 
mini-croazieră de o noapte, îndreptându-
ne spre Suedia. Noapte la bord.

11. Oslo - Goteborg – Helsingor – 

Copenhaga

Din Oslo coborâm spre Goteborg, al doilea 
oraș ca mărime din Suedia și cel mai mare 
port din Țările Nordice, situat pe coasta 
de vest a Suediei. Cutreierăm străduțele  
pavate cu piatră din centrul istoric, 
traversate de tramvaiele micuțe și colorate 
şi admirăm pe rând :  Gotheborgs Utkiken 
- turnul principal, Opera, Centrul Maritim, 
Radhuset (Primăria), Bursa şi Centrul 
Istoric Gustav Adolfs Torg. Deplasare 
către sudul Suediei pentru traversare cu 
feribotulul spre Helsingor. Traseul trece pe 
lângă Castelul Kronborg, locul tragediei 
lui Hamlet, impunător prin arhitectura sa 
sobră. În cursul serii, sosire în Copenhaga. 
Cazare la hotel.

12.   Copenhaga  - Frederiksborg

Mic dejun. Vizita în Copenhaga pietonal și 
cu transportul public. Admirăm pe rând: 
Palatul Rosenborg - fosta reşedinţă regală, 
Palatul Christiansborg, Primăria, vechiul 
Port Nyhavn şi celebra statuie „Mica Sirenă” 
- simbolul capitalei daneze. Opțional 
excursie pentru vizitarea domeniului regal 
și a celui mai mare castel renascentist 
din Scandinavia, Frederiksborg - Muzeul 
Național de istorie al Danemarciei, 
supranumit Versailles-ul Nordului și la 
fabrica de bere-muzeu Carlsberg, o 
emblemă a culturii daneze. Timp liber 
pentru vizită în Copenhaga, în parcul de 
distracţii Tivoli (al treilea ca faimă din 
Europa), deschis publicului încă din 1843. 
Cazare la Copenhaga.

13. Copenhaga             Hamburg – Berlin

Facem din nou bagajele și pornim la 
drum spre micul orășel Rodby, de unde 
traversăm cu feribotul spre continent, 
sosind în portul Puttgarden. Poposim în 
Hamburg, al doilea oraș ca mărime al 
Germaniei și cel mai mare port al său, 
considerat odinioară poarta țării către 
lume. Vom admira lacul artificial Alster, 
situat în centrul oraşului, Primăria cu 
arhitectură neo-renascentistă, Muzeul 
Kunsthalle,  apoi ne vom plimba prin port, 
plin de clădiri science fiction ingenios 
luminate după lăsarea întunericului. 
Plecăm spre Berlin, capitala și cel mai 
mare oraș al Germaniei, unde vom rămâne 
peste noapte, urmând să facem o vizită mai 
amănuntită în ziua următoare.

14. Berlin – Dresda - Praga

În prima parte a zilei facem un tur al 
Berlinului, un reper de top care fascinează 
pe oricine dornic să exploreze cultura 
vibrantă, arhitectura de top, mâncărurile 
fabuloase și istoria fulminantă. Ne 
plimbăm pe Bulevardul Unter den 
Linden, care a fost inițial o rută de 
călărie, apoi a devenit bulevard regal, 
continuăm cu Gendarmenmarkt, probabil 
cea mai frumoasă piață din oraș, apoi 
vedem un marcant simbol al Berlinului, 
Poarta Brandenburg. Nu putem omite 
în turul nostru nici Reichstag, clădirea 
care găzduiește Parlamentul German, 
Alexanderplatz, unde se află Turnul de 
Televiziune, și ruinele Zidului Berlinului. 
Pornim apoi mai departe în călătoria 
noastră, căci ne așteaptă Dresda, capitala 

Primaria din Stockholm

Stadshuset, Primaria din Stockholm, 
este un adevarat simbol al orasului. Acest 
obiectiv turistic, cu turnul sau din caramida 
atat de reprezentativ pentru oras, este probabil 
cea mai importanta realizare arhitectonica a 
secolului XX in Suedia. In timpul Evului Mediu, 
Primaria orasului Stockholm era situata la 
Stortorget, piata principala din Gamla Stan. 
La inceputul secolului al 20-lea a aparut 
nevoia unei cladiri a primariei mai mari si mai 
moderne. 

1 Muzeul Nobel

Este cu siguranta unul dintre locurile 
din Stockholm in care trebuie sa ajungi. In 
testamentul sau, inventatorul dinamitei, Alfred 
Nobel, a stipulat ca veniturile imensei sale 
averi să fi e oferite în fi ecare an “sub formă de 
premii celor care, în anul precedent, au adus 
cele mai mari servicii umanităţii”. Astfel, in 
fi ecare an, Academia Regală de Știinţă din 
Suedia decerneaza Premiile Nobel pentru Fizică, 
Chimie și Economie, iar Institutul Karolinska 
decernează Premiul Nobel pentru Medicină

2 Castelul Frederiksborg  

Castelul din Copenhaga a fost construit 
ca reședinţă regală pentru regele 

Christian al IV-lea iar în prezent este Muzeul 
Naţional de Istorie. Clădirea actuală a înlocuit 
vechiul castel construit de către Frederic al 
II-lea și este cel mai mare palat renascentist 
din Scandinavia. Palatul este situat pe trei 
insule mici în mijlocul lacului Palatului și este 
înconjurat de un parc în stil baroc.

3
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când sunt anunțate orele are loc un adevărat 
spectacol animat care atrage ca un magnet 
privirile tuturor celor care se afla în apropiere, 
aceștia neîncetând niciun moment să filmeze 
sau să fotografieze spectacolul oferit zilnic 
de bătrânul orologiu. Pornim spre penultima 
destinație a programului nostru – Budapesta. 
Cazare și program opțional, “Seară de cramă” 
la Borkatakomba în Budapesta.

16. Budapesta – Bucureşti

După micul dejun vom pleca spre țară, 
amintindu-ne cu drag despre toate locurile 
minunate pe care le-am văzut, nerăbdători să 
pornim iar la drum.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptand zilele 
6,10 si 12 (transport public);  / Bilet de avion 
Bucuresti-Helsinki si Copenhaga - Bucuresti
14/ 8 cazari la hoteluri  de 3-4* si IBIS;
1 noapte pe feribot in cabine interioare cu 4 paturi, 
fara fereastra, cu grup sanitar propriu;
14 / 8 mic dejun;
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
Croaziera Drottningholm - 27 €/pers.
Primaria din Stockhom - 20 €/pers
Palatul Frederiksborg si Fabrica de bere muzeu 
Carslberg  - 45  €/pers.
Crama Borkatakomba - 25  €/pers. (pt autocar)
 
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup minim 30 de 
persoane;
Traversarile cu feribotul la Tallinn, Helsinki,  
Helsingor, Puttgarden: taxele pentru pasageri si 
autocar, in total 65 €/ pers. (se achita la inscriere).

DE REŢINUT!

PELLERIN PLUS Reducere 100 €
PROMO

Reducere 60€
STANDARD PLUS

Reducere 30/40 €

659 €
+ 235 €  (transport autocar)

  559 €
+ 235 €  (transport autocar)

599 €
+ 235 €  (transport autocar)

629 €
+ 235 €  (transport autocar)

555€
+ 395 € (bilet de avion 

si transport autocar)
  455 €

+ 395 € (bilet de avion si transport autocar)

475 €
+ 395 € (bilet de avion 

si transport autocar)

495€
+ 395 € (bilet de avion 

si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  

si   asigurarea medicala , storno si de 
bagaj;

• GRATUIT  Seara la crama: Borkatakomba;

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include 

serviciile de cazare si asistenta turistica 
locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la 
20.02.2018;

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 20.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  20.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile 
de cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  20.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Ritm și gusturi tradiţionale

Orice călător, fi n cunoscător al vinurilor 
ungurești va fi  încântat de o “Seară la 
Crama“ în Budapesta  (optional).
Te invităm la  Borkatakomba, 
restaurantul unguresc unde ne vom 
petrece ultima seară împreună. Crama 
oferă vinuri ungurești deosebite, care 
ne vor da chef de vorbă și de depănat 
amintirile proaspete din vacanţă. Înainte 
de a încheia, trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fi ecare 
meniu al unui restaurant unguresc care 
se respectă: somlyi galuska, adică un 
pandişpan pufos, glazurat cu cremă de 
ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce ne  
delectăm cu cina festivă, ne hrănim și 
inimile cu programul folcloric de dans și 
muzică tradiţională. Destulă vorbă! Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm numere 
de telefon și să celebrăm prietenii noi. În 
defi nitiv, suntem camarazi de călătorie și 
nu-i exclus să mai fi m și altădată!

landului federal Saxonia, un oraș care a reușit 
să renască din ruine după devastatoarele 
bombardamente din 1945 în al II-lea Război 
Mondial. De altfel multe dintre clădirile 
emblematice ale Dresdei au fost reconstruite 
după schițe și picturi și redeschise de abia în 
anii ’70-80. Vizita noastră în Dresda include 
un tur al orașului, în care vom vedea Palatul 
Zwinger, Catedrala Frauenkirche, clădirea 
Operei Semper. Spre seară sosim în misteriosul 
oraș Praga. Cazare în Praga.

15. Praga- Budapesta

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în 
frumusețe și eleganță, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni 
ca fiind cea mai bună din lume. Mergem la 
Catedrala St. Vitus, un simbol al orașului a 
cărei construcție a durat 600 de ani, apoi 
ne continuam vizita în Castelul Praga, care 
pare desprins din cărțile cu povești. Potrivit 
Guinness World Records, este cel mai mare 
castel medieval din lume, având 570 de 
metri lungime, aproximativ 128 lățime și o 
suprafață totală mai mare decât șapte terenuri 
de fotbal. Ne plimbăm pe lângă numeroasele 
statui de pe Podul Carol, probabil cel mai 
romantic loc din Capitala cehă, punct de 
întâlnire pentru îndrăgostiți și promenada 
favorită a localnicilor.  Facem un popas în 
Piața Orașului Vechi pentru a admira clădirea 
Primăriei și faimosul Turn cu Ceas, situat pe 
zidul sudic al primăriei. Monumentul exercită 
o puternică atracție asupra turiștilor, acest 
lucru datorându-se faptului că de fiecare dată 

BEST DEAL

20.06; 

13.07; 

10.08 

29.08
2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR• Supliment de single 380 €
• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru 
cazare in camera dubla cu 2 adulti
• Supliment cabina dbl feribot 39 € / pers.
• Supliment de single 295 € - Avion;

24.06; 

17.07; 

14.08

02.09

AVION

SUPLIMENTE & REDUCERI
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

Fie că alegi să vizitezi Scandinavia vara sau 
toamna, localnicii te așteaptă cu preparate 
delicioase, pe bază de pește proaspăt 
și sosuri speciale, și cu băuturi care să-ţi 
pună sângele în mișcare. Ce-i drept, totul 
este atât de frumos în jur încât veţi uita, 
precis, de frig.

Cracovia :  Catedrala, Rynek Glowny, Hala 
Mătăsurilor
Varșovia: Piața Veche, Columna lui 
Sigismund III, Catedrala Sf Ioan, Fortareata 
Barbakan ; Stockholm : Catedrala, Muzeul 
Vasa ; Uppsala : Catedrala, Universitatea
Oslo : Fortăreața Medievală Akershus, 
Parcul Vigeland, Muzeul Navelor Vikinge
Copenhaga : Statuia Mica Sirena, Fântâna 
Gefi on,  Biserica Sf Frederick
Hamburg : Rathausmarkt , Biserica St Petri
Berlin : Poarta Brandenburg, 
Alexanderplatz, Bulevardul Under den 
Linden ; Dresda: Theatherplatz, Fântâna cu 
Nimfe, Palatul Zwinger
Praga : Castelul Praga , Catedrala Sf Vitus, 
Podul Carol, Piaţa Oraşului Vechi

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Castelul Kronborg din Helsingor ar fi  
locul în care William Shakespeare a ales 
să plaseze faptele relatate în Hamlet. 

11 nopți cazare: 
           hotel de 3-4*
1 nopate pe fery

11mese incluse:
          10 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

TUR DINTR-O PRIVIRE

Zile nesfârșite de vară cu lumină de amurg la miezul 
nopţii, peisaje ameţitoare și tradiţii păgâne milenare.  
Luminile fermecate curg peste ţinutul renilor și al 
fi ordurilor și îi dau o aură specială.

8+(4E34(:3(
��������	�������

435€

începând de la

+ 215 € (transport autocar)

��
?� � /pers.
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Helsinki

Stockholm 

Goteborg

Helsingor 

Copenhaga

Uppsala  
Oslo
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Suedia

emarca

Norvegia

Peisaje cinematice, orașe moderne, veri răcoroase.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALECracovia – Varşovia – Stockholm – Uppsala – Oslo – Goteborg – Copenhaga – Hamburg – Berlin – Dresda – 

Praga - Budapesta

Delicii suedeze

Haga este un cartier comercial al 
orașului Goteborg ce promite un 
adevărat alint vizual și olfactiv pentru 
gurmanzi și pasionaţii de buticuri 
cochete. Strădutele din Haga sunt 
împânzite de terase și chioșcuri ce 
vând gustări specifi ce Suediei, de 
la rulourile cu scorţișoară dospite, 
proaspete și aburinde, până la clătitele 
crocante cu șofran si frișcă. 

Degustare de bere la Carlsberg

Berăria Carlsberg din Copenhaga este 
mai mult decât o berărie. Centrul 
expoziţional adiacent acesteia  explică 
și ilustrează istoria berii daneze și 
a familiei Jacobsen. Afl ă mai multe 
despre fondatorul Carl Jacobsen și 
ajutorul pe care acesta l-a oferit ţării 
sale datorită succesului Carlsberg. 
La intrare stă înscris motto-ul 
„Laboremus Pro Patria” (Muncim 
Pentru Patrie). 

“Plăcinta de mere” poloneză

Cu siguranţă ai observat numărul 
copleșitor de mare a consoanelor din 
vocabularul polonez. Ca să le poţi 
ignora cu seninătate, hai să gustăm 
un pahar sau două de Tatanka - 
supranumită și “placinta de mere” 
datorită gustului său puternic aromat. 
Băutura tradiţională este un amestec 
de vodka zubrówka, suc de mere și 
scorţisoară. Se servește cu un strop de 
lămâie și gheaţă. Delicios!

Savori din: Scandinavia
.................................................................
Iată câteva dintre deliciile ce nu 
trebuie să lipsească din călătoria 
culinară a turistului gurmand: Gravlax 
– felii de somon crud afumat cu sare și 
zahăr și servit cu sos de muștar, piper 
și mirodenii, Souvas – cubuleţe de 
carne de ren afumată după o reţetă 
tradiţională, Raggmunk – clătite de 
cartofi , carne de porc și merișoare 
sălbatice și desigur deliciosul hering 
murat.

GRAVLAX
.................................................................

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 18.06.2018
Locuri limitate!

1. București – Budapesta

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineața. Verifică lista 
cu oraşele prin care tranzităm ţara. Ajungem în 
cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta. 

2. Budapesta  - Cracovia - Varşovia

Plecăm din Budapesta, o destinație familiară, și 
ne așezăm confortabil în scaunele autocarului. 
Trecem prin Slovacia, traversăm Munții Tatra 
prin Parcul Național Tatra Mică ce ne oferă 
câteva cadre spectaculoase ce trebuie suprinse 
cu obiectivul. Ajungem după-amiaza în 
Cracovia și descoperim primele semne care 
ne confirmă că suntem într-o fostă capitală, 
loc de încoronare și reședință a monarhilor 
polonezi până în 1734.  Pe colina Wawel, 
situată deasupra râului Vistula, admiram cel 
mai important complex arhitectonic, fosta 
reședință regală, Castelul Wawel şi Catedrala 
unde a predicat Karol Wojtyla  viitorul Papă 
Ioan Paul II . În criptele din subsolul catedralei 
se află mormintele  regilor Poloniei. Urmăm 
ruta clasică turistică a Cracoviei, denumită 
Calea Regală așa că, următorul nostru popas 
este în Piața Centrală - Rynek Glowny,  cea mai 
mare piață istorică din Europa. Rynek Glowny 
impresionează prin frumusețea clădirilor recent 
renovate și spațiul imens. Cele mai impozante 
clădiri din piață sunt Hala Mătăsurilor, Biserica 
Sfânta Maria și Turnul Primăriei.Ne continuăm 
călătoria spre Varşovia. Cazare la hotel în 
Varsovia.

3.  Varsovia – Gdynia (sau Swinoujscie)

După ce servim micul dejun, pornim spre 
Gdynia, un important oraș portuar din 
Voievodatul Pomeranian al Poloniei, aflat pe 
coasta de sud a Mării Baltice. Aici ne asteaptă 
feribotul, la bordul căruia  petrecem o mini-
croazieră de o noapte, îndreptându-ne spre 
Suedia. Noapte la bord.

4. Karlskrona (sau Ystad) – Stockholm

Ajunși în Suedia, debarcăm la Karlskrona, un 
port ce oferă o priveliste deosebită și care a fost 
înscris în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO 
din anul 1998. Karlskrona este recunoscut 
ca singurul oraș în stil baroc al Suediei, fiind 
împărțit în nici mai mult nici mai puțin de 30 
de insule ce se întind pe apele Arhipelagului 
Blekinge, dintre care insula Trosso este cea 
principală. Continuăm călătoria noastră 

îndreptându-ne spre Stokcholm, capitala și 
cel mai mare oraș al Suediei, fiind considerat 
centrul cultural, politic și economic al acesteia. 
Orașul Stokcholm ocupă paisprezece insule 
și a fost fondat ca oraș în anul 1252 de către 
Earl Birger. După o rapidă trecere în revistă 
a peisajului citadin, ne oprim la hotel pentru 
cazare.  

5. Stockholm - Croaziera Drottningholm

Nu vrem să pierdem niciun moment, așa că 
imediat după cafeaua de dimineață pornim la 
un tur mai amănunțit și mai relaxat al orașului, 
în special al centrului istoric. Aici descoperim 
vechiul oraş medieval (Gamla Stan), Catedrala, 
Palatul Regal, Parlamentul, Muzeul Vasa  unde 
admiram măreția unui vas de război ce datează 
din secolul al XVII-lea, recuperat din apele mării 
după 300 de ani. Aveți acum ocazia să treceți 
pragul impresionantei clădiri a Primăriei din 
Stockholm, unde în salonul albastru şi salonul 
auriu, în fiecare an, se organizează dineul ce 
are loc după ceremonia de decernare Premiilor 
Nobel (vizita Primăriei este  program opțional). 
Timp liber la dispoziție pentru a descoperi pe 
cont propriu și alte elemente reprezentative ale 
capitalei suedeze.După-amiaza vă propunem 
să traversăm cu vaporașul Lacul Malaren 
(program opțional), și să ajungem la Palatul 
Drottningholm,  (biletele de intrare nu sunt 
incluse), un monument arhitectural prins între 
stilurile Baroc și Rococo, ale cărui grădini și 
detalii decorative amintesc de Palatul Versailles. 
Revenim la hotelul din Stockholm.

6.   Stockholm – Uppsala – Oslo

Astăzi pornim într-o nouă aventură spre 
Uppsala, un important centru universitar 
(universitatea Uppsala fiind cea mai veche 
din Scandinavia) și al patrulea oraș ca mărime 
din Suedia, făcând parte din provincia istorică 
Uppland. În Uppsala vizităm străduțele 
centrului istoric unde se află Catedrala, fost 
loc de încoronare al Regilor Suediei, apoi ne 
îndreptăm spre satul Gamla Uppsala, aflat 
la 5 km distanță față de Uppsala și pornim 
pe urmele vikingilor, descoperind mai multe 
despre cultura acestui popor. Asezările rurale 
cu ferme și coline verzi oferă o priveliște 
deosebită. Gamla Uppsala este considerată a fi 
una dintre cele mai vechi și importante regiuni 
din Scandinavia, unde, spun legendele, ar fi 
locuit însuși Odin. După această incursiune în 
istorie și legendă, pornim spre hotelul din Oslo.  
Ajungem în cursul serii și ne cazăm.

Croazieră
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7. Oslo

După ce ne-am recăpătat energia, ne 
propunem să pornim într-un tur de oraș 
pietonal și cu transportul public prin Oslo, în 
peisajul căruia predomină clădirile moderne 
îmbrăcate în sticlă, cu o arhitectură 
modernă ieșită din comun – un adevărat 
oraș din viitor. În apropiere de centrul 
istoric mai găsim clădiri și restaurante 
cochete în stil vechi. Turul nostru include 
Fortăreața Medievală Akershus, Opera 
Națională și Palatul Regal și se încheie cu 
Parcul Vigeland, o colecție de peisaje și 
sculpturi ieșite din comun ce ne vor trezi 
cu siguranță imaginația. Timp liber în Oslo. 
Vă recomandăm să mergeţi în peninsula 
Bygdøy din Fiordul Oslo, pe care se  găsesc 
câteva muzee, extrem de interesante 
printre care se numără Muzeul Kon-Tiki; 
Muzeul Norvegian de Istorie Culturală; 
Muzeul Navelor Vikinge; Muzeul Maritim 
Norvegian. Vom căuta suveniruri și vom 
admira exponatele aflând lucruri interesante 
despre modul de viață al strămoșilor sau al 
celebrilor exploratori ai Norvegiei.  Seara 
cazare la acelasi hotel din Oslo.

8. Oslo – Goteborg – Helsingor – 

Copenhaga

Din Oslo coborâm spre Goteborg, al doilea 
oraș ca mărime din Suedia și cel mai mare 
port din Țările Nordice, situat pe coasta de 
vest a Suediei. Observăm imediat ce ne 
apropiem de Goteborg, importanța acestui 
oraș, o metropolă superbă, dar în care nu 

se simte aglomerația și traficul orașelor 
mari din alte țări europene. Cutreierăm 
străduțele cu aer medieval, pavate cu piatră 
cubică din centrul istoric, traversate de 
tramvaiele micuțe și colorate şi admirăm pe 
rând : Gotheborgs Utkiken - turnul principal, 
Opera, Centrul Maritim, Radhuset (Primăria), 
Bursa şi Centrul Istoric Gustav Adolfs Torg. 

9. Copenhaga – Frederiksborg

Mic dejun. Vizita în Copenhaga pietonal 
și cu transport public. Admiram pe rand: 
Palatul Rosenborg - fosta reşedinţă regală, 
Palatul Christiansborg, Primăria, vechiul 
Port Nyhavn şi celebra statuie „Mica Sirenă” 
- simbolul capitalei daneze. Optional 
excursie pentru vizitarea domeniului regal 
si a celui mai mare castel renascentist 
din Scandinavia, Frederiksborg - Muzeul 
National de istorie al Danemarciei, 
supranumit Versailles-ul Nordului si la 
fabrica de bere-muzeu Carlsberg, o 
emblema a culturii daneze. Timp liber 
pentru vizită în Copenhaga, în parcul 
de distracţii Tivoli (al 3-lea ca faimă din 
Europa), deschis publicului încă din 1843. 
Cazare la Copenhaga.

10. Copenhaga - Hamburg – Berlin

Ne facem bagajele și pornim la drum spre 
micul orășel Rodby, de unde traversăm cu 
feribotul spre continent, sosind în portul 
Puttgarden. Poposim în Hamburg, al doilea 
oraș ca mărime al Germaniei și cel mai mare 

port al său, considerat odinioară poarta 
țării către lume. Vom admira lacul artificial 
Alster, situat în centrul oraşului, Primăria 
cu arhitectură neo-renascentistă, Muzeul 
Kunsthalle,  apoi ne vom plimba prin port, 
plin de clădiri science fiction ingenios 
luminate după lăsarea întunericului. Plecăm 
spre Berlin, capitala și cel mai mare oraș al 
Germaniei, unde vom rămâne peste noapte, 
urmând să facem o vizită mai amănuntită în 
ziua următoare.

11.   Berlin – Dresda – Praga

În prima parte a zilei facem un tur al 
Berlinului, un reper de top care fascinează 
pe oricine dornic să exploreze cultura 
vibrantă, arhitectura de top, mâncărurile 
fabuloase și istoria fulminantă. Ne 
plimbăm pe Bulevardul Unter den 
Linden, care a fost inițial o rută de 
călărie, apoi a devenit bulevard regal, 
continuăm cu Gendarmenmarkt, probabil 
cea mai frumoasă piață din oraș, apoi 
vedem un marcant simbol al Berlinului, 
Poarta Brandenburg. Nu putem omite 
în turul nostru nici Reichstag, clădirea 
care găzduiește Parlamentul German, 
Alexanderplatz, unde se află Turnul de 
Televiziune, și ruinele Zidului Berlinului. 
Pornim apoi mai departe în călătoria 
noastră, căci ne așteaptă Dresda, capitala 
landului federal Saxonia, un oraș care 
a reușit să renască din ruine după 
devastatoarele bombardamente din 1945 
în al II-lea Război Mondial. De altfel multe 

Primaria din Stockholm

Stadshuset, Primaria din Stockholm, 
este un adevarat simbol al orasului. 
Acest obiectiv turistic, cu turnul sau din 
caramida atat de reprezentativ pentru 
oras, este probabil cea mai importanta 
realizare arhitectonica a secolului XX 
in Suedia. In timpul Evului Mediu, 
Primaria orasului Stockholm era situata 
la Stortorget, piata principala din Gamla 
Stan. La inceputul secolului al 20-lea a 
aparut nevoia unei cladiri a primariei 
mai mari si mai moderne. 

1 Muzeul Nobel

Este cu siguranta unul dintre locurile 
din Stockholm in care trebuie sa 

ajungi, pentru ca vei descoperi aici povestile 
speciale ale unor oameni care au inspirat o 
lume intreaga. In testamentul sau, inventatorul 
dinamitei, Alfred Nobel, a stipulat ca veniturile 
imensei sale averi să fi e oferite în fi ecare an “sub 
formă de premii celor care, în anul precedent, 
au adus cele mai mari servicii umanităţii”. Astfel, 
in fi ecare an, Academia Regală de Știinţă din 
Suedia decerneaza Premiile Nobel pentru Fizică, 
Chimie și Economie, iar Institutul Karolinska 
decernează Premiul Nobel pentru Medicină

2 Muzeul Corăbiilor Vikinge - 

din Oslo

Muzeul expune trei nave vikinge ce 
au fost recuperate din sudul Norvegiei din 
morminte ce dateaza din secolul IX. Navele 
se afl a intr-o conditie excelenta datorita 
uleiului cu care erau imbalsamate in ritualul 
de inmormantare. Aceste nave erau folosite 
ca morminte pentru regii vikingi, care erau 
ingropati impreuna cu toate lucrurile de care ar 
putea avea nevoie in viata de apoi. Cea mai mare 
si mai bine pastrata nava este Gokstad, iar cea 
mai bine lucrata este Oseberg, o nava bogata in 
ornamente ce a servit ca loc de inmormantare 
pentru o regina vikinga. 

3



Experienţe 2018 - Circuite Turistice 293

spectacol animat care atrage ca un magnet 
privirile tuturor celor care se afla în apropiere, 
aceștia neîncetând niciun moment să filmeze 
sau să fotografieze spectacolul oferit zilnic la 
amiază, exact la ora 12, de bătrânul orologiu. 
Praga, așa cum ne așteptam, a reușit să ne 
farmece cu totul, însă noi va trebui să-i spunem 
“adio” și pornim spre penultima destinație 
a programului nostru – Budapesta. Cazare 
și program opțional, “Seară de cramă” la 
Borkatakomba în Budapesta.

13.  Budapesta – Bucureşti

După micul dejun vom pleca spre țară, 
amintindu-ne cu drag despre toate locurile 
minunate pe care le-am văzut, nerăbdători să 
pornim iar la drum.

PREŢUL INCLUDE

Transport cu autocar climatizat, exceptand zilele7 si 9 
(transport public); 
11 cazari la hoteluri  de 3-4* si IBIS;
11 mic dejun;
1 noapte pe feribot in cabine interioare cu 4 paturi, fara 
fereastra, cu grup sanitar propriu;
Ghid însoţitor din partea agenţiei; 

OPŢIONAL

Croaziera Drottningholm-27 €/pers.;
Primaria din Stockhom - 20 €/pers.;
Palatul Frederiksborg si Fabrica de bere muzeu Carslberg  - 
45  €/pers.;
Crama Borkatakomba -25  €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale;
Excursiile opționale pentru grup minim 30 de persoane;
Traversarile cu feribotul Helsinborg – Helsingor, Rodby – 
Puttgarden: taxele pentru pasageri si autocar, 
în total 55 €/ pers. (se achita la inscriere).

DE REŢINUT!

• Supliment de single 330 € - Autocar;
• Reducere copil  6-12 ani - 20 €, pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti;
• Supliment cabina dubla pe feribot - 39 €/ 

pers.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS Reducere 100/100€
PROMO

Reducere 80€/60€
STANDARD PLUS

Reducere 60€/40€

535€
+ 215 € (transport autocar)

   435€
+ 215 € (transport autocar)

475€
+ 215 € (transport autocar)

499€
+ 125 € (transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  

si   asigurarea medicala , storno si de 
bagaj;

• GRATUIT  Seara de crama la 
Borkatakomba; 

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la 
20.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 20.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
20.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  20.04.2018.

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Fastfood de Hamburg

La rulotele de street-food din Hamburg 
găsiţi fi schbrötchen, un sandviș delicios 
cu pește pescuit din apropiere, ceapă, 
murături și sos remoulade.

Ritm și gusturi tradiţionale

Orice călător, fi n cunoscător al vinurilor 
ungurești va fi  încântat de o “Seară la 
Crama“ în Budapesta  (opţional).
Te invităm la  Borkatakomba, 
restaurantul unguresc unde ne vom 
petrece ultima seară împreună. Crama 
oferă vinuri ungurești deosebite, care 
ne vor da chef de vorbă și de depănat 
amintirile proaspete din vacanţă. Înainte 
de a încheia, trebuie musai amintit 
desertul care se găsește pe fi ecare 
meniu al unui restaurant unguresc care 
se respectă: somlyi galuska, adică un 
pandişpan pufos, glazurat cu cremă de 
ciocolată şi frişcă bătută. În timp ce ne  
delectăm cu cina festivă, ne hrănim și 
inimile cu programul folcloric de dans și 
muzică tradiţională. Destulă vorbă! Hai 
să ciocnim cupele, să schimbăm numere 
de telefon și să celebrăm prietenii noi. În 
defi nitiv, suntem camarazi de călătorie și 
nu-i exclus să mai fi m și altădată!

dintre clădirile emblematice ale Dresdei au fost 
reconstruite după schițe și picturi și redeschise 
de abia în anii ’70-80. Vizita noastră în Dresda 
include un tur al orașului, în timpul căruia vom 
avea ocazia să vedem Palatul Zwinger, Catedrala 
Frauenkirche, clădirea Operei Semper. Spre 
seară sosim în misteriosa și romantica Praga. 
Capitala cehă așteaptă să fie descoperită, 
însă pentru asta am alocat următoarea zi din 
program. Cazare la hotel în Praga.

12.   Praga – Budapesta

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în 
frumusețe și eleganță, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni 
ca fiind cea mai bună din lume. Mergem la 
Catedrala St. Vitus, un simbol al orașului a cărei 
construcție a durat 600 de ani, apoi continuam 
vizita în Castelul Praga, care pare desprins 
din cărțile cu povești. Potrivit Guinness World 
Records, este cel mai mare castel medieval din 
lume, având 570 de metri lungime, aproximativ 
128 lățime și o suprafață totală mai mare decât 
șapte terenuri de fotbal. Ne plimbăm pe lângă 
numeroasele statui de pe Podul Carol, probabil 
cel mai romantic loc din Capitala cehă, punct 
de întâlnire pentru îndrăgostiți și promenada 
favorită a localnicilor.  Facem un popas în 
Piața Orașului Vechi pentru a admira cladirea 
Primariei si faimosul Turn cu Ceas, situat pe 
zidul sudic al primăriei. Monumentul exercită 
o puternică atracție asupra turiștilor, acest 
lucru datorându-se faptului că de fiecare dată 
când sunt anunțate orele are loc un adevărat 

BEST DEAL

18.06; 16.07; 06.08

2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VEDEA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Scandinavii moderni sunt departe de faima 
teribilă a vechilor vikingi. Sunt oameni 
politicoși, pașnici și binevoitori.  În orașe 
domină calmul și vom vedea semne clare 
ale grijii pentru mediu. În zonele de coastă, 
spre fi orduri, natura ne oferă un spectacol 
fulminant.  

Acest circuit ne dă ocazia să admiră unele 
dintre cele mai spectaculoase regiuni 
de coastă ale Peninsulei Scandinave. 
Pregăteștește-ți camera și obiectivele foto 
sau terminalul mobil pentru a surprinde 
cadre spectaculoase cu fi ordurile din 
Norvegia. 

Oprim în satul Gamla Uppsala, așezare 
relevantă din punct de vedere cultural și 
istoric încă din secolul al IV-lea Î.H. Leg-
enda spune că aici ar fi  locuit Odin, zeul 
suprem al mitologiei nordice.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

15/10 nopți cazare: 
           hotel de 3-4*
1 nopate pe fery

15/10 mese incluse:
 15/10 mic-dejunuri

Transport: 
    cu autocar

Acest program este 
disponibil și în varianta cu 
zbor tur-retur 
Bucuresti -Stockholm și 
Copenhaga - București

TUR DINTR-O PRIVIRE

Aceasta este o călătorie prin cele mai uimitoare peisaje 
din Scandinavia.  Regatele neînfricaţilor vikingi nu se 
compară cu nicio altă regiune din lume.
Fii pregătit să surprinzi fi ecare moment!

��������
8+(4E34(:%

599€

începând de la

+ 275 € (transport autocar)

��
?� �

505€

începând de la

+ 495 euro (bilet de avion, 
transferuri si  transport autocar) 

��
?� �

/pers.

/pers.
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Stockholm 

Uppsala  

Geiranger

Forde 

La Flam 

Norddalsfjord 

Hamar

Oslo

Goteborg 

Helsingor 

Copenhaga

Lillehammer 

Kristiansund

Molde 

Bergen

Suedia

Norvegia
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALECracovia – Varşovia – Stockholm – Drottningholm –Uppsala – Hammar – Lillehammer – Kristiansund 

– Molde – Drumul Trolilor – Drumul Vulturilor – Aurland – Bergen – Oslo  – Goteborg – Copenhaga – 

Hamburg – Berlin – Dresda – Praga 

Palatul Drottningholm

Trăversăm Lacul Malaren cu vaporașul 
pentru a face o vizită grandiosului 
Castel Drottningholm. Realizat cu 
măiestrie începând din secolul al XVI-
lea, monumentul arhitectural îmbină 
stilurile baroc și rococo și ne dă senzaţia 
că ne afl ăm chiar în Franţa, la Palatul 
Versailles. Întregul ansamblu, cu al 
său teatru din 1766 perfect conservat, 
cu Pavilionul Chinezesc și superbele 
grădini, a fost adăugat în patrimoniul 
universal în 1991. 

Versailles-ul Nordului

După copioasa masa de prânz, puteţi 
face o vizită specială. Prima destinaţie 
este Castelul Frederiksborg, cel mai 
mare castel renascentist al Danemarcei, 
supranumit Versailles-ul Nordului. 
Palatul este situat pe trei insule mici în 
mijlocul lacului Slotsø și este înconjurat 
de un parc în stil baroc. Mergem apoi la 
celebra fabrică de bere Carlsberg, care 
joacă și rol de muzeu. Aici se produc 
peste 10 sortimente de bere încă din 
1847 și avem ocazia să vedem metodele 
de preparare și nu numai.

Savori din: Scandinavia
.................................................................
Iată câteva dintre deliciile ce nu 
trebuie să lipsească din călătoria 
culinară a turistului gurmand: 
Gravlax – felii de somon crud 
afumat cu sare și zahăr și servit 
cu sos de muștar, piper și 
mirodenii, Souvas – cubuleţe de 
carne de ren afumată după o 
reţetă tradiţională, Raggmunk – 
clătite de cartofi , carne de porc 
și merișoare sălbatice și desigur 
deliciosul hering murat.

GRAVLAX
.................................................................

1. București – Budapesta 

Călătoria noastră începe din cea mai modernă 
autogară din România - Autogara Centrală - 
București, la ora 6.30 dimineaţa. Verifică lista 
cu oraşele prin care tranzităm ţara. Ajungem în 
cursul serii la Budapesta. Cazare în Budapesta. 

2. Budapesta  - Cracovia – Varșovia.

Plecăm din Budapesta, o destinaţie familiară, și 
ne așezăm confortabil în scaunele autocarului 
pentru a savura peisajul spectaculos, urmând 
defileul Dunării spre Visegrad. Trecem prin 
Slovacia, traversăm Munţii Tatra prin Parcul 
Naţional Tatra Mică. Pe traseu, peisajele ne oferă 
ocazia să surprindem câteva cadre spectaculoase 
ce trebuie suprinse cu obiectivul. Ajungem 
după-amiaza devreme în Cracovia și descoperim 
primele semne care ne confirmă că suntem într-o 
fostă capitală, loc de încoronare și reședinţă 
a monarhilor polonezi până în 1734. Pe colina 
Wawel, situată deasupra râului Vistula, admirăm 
cel mai important complex arhitectonic, fosta 
reședință regală, Castelul Wawel şi Catedrala 
unde a predicat Karol Wojtyla  viitorul Papă Ioan 
Paul II . În criptele din subsolul catedralei se află 
mormintele  regilor Poloniei. Urmăm ruta clasică 
turistică a Cracoviei, denumită Calea Regală așa 
că, următorul nostru popas este în Piața Centrală 
- Rynek Glowny,  cea mai mare piață istorică 
din Europa. Rynek Glowny impresionează prin 
frumusețea clădirilor recent renovate și spațiul 
imens. Cele mai impozante clădiri din piață sunt 
Hala Mătăsurilor, Biserica Sfânta Maria și Turnul 
Primăriei.  Continuă călătoria spre Varşovia. 
Cazare la hotel în Varșovia.

3. Varșovia - Gdynia sau Swinoujscie (ferry)

După ce savurăm micul dejun, pornim 
spre Gdynia, un important oraș portuar din 
Voievodatul Pomeranian al Poloniei, aflat pe 
coasta de sud a Mării Baltice. Aici ne asteaptă 
feribotul, la bordul căruia  petrecem o mini-
croazieră de o noapte, îndreptându-ne spre 
Suedia. Noapte la bord.

4. Karlskrona (sau Ystad) - Stockholm

Ajungem în Suedia cu feribotul și debarcăm 
la Karlskrona, un port splendid care face parte 
din Patrimoniul UNESCO încă din anul 1998. 
Singurul oraș în stil baroc al Suediei este format 
din nu mai puţin de 30 de insule, care găzduiesc 
numeroase clădiri din secolele al XVII-lea și al 
XVIII-lea cu arhitectură aparte. Ne îndreptăm 
apoi spre Stockholm, considerat centrul cultural, 
politic și economic al Suediei. Vom ajunge spre 
seară la hotelul unde ne vom petrece. Cei dornici 
să mai exploreze străzile din Stockholm, se pot 
bucura (pe cont propriu) de aerul modernist și de 
dinamismul contagios al orașului fondat în 1252. 
Frumuseţea sa merge mână în mână cu simţul 
estetic al locuitorilor, iar bucătăria suedeză este 
de-a dreptul fabuloasă. Cazare în Stockholm.

5. Stockholm - Croazieră Drottningholm

Nu vrem să pierdem niciun moment, așa că 
imediat după cafeaua de dimineaţă pornim la 
un tur mai amănunţit și mai relaxat al orașului, 
în special al centrului istoric. Aici descoperim 
vechiul oraş medieval (Gamla Stan), Catedrala, 
Palatul Regal, Parlamentul, Muzeul Vasa  unde 
admiram măreţia unui vas de război ce datează 
din secolul al XVII-lea, recuperat din apele mării 
după 300 de ani. Aveti acum ocazia sa treceti 
pragul impresionantei cladiri a  Primăriei din 
Stockholm, unde în salonul albastru şi salonul 
auriu, în fiecare an, se organizează dineul de gală 
după ceremonia de decernare a Premiilor Nobel. 
(program optional). Timp liber la dispozitie 
pentru a descoperi pe cont propriu si alte 
elemente reprezentative ale capitalei suedeze. 
După-amiaza va propunem sa  traversăm 
cu vaporașul Lacul Malaren și sa ajungem la 
Palatul Drottningholm,  (program optional), un 
monument arhitectural prins între stilurile Baroc 
si Rococo, ale cărui grădini si detalii decorative 
amintesc de Palatul Versailles. Pe drum, savurăm 
la bordul vaporașului o gustare dulce și o băutură 
caldă, și ne întoarcem la hotelul din Stockholm.

6. Stockholm - Uppsala - Hammar

Astăzi pornim spre Uppsala, un important centru 
universitar care găzduiește cea mai veche unitate 
de învătământ superior din Scandinavia. Al 
patrulea oraș ca mărime din Suedia ne cucerește 
imediat prin culoare și prin valea pitorescă a 
râului Fyris, flancată de cafenele moderne și 
terase primitoare. Avem șansa de a afla mai multe 
despre cultura vikingilor printr-o vizită în satul 
Gamla Uppsala, așezare relevantă din punct de 
vedere cultural și istoric încă din secolul al IV-lea 
înainte de Hristos. Legenda spune că aici ar fi 
locuit Odin, zeul suprem al mitologiei nordice. 
După această vizită cel puţin interesantă, pornim 
spre Hammar, aflat pe malul lacului Mjøsa, cel mai 
mare din Norvegia. Cazare in zona Hammar.

7. Hammar – Lillehammer – Kristiansund – 

Molde (Drumul Atlanticului)

Plecăm de dimineaţă spre Lillehammer, staţiune 
montană renumită, care a fost gazda Jocurilor 
Olimpice de Iarnă din 1994. De acolo pornim 
spre Kristiansund, cu o tradiţie milenară în 
pescuit. O cantitate semnificativă de klippfisk 
(cod sărat) este preparată aici și pleacă în întreaga 
lume pentru a fi consumată. Continuăm călătoria 
cu un drum legendar, care merită urmat măcar o 
dată în viaţă. Este vorba despre zona supranumită 
Drumul Atlanticului, care cuprinde 8 kilometri de 
poveste. Șoseaua se unduiește ca un șarpe de-a 
lungul coastei Oceanului Atlantic, multitudinea 
de insule și poduri oferind o priveliște de neuitat. 
Vă vindem un pont: dacă sunteţi atenţi, pe lângă 
peisajele minunate, veţi putea observa foci și 
balene, native zonei. Ajungem în Molde, cunoscut 
ca „Orașul Rozelor”, și ne retragem la hotel.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 16.06.2018
Locuri limitate!

Croazieră
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8. Molde – Drumul Trolilor – Drumul 

Vulturilor

Astăzi vom avea parte de momente care par 
desprinse din miturile cu neînfricaţii vikingi. 
Pornim din Molde pe Drumul Trolilor, una 
dintre cele mai spectaculoase atracţii din 
Europa de Nord. Practic, acesta constă în 
peste 8 kilometri de șosea montană și poduri 
care pare că plutesc între apă și cer. Drumul 
care străbate zeci de insule și culmi montane 
enorme are nu mai puţin de 11 curbe în ac 
de păr și ne oferă o panoramă impresionantă. 
Luăm apoi feribotul, traversăm spre 
Norddalsfjord, un pitoresc sat cu doar 200 
de locuitori, și intrăm pe Drumul Vulturilor, 
spre Geiranger. Ne îmbărcăm (contra cost) 
intr-o croazieră în care descoperim cel mai 
cinematic și cel mai fotografiat fiord din 
Norvegia. Culmile muntoase domină atât 
înălţimile cerului, cât și pământul, Geiranger 
având peste 1.400 de metri altitudine și 
coborând până la 500 de metri sub nivelul 
mării. Vedem și tumultuoasele ape învolburate 
ale cascadelor Voalul Miresei și Cele 7 Surori, 
apoi ne îndreptăm spre zona Forde - Songdal 
pentru odihnă.

9. Aurland - Sognefjord – Bergen

De dimineaţă, pornim spre regiunea Aurland, 
trecând prin cel mai lung tunel din lume, 
Lærdal, care a fost deschis în anul 2.000 și 
se întinde pe 24,5 kilometri. Ajungem în 
pitoresca localitate Flam, unde ne îmbarcăm 
într-o croazieră  (contra cost)  pe imensul fiord 
Sognefort, supranumit Regele Fiordurilor, 
deoarece este lung de 205 kilometri și are 
o adâncime maximă de mai mult de 1.300 
de metri, fiind cel mai lung și adânc fiord din 
lume. Stâncile dramatice și peisajul idilic au 
făcut din braţul Nærøyfjord „cel mai frumos 
loc din patrimoniul natural”, potrivit National 
Geographic Society. Ne despărţim cu greu 
de minunăţiile din Sognefort și mergem spre 
Bergen, drumul purtându-ne prin alt tunel 
memorabil, Gundvangen. Ne retragem la 
hotel pentru odihnă. Cazare in zona Bergen.

10. Bergen - Fiordul Hardanger - Oslo

Înconjurat de șapte dealuri și șapte fiorduri, 
Bergen este un oraș uimitor. În Evul Mediu 
timpuriu, a fost un important port maritim 
și un membru al Ligii Hanseatice, precum și 
capitala Norvegiei - o moștenire care poate fi 
văzută în casele de lemn din Bryggen frumos 
conservate, protejate în prezent ca parte a 
Patrimoniului UNESCO. După ce descoperim 
o parte din minunăţiile din Bergen, plecăm 
pe coasta fiordului Hardanger spre Oslo. 
Întâlnim în drumul nostru și superba cascadă 
Vøringsfossen, cu a sa cădere de apă de 
145 de metri înălţime. Ajungem în capitala 
norvegiană și ne indreptam spre hotel pentru 
cazare.

11. Oslo

După ce ne-am energizat la mic-dejun, 
descoperim magia inconfundabilă din Oslo. 
Clădirile din sticlă cu arhitectură modernă 
par că veghează centrul istoric, unde se află 
case și restaurante cochete în stil tradiţional. 
Vedem Fortăreaţa Medievală Akershus, a cărei 
construcţie a început imediat după ce Oslo a 
devenit capitala norvegiană, în 1299, și Opera 
Naţională, care este considerată una dintre 
cele mai iconice clădiri moderne din întreaga 
Scandinavie. Continuăm cu Palatul Regal și 
nu putem încheia turul fără o plimbare în 
Parcul Vigeland, unde vom admira peisajele 
de poveste și sculpturile ieșite de comun. 
Restul zilei îl vom petrece căutând suveniruri 
și admirând exponatele de la Muzeul 
Corăbiilor Vikinge, unde vom afla numeroase 
lucruri interesante despre modul de viaţă al 
strămoșilor Norvegiei.  Seara cazare la acelasi 
hotel din Oslo.

12. Oslo - Goteborg - Helsingor – 

Copenhaga

Din Oslo coborâm spre Goteborg, al doilea 
oraș ca mărime din Suedia și cel mai mare 
port din Ţările Nordice, fiind situat lângă 
Kattegat, pe coasta de vest a Suediei. 
Admirăm corăbiile cu pânze din port, apoi 
cutreierăm străduţele înguste pavate cu piatră 
din centrul istoric, traversate de tranvaiele 

micuţe si colorate.  Admirăm pe rând:  
Gotheborgs Utkiken - turnul principal, Opera, 
Centrul Maritim, Radhuset (Primăria), Bursa şi 
Centrul Istoric Gustav Adolfs Torg. 

13. Copenhaga - Frederiksborg 

Mic dejun. Vizită în Copenhaga pietonal și cu 
transport public. Admiram pe rand: Palatul 
Rosenborg - fosta reşedinţă regală, Palatul 
Christiansborg, Primăria, vechiul Port Nyhavn 
şi celebra statuie „Mica Sirenă” - simbolul 
capitalei daneze. Optional excursie pentru 
vizitarea domeniului regal si a celui mai 
mare castel renascentist din Scandinavia, 
Frederiksborg - Muzeul National de istorie 
al Danemarciei, supranumit Versailles-
ul Nordului si la fabrica de bere-muzeu 
Carlsberg, o emblema a culturii daneze. Timp 
liber pentru vizită în Copenhaga, în parcul de 
distracţii Tivoli (al 3-lea ca faimă din Europa), 
deschis publicului încă din 1843. Cazare la 
Copenhaga.

14. Copenhaga             Hamburg - Berlin

Ne facem bagajul și pornim la drum spre 
micul orășel Rodby, de unde traversăm cu 
feribotul spre continent, sosind în portul 
Puttgarden. Poposim în Hamburg, al doilea 
oraș ca mărime al Germaniei și cel mai mare 
port al său, considerat odinioară poarta 
ţării către lume. Vom admira lacul artificial 
Alster, situat în centrul oraşului, Primăria 
cu arhitectură neo-renascentistă, Muzeul 
Kunsthalle,  apoi ne vom plimba prin port, plin 
de clădiri science fiction ingenios luminate 
după lăsarea întunericului. Plecăm spre Berlin, 
capitala și cel mai mare oraș al Germaniei, 
unde vom rămâne peste noapte, urmând 
să facem o vizită mai amănuntită în ziua 
următoare.

15. Berlin  - Dresda - Praga

În prima parte a zilei facem un tur al Berlinului, 
un reper de top care fascinează pe oricine 
dornic să exploreze cultura vibrantă, 
arhitectura de top, mâncărurile fabuloase și 
istoria fulminantă. Ne plimbăm pe Bulevardul 
Unter den Linden, care a fost iniţial o rută de 

Fiordul Sognefj ord

Supranumit Regele Fiordurilor, 
deoarece este lung de 205 kilometri și 
are o adâncime maximă de mai mult 

de 1.300 de metri, fi ind cel mai lung și adânc 
fi ord din lume. Stâncile dramatice și peisajul 
idilic au făcut din braţul Nærøyfj ord „cel mai 
frumos loc din patrimoniul natural”, potrivit 
National Geographic Society. 

1 Oslo 

Clădirile din sticlă cu arhitectură 
modernă par că veghează centrul 
istoric, unde se afl ă case și restaurante 

cochete în stil tradiţional. Vedem Fortăreaţa 
Medievală Akershus, a cărei construcţie a 
început imediat după ce Oslo a devenit capitala 
norvegiană, în 1299, și Opera Naţională, care 
este considerată una dintre cele mai iconice 
clădiri moderne din întreaga Scandinavie.

2 Drumul Atlanticului

Este un traseu de  8 kilometri de 
poveste. Șoseaua se unduiește ca un 
șarpe de-a lungul coastei Oceanului 

Atlantic, multitudinea de insule și poduri 
oferind o priveliște de neuitat. Vă vindem un 
pont: dacă sunteţi atenţi, pe lângă peisajele 
minunate, veţi putea observa foci și balene.

3
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o puternică atracţie asupra turiștilor, acest lucru 
datorându-se faptului că de fiecare dată când 
sunt anunţate orele are loc un adevărat spectacol 
animat care atrage ca un magnet privirile 
tuturor celor care se afla în apropiere, aceștia 
neîncetând niciun moment să filmeze sau să 
fotografieze spectacolul oferit zilnic la fiecare 12 
ore de bătrânul orologiu. Pornim spre penultima 
destinație a programului nostru – Budapesta. 
Cazare și program opțional, “Seară de cramă” la 
restaurantul Borkatakomba în Budapesta.

17.  Budapesta - București

După micul dejun vom pleca spre țară, amintindu-
ne cu drag despre toate locurile minunate pe care 
le-am văzut, dar nerăbdători deja să explorăm 
destinații noi.

PREŢUL INCLUDE
Transport cu autocar climatizat, exceptand zilele 5 si 13 
(transport public); / Bilet de avion Bucuresti-Stockholm si 
Copenhaga - Bucuresti
Transport cu autocar climatizat, exceptand zilele 2 si 10 
(transport public); 
15/10 cazari la hoteluri  de 3-4* si IBIS;
15/10 mic dejun;
1 noapte pe feribot in cabine interioare cu 4 paturi, fara 
fereastra, cu grup sanitar propriu;
Ghid însoţitor din partea agenţiei dupa intalnirea cu 
acesta in Stockholm in seara primei zile  pana in ziua 10-a 
inclusiv, apoi asistenta turistica.

OPŢIONAL
Croaziera Drottningholm-27 €/pers.
Primaria din Stockhom - 20 €/pers.
Palatul Frederiksborg si Fabrica de bere muzeu Carslberg  
- 45  €/pers.
Crama Borkatakomba -25  €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opționale, pentru grup minim 30 de persoane;
Croazieră (traversare cu feribotul) pe Geiranger şi 
Sognefjord (la Flam) 35 € + 35 € / pers. (se achită la 
înscriere). 
Traversările cu feribotul  la Gdynia, Norddalsfjord, 
Sognefjord, Helsingor, Puttgarden: taxele pentru pasageri 
şi autocar, în total 95/65 € /pers. (se achită la înscriere). 

DE REŢINUT!

• Supliment de single 395 € - Autocar;
• Supliment de single 145 € - Avion;
• Reducere copil  6-12 ani - 35 €, pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti;
• Supliment cabina dubla pe feribot - 39 €/ 

pers.;

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 100/110€

PROMO

Reducere 60€/60€
STANDARD PLUS

Reducere 40€/40€

709€
+ 275 € (transport autocar)

   599€
+ 275 € (transport autocar)

649€
+ 275 € (transport autocar)

669€
+ 275 € (transport autocar)

605€
+ 495 € (bilet de avion 

si transport autocar)

   505€
+ 495 € (bilet de avion si transport autocar)

545€
+ 495 € (bilet de avion 

si transport autocar)

565€
+ 495 € (bilet de avion 

si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile inainte 

de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;
• GRATUIT  seara de crama la Borkatakomba;

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la 31.01.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 31.01.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  31.03.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  31.03.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Spirit polonez

Cu siguranţă ai observat numărul 
copleșitor de mare a consoanelor din 
vocabularul polonez. Ca să le poţi 
ignora cu seninătate, hai să gustăm 
un pahar sau două de Tatanka - 
supranumită și “placinta de mere” 
datorită gustului său puternic aromat. 
Băutura tradiţională este un amestec 
de vodka zubrówka, suc de mere și 
scorţisoară. Se servește cu un strop de 
lămâie și gheaţă. Delicios!

Smørrebrød și Snaps

Iţi spunem un secret. Când treci prin 
Copenhaga, oprește-te la restaurantul 
Told & Snaps și comandă Smørrebrød, 
un deliciu local întruchipat într-un 
sandviș servit la farfurie. Lângă pâinea 
unsă cu cel mai cremos unt de pe 
meleaguri Daneze se trântesc apetisante 
o serie de topinguri delicioase, printre 
care hering murat, creveţi, carne, ouă 
sau brânză. Se acompaniază cu snaps-ul 
sau berea făcute artizanal ca să alunece 
mai bine. Smørrebrød se poate servi în 
mai toate restaurantele din zonă, insă 
am ales Told & Snaps pentru atmosfera 
sa, acesta fi ind ascuns într-un demisol 
primitor și cochet amenajat.

călărie, apoi a devenit bulevard regal, continuăm 
cu Gendarmenmarkt, probabil cea mai frumoasă 
piaţă din oraș, apoi vedem un marcant simbol 
al Berlinului, Poarta Brandenburg. Nu putem 
omite în turul nostru nici Reichstag, clădirea care 
găzduiește Parlamentul German, Alexanderplatz, 
unde se află Turnul de Televiziune, și ruinele 
Zidului Berlinului. Pornim apoi mai departe 
în călătoria noastră, căci ne așteaptă Dresda, 
capitala landului federal Saxonia, un oraș care a 
reușit să renască din ruine după devastatoarele 
bombardamente din 1945 în al II-lea Razboi 
Mondial. Dealtfel multe dintre clădirile 
emblematice ale Dresdei au fost reconstruite 
după schiţe și picturi și redeschise de abia în 
anii ’70-80.Vizita noastră în Dresda include un tur 
al orașului, in care vom vedea Palatul Zwinger, 
Catedrala Frauenkirche, clădirea Operei Semper. 
Spre seară sosim în misteriosul oraș Praga. Cazare 
la hotel în Praga.

16. Praga  - Budapesta 

Orașul turlelor, Praga egalează Parisul în 
frumuseţe și eleganţă, iar berea sa este 
considerată de către milioane de oameni ca fiind 
cea mai bună din lume. Mergem la Catedrala St. 
Vitus, un simbol al orașului a cărei construcţie 
a durat 600 de ani, apoi la Castelul Praga, care 
pare desprins din cărţile cu povești. Potrivit 
Guinness World Records, este cel mai mare castel 
medieval din lume, având 570 de metri lungime, 
aproximativ 128 lăţime și o suprafaţă totală mai 
mare decât șapte terenuri de fotbal. Ne plimbăm 
pe lângă numeroasele statui de pe Podul Carol, 
probabil cel mai romantic loc din Capitala 
cehă, punct de întâlnire pentru îndrăgostiţi și 
promenada favorită a localnicilor.  Facem un 
popas în Piaţa Orașului Vechi pentru a admira 
cladirea Primariei si faimosul Turn cu Ceas, situat 
pe zidul sudic al primăriei. Monumentul exercită 

BEST DEAL

16.06; 07.07; 21.07;

04.08; 25.08

19.06; 10.07; 24.07;

07.08; 28.08

2018

DATE DE PLECARE

AUTOCAR

AVION
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ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Cu siguranţă, Rusia este o ţară grandioasă, 
poate chiar drandomană.E de ajuns să ne 
uităm la imesitatea monumentelor, fi e ele de pe 
timpul sovietelor, fi e cele rămase de pe vremea 
ţarilor. Însă rușii au un mod unic de a privi viaţa: 
cântec de balalaica, icre negre și să curgă vodca 
din belșug. 

Helsinki : Biserica Luterana Temppeliauko, 
Fortăreața Suomenlinna
St Petersburg : Fortăreața Petru și Pavel, 
Muzeul Ermitaj, Piața Regală
Moscova : Catedrala Sf Vasile, Piața Roșie, 
Kremlinul, Metroul Moscovit
Minsk : Memorialul Eroilor, Grădina 
Botanică
Vilnius : Bazilica Sf Stanislav, Biserica Sf 
Petru și Pavel
Riga : Biserica Sf Petru, Catedrala, 
Monumentul Libertății
Tallinn: Castelul Tompeea, Piața Primăriei, 
Catedrala Al. Nevsky

Întrăm la una dintre cele mai celebre muzee din 
lume, Muzeul Ermitaj

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

FII PREGĂTIT DE...

14 nopți cazare: 
           hotel de 3-4*

14 mese incluse:
          14 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

De la micuţele state baltice până la impresionanta 
Rusie, te invităm să descoperi orașe decorate precum 
operele de artă și frumuseţi naturale puţin explorate 
până acum.

$B83(�F�
���������������

605 €
începând de la

+ 695 € (transport autocar)

��
?� � /pers.
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Helsinki Rusia

Finlanda

Estonia

Letonia

Lituania

Belarus

St. Petersburg

Moscova

Minsk

Vilnius

Siauliai

Riga

Tallin

O vizită neofi cială, acasă la Putin...
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EXPERIENŢE
CULTURALE

Helsinki - St. Petersburg - Moscova - Minsk -  Vilnius – Riga – Tallinn 

Fii martor la zorii explorării spaţiului

Fă o vizită la Muzeul Memorial al 
Cosmonauticii pentru a rămâne 
impresionat în faţa exponatelor 
autentice folosite de pionierii explorării 
spaţiului. În mulţimea de exponate, 
vei întâlni aici unităţi de propulsie a 
vehiculelor spaţiale, costumul spaţial 
Krechet-94 al cărui design a fost menit 
primei călătorii pe Lună, capsula în 
care Yuri Gagarin a plutit pe orbită în 
jurul Pământului si mostre de rogolit 
recuperate de pe suprafaţa Lunii de 
misiunii Apollo 11, dăruite Rusiei de 
către Americani, alături de miniatura 
drapelului rusesc afl ată la bordul navei.

Pășește în Muzeul-Sat

O vizită la Muzeul Etnografi c în Aer Liber 
din Riga, capitala Letoniei, are puterea 
de a-ţi îmbogăţi călătoria cu experienţe 
de neuitat. Muzeul sub forma unui sătuc 
tradiţional este situat la 15 km distanţă 
faţă de centrul istoric al orașului, pe 
malul Lacului Juglas. Casele bătrânești 
tradiţionale sunt inconjurate de pajiști 
verzi, iar razele soarelui coboară 
leneșe printre frunzele copacilor și se 
oglindesc in iazurile cu ape de un verde 
transparent. Nelipsitele mori de vânt 
împodobesc văzduhul la apusși crează 
o imagine feerică. Tot aici sunt găzduite 
pe timp de vară festivaluri folclorice cu 
expozitii si târguri ale meșteșugarilor 
locali.

Savori din: Rusia
.................................................................
Este o supă, cum altfel decât, 
rece, din Rusia. Amestecul 
de legume crude (castraveți, 
ridichi, ceapă verde), apoi cartofi  
fi erți, ouă și cubulețe de carne, 
de preferat de vită se fi erb 
împreună. Se lasă la răcit apoi 
se adaugă  din belșug smântână 
grasă sau cvas - o bautură 
fermentată obținută din apă și 
pâine de secara.  La fi nal se pun 
câteva cubulețe de gheață. Este o 
supă care se gatește doar în zilele 
de vară toride. 

OKROSHKA
.................................................................

1. București – Helsinki

Bun venit în Helsinki, capitala și cel mai 
mare oraș al Finlandei, aflat în sudul țării, pe 
malul Golfului Finic. După cazare, vei avea 
puțin timp în care să te relaxezi, ba chiar vei 
putea face o scurtă plimbare pe străduțele 
înconjurătoare. Spre seară, vei cunoaște 
ghidul ce te va călăuzi într-o fascinantă 
călătorie plină de experiențe inedite în zilele 
ce urmează. Cazare în Helsinki.

2. Helsinki – Sankt Petersburg

Ne trezim odihniți și energizați, așa că pornim 
de-a lungul coastei într-un scurt tur al orașului, 
care ne dă ocazia să admirăm pe îndelete 
peisajul citadin. Facem o vizită Fortăreței 
Suomenlinna, o atracție emblematică a 
Capitalei, apoi ajungem în centrul vechi 
și la Biserica Luterană Temppeliaukio, 
supranumită și “Biserica din Stâncă”. Încheiem 
scurtul periplu finlandez chiar după vizita la 
această biserică fascinantă. Odată îmbarcați 
în autocar, pornim la drum spre Rusia. 
Drumul trece prin peisaje pitorești, păduri 
seculare, pe lângă lacuri limpezi și sate vechi, 
tradiționale. După trecerea frontierei fino-
ruse, traversăm celebra Pădure Karelia și, 
după alte câteva ore de călătorie oprim în 
Sankt Petersburg, unde ne vom caza. Pe timp 
de seară, pornim la o promenadă pe aleile 
orașului în căutarea de cadre splendide cu 
lumini îmbietoare.

3. Sankt Petersburg

Ne trezim energici și luăm micul dejun. 
Începem explorarea Sankt Peterburgului 
cu ghid local și admirăm ansamblurile 
arhitecturale, soborurile, palatele și podurile 
vestite în toata lumea: Calarețul de aramă, 
Bulevardul Nevskii Prospect, primul bulevard 
construit în Sankt Petersburg, Piața Regală 
și vizităm Mănăstirea Lavrei Aleksander - 
Nevskii. Continuăm vizitarea orașului cu 
cea mai veche construcție a sa, Fortăreața 
Petru și Pavel, ridicata pe malul râului Neva, 
apoi Muzeul Ermitage unul dintre cele mai 
mari muzee de arta din lume. Colectiile sale 
impresionante adapostesc peste 3 milioane 
de exponante. Cazare la Sankt Petersburg.
La lăsarea serii, vă propunem un program 
opțional  - croazieră pe Neva pentru a admira 
clădirile frumos luminate de pe cele două 
maluri ale râului.

4. Sankt Petersburg – Peterhof 

Mic dejun. Timp liber la dispoziția turiștiilor 
sau excursie opțională la Peterhof  (5-6 
ore), unde se va vizita unul dintre cele mai 
impresionante palate construite de Petru 
cel Mare (1710-1714): Monplezir, reședință 
a țarilor ruși. Acesta se aseamănă foarte 
mult cu Palatul Versailles din Franța, având 
în interior o camera a oglinziilor, iar sala de 
bal fiind decorata cu numeroase candelabre. 
în parcurile sale, numeroase alei sunt 
imprejmuite de fântani arteziene și cascade. 
Întoarcere la Sankt Petersburg pentru cazare.

5. St. Petersburg – tren de mare viteză 

până la Moscova

Cu greu ne lăsăm convinși să părăsim Sankt 
Petersburg, însă o facem cu amintiri frumoase. 
Destinația următoare este Moscova, capitala 
Rusiei. Vom face această călătorie cu un tren 
de mare viteză, admirând în trecere peisajele 
splendide cu păduri și ape curgătoare 
ale Parcului Național Valdai și ale Parcului 
Național Zavidovo. Vei trăi o experiență de vis, 
peisajele Rusiei fiind cu adevărat fascinante, 
iar trenul de mare viteză traversează regiuni 
marcate de istorie. După mai multe ore în 
tren, iată-ne în Moscova, centrul politic, 
economic, stiințific și cultural al Rusiei, o 
metropolă înfloritoare, fiind tot odată cel mai 
mare oraș aflat în întregime pe continentul 
european. Admirăm fugitiv peisajul citadin și 
plecăm spre hotel. Cazare în Moscova.

6.  Moscova

Mic dejun. Începem vizita în Moscova cu ghid 
local: Catedrala Sf. Vasile (simbolul orașului), 
o adevarată minune a arhitecturii rusești 
ce se ridică în faimoasa Piață Roșie, Teatrul 
Balshoi, inființat în 1776 printr-un decret 
imperial, Catedrala Mântuitorului și Catedrala 
Voznesensky. După-amiaza, vizita la metroul 
moscovit (adevarata bijuterie arhitectonică) 
cu faimoasele sale stații: Mayakovskaya, 
Ploschad Revolyutsii, Kropotkinskaya, 
Komsomolskaya, Novoslobodskaya, 
Novokuznetskaya, adevarate palate 
subterane, în care arta rusească iși dezvăluie 
splendorile. Acestea sunt decorate cu 
candelabre și arcuri din marmura de felurite 
culori. Construcția metroului a început în 
1930. în prezent, are o lungime de 256 km și 
cuprinde 138 de stații. Cazare în Moscova.

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experiențe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 28.08.2018
Locuri limitate!

Croazieră



300 Experienţe 2018 - Circuite Turistice

ITINERARIU

*���(*$(+@33

7. Moscova

Mic dejun. Astăzi avem ocazia să 
continuăm explorarea Kremlinului. 
Excursia de azi se va întinde mai bine 
de jumătate de zi și ne va introduce în 
atmosfera “imperială” a palatui (odinioară 
a fost resedința țarilor Rusiei iar în prezent 
este reședinta președintelui Putin). Cu un 
pic de efort, ne vom imagina că privim ca 
Napoleon Bonaparte la superbele cupole 
aurite și la cele17 biserici ale cetății. O 
altă atracție a Kremlinului este Marele 
Clopot ( Tsar Kolokol) ciuntit de un obuz 
inamic. Timp liber, sau excursie opțională 
pentru iubitorii de artă la vestitele Galerii 
„Tretyakov”, unde se găsesc cele mai 
renumite capodopere ale picturii ruse. 
Cazare în Moscova.

8. Moscova – Serghiev Posad – Minsk 

Savurăm fugitiv mic dejunul, apoi imediat 
ne ocupăm de bagaje și de eliberarea 
camerelor. Pentru această zi propunem  
opțional, o excursie la Serghiev Posad, 
chiar în inima ortodoxiei ruse, pentru a 
vizita câteva obiective religioase. Începem 
cu renumita Mănăstire a Sfintei Treimi, Sf. 
Sergius Lavra (construită în 1422 de Sf. 
Nicon, ucenicul Sf. Serghie, la 30 de ani 
de la moartea acestuia din urmă, pentru 
depunerea moaștelor sale) și Biserica 
Sfântul Nicon. După-amiaza transfer spre 
aeroport pentru zbor Moscova – Minsk. 
Ajunși în Minsk avem transfer până la 
hotel. Cazare în Minsk.

9. Minsk

Oare ce ne rezervă prima zi petrecută 
în Minsk?  Vom face un tur al orașului 
ce include Memorialul Eroilor și 
Gradinile Botanice din Minsk. Restul 
zilei îți revine pentru a explora pe cont 
propriu străzile Minskului. Îți sugerăm 
o vizită la Mănăstirea Sfânta Elisabeta 
sau Biblioteca Națională din Belarus. Nu 
uita să te oprești la un restaurant local 
pentru a degusta din preparatele culinare 
tradiționale. Urmează să ne cazăm la 
același hotel din Minsk.

10. Minsk – Vilnius

Plecăm din Minsk și admirăm peisajele 
superbe din zona rurală în drum spre 
Vilnius, capitala Lituaniei. Facem un tur 
ghidat al orașului al cărui centru vechi  
face parte din Patrimoniul Mondial 
UNESCO. Ne încântă plimbarea printr-un 
labirint de străzi pietruite, parcuri, piațete, 
baruri, cafenele și restaurante. Observăm 
de asemenea o serie de biserici în stil 
neoclasic și baroc, absolut fermecătoare, 
cu un stil arhitectural atipic, Basilica Sf. 
Stanislav din Piața Centrală cu al său turn 
cu clopotniță complet separat de biserică.  
Ne mai atrag atenția Biserica Sf. Petru şi 
Pavel, clădirea Universității, Primăria și 
Biserica Rusească. Ne punem întrebarea, 
de ce oare acest oraș se mai numește și 
“Ierusalimul Nordului”? Seara cazare în 
Vilnius.

11. Vilnius – Riga

Ajungem în capitala Letoniei, Riga, unde 
incepem turul de oras și oprim în centrul 
vechi, cu al său aer medieval, clădiri 
vechi pastelate, străzi înguste și pavate cu 
piatră cubică. Prima impresie este de oraș 
muzeu, dar fără aglomerația tipică altor 
orașe turistice. Unul dintre simbolurile 
orașului este “Casa cu Pisici”, care are și o 
poveste interesantă (lăsăm însoțitorului 
de grup plăcerea de a o relata). 
Obiectivele emblematice din Riga sunt 
Cetatea, Monumentul Libertății, Biserica 
Sf. Petru, Casa Capetelor Negre, o clădire 
barocă absolut superbă care ne amintește 
de centrul vechi al Sibiului nostru. Aflăm, 
trecând prin fața Operei Naționale, că 
este orașul natal al celebrului balerin 
Mihail Barâșnikov. Ne impresionează 
Catedrala, aproape la fel de venerabilă ca 
însuși orașul Riga (1211 d. H.). 
Pornim spre hotelul nostru din Riga 
pentru cazare. 

12. Riga

Ne trezim în Riga, aflat de o parte și 
de alta a Râului Daugava, un frumos 
oraș istoric de pe Coasta Baltică. 
Centrul vechi al orașului este format din 
străduțe înguste pavate cu piatră cubică, 
adăpostite de umbra înaltelor clădiri 
vechi, a depozitelor aparținând Ghildei 
Hanseatice a negustorilor antici sau a 
bisericilor în stil gotic ori baroc. În a doua 
parte a zilei, te invităm să explorezi Riga 

Sankt Petersburg

Palatul de Iarnă - o bijuterie în 
stil baroc a Rusiei ce aminteste 

de grandiosul Palat Versailles. Astăzi, 
complexul adăpostește Muzeul Ermitaj, 
ce expune obiecte de artă și capodopere 
clasifi cate în colecţii ce ilustrează istoria 
artei rusești, dar și artefacte antice 
egiptene, piese aparţinând Renașterii 
Italiene și chiar obiecte preistorice. 

1 Piaţa Roșie

În locul Pieţei Roșii erau în vechime 
clădiri din lemn. Acestea au fost 

demolate în 1493, la ordinul lui Ivan al III-lea 
al Rusiei, deoarece constituiau un pericol 
de incendiu. Zona eliberată a devenit piaţa 
centrală a Moscovei, mai târziu fi ind folosită 
pentru ceremonii publice, proclamaţii, uneori 
și ca loc de încoronare al ţarilor ruși.
Numele de „Piaţa Roșie” provine de la 
cuvântul rusesc (krasnaya), care înseamnă 
deopotrivă “roșu” și “frumos”

2 Catedrala Sf. Vasile

Construită în 1554, Catedrala 
reprezintă un lăcaș de cult 

ortodox emblematic, iar monumentul 
este un simbol al orașului Moscova și al 
arhitecturii ruse tradiţionale. Biserica 
adăpostește mormântul Fericitului 
Vasile (sec. al XV-lea), care este patronul 
catedralei. 

3
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Recomandăm și o vizită la Muzeul Universitătii 
din Helsinki, pentru a admira ciudatele 
exponate știintifice și colecțiile de artefacte 
din istoria universității. Revenim la hotel 
pentru cazare.

15. Helsinki  - București

Dacă toate amintirile adunate în acest sejur 
s-ar concretiza în suveniruri, probabil am 
mai avea nevoie de încă o valiză pentru a ne 
întoarce cu ele acasă. 

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti - Helsinki - Bucuresti;
Bilet de avion Moscova - Minsk
Transport cu autocar climatizat;
14 cazari la hoteluri de 3-4*;
14 mic dejun;
Transport cu trenul de mare viteza intre St Petersburg - 
Moscova;
Biletele de intrare la Kremlin, Metrou in Moscova, 
Catedrala Sf Vasile, Fortăreaţa Petru şi Pavel şi muzeul 
Ermitaj.
Bacsis - 25 €/pers
Ferry Tallinn – Helsinki.
Transfer aeroport – hotel – aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei 
Ghid local pentru vizite conform programului

OPŢIONAL
Peterhof – 55 €/pers
Croaziera Neva -20 €/pers
Galeriile Tretyakov -60  €/pers
Serghiev Posad – 60 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli 
personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 
persoane;
Taxa de viză şi procesare acte – 75 €/pers (se achită la 
înscriere).

DE REŢINUT!

Supliment de single - 415€

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
Reducere 130 €

PROMO

Reducere 70€
STANDARD PLUS

Reducere 40€

605€

+ 695 € (bilet de avion 
si transport autocar)

   
605€

+695 € (bilet de avion si transport autocar)

665€

+695 € (bilet de avion 
si transport autocar)

695€

+ 695 € (bilet de avion 
si transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  

si   asigurarea medicala , storno si de 
bagaj;

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri 
din autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la 
28.02.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta  valabila pana la 28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;

• Diferenta de plata pana la  
30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta 
de transport individual (include 
serviciile de cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Kaalikääryleet 

Cine se aștepta ca printre preparatele 

tradiţionale fi nlandeze să se 

regăsească sarmalele? Kaalikääryleet 

se prepară din foi de varză umplute 

cu carne tocată și orez și se servesc cu 

piure de cartofi  și gem de coacăze. Cei 

care le-au gustat spun că sunt total 

diferite de sarmalele din Balcani, dar 

foarte bune!

Nabokov și colecţia sa de fl uturi

Știai că Nabokov era pasionat 
de fl uturi? Cunoscutul creator al 
Lolitei, Vladimir Nabokov își lua 
foarte în serios hobby-ul, ajungând 
să deţină o colecţie impresionantă 
de exemplare. Colecţia este expusă 
publicului și poate fi  vizitată alături 
de mașina sa de scris, biroul său 
de lucru și alte obiecte vechi ce 
i-au aparţinut, la casa memorială 
a scriitorului, afl ată în Sankt 
Petersburg.

pe cont propriu pentru a descoperi comori 
turistice care nu apar în traseele obișnuite. 
Îți recomandăm o plimbare în Grădinile 
Vermanes sau o vizită la Muzeul Etnografic 
în aer liber aflat la 15 km distantă de centrul 
vechi al orașului, pe malurile Râului Juglas 
Ezers. Cazare la același hotel din Riga.

13. Riga - Tallinn

Plecăm din Riga cu o impresie total schimbata 
față de ce am citit până acum despre capitala 
de la Marea Baltica și pornim spre frumosul 
oraș Tallinn, capitala Estoniei. 
Pe parcurs ne obișnuim cu apetitul laponilor 
pentru culori, casele lor sunt ca niște 
tușe de pensulă pe o pânză cât orizontul. 
Ajungem în Tallin, oprindu-ne în orașul vechi, 
înconjurat de zidurile cetății, obiectiv înscris 
în Patrimoniul Mondial UNESCO. Tallin mai 
este supranumit și “Silicon Valley al Europei”. 
Aspectul medieval al clădirilor și străduțelor 
înguste contrastează cu cafenele cu design 
interior minimalist de secol XXI. Admirăm 
Castelul Toompea, Piața Primăriei și Catedrala 
Al. Nevsky. Seara cazare în Tallinn.

14. Tallinn - Helsinki

Ne îmbarcăm pe feribotul ce ne va conduce 
în deja familiarul Helsinki, așa că ne vom 
bucura că avem șansa de a mai face un tur de 
oraș, din care nu lipsesc Finlandia Hall, Piața 
Senatului și Biblioteca Națională a Finlandei. 

BEST DEAL

28,08.

2018

DATE DE PLECARE

AVION
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Oslo

Helsinki

Norvegia

Suedia

Finlanda

Hamar

LillehammerLom

Trondheim

Mosjoen

Narvik

Tromso
Alta

Honnigsvag

Saariselka

Rovaniemi

Jyvaskyla

Geiranger

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

16 nopti cazare: 
    hotel de 2-3*

16 mese incluse:
      16 mic-dejunuri
     

Transport: 
    cu avionul

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

Scandinavii sunt departe de faima teribilă 
a vechilor vikingi. Sunt oameni politicoși, 
pașnici și binevoitori.  În orașe domină 
calmul și vom vedea semne clare ale grijii 
pentru mediu. 
În zonele de coastă, spre fi orduri, natura 
ne oferă un spectacol fulminant. Să ai 
întotdeauna haine călduroase la îndemână. 
Fii sigur că îţi vor fi  de folos. 

Oslo : Fortăreața Medievală Akershus, 
Parcul Vigeland, Muzeul Navelor Vikinge
Lillehamer :  Centrul Vechi , Casa 
Memoriala Bjornstjerne Bjornson
Trondheim : Piața Mare, Catedrala Nidaros
Cascadele Laksfoss
Mosjoen : Sjoogata
Tromso : Catedrala Artică, Muzeul 
Universității
Alta : Catedrala Luminilor Nordice
North Cape Visitors Center
Rovaniemi : Satul lui Moș Crăciun, Casa  
Lappia
Helsinki : Piața Senatului, Catedrala 
Luterana, Catedrala Uspensky, Templul 
Circular, Monumentul Sibelius

FII PREGĂTIT DE...

>($%(�
(:%4*B$6�
4�$E3+6

1080 €

începând de la

+ 950 € (bilet avion, transfer 
și transport autocar)

��
?� � /pers.

Pornim din Oslo, urmăm coasta sinuoasă a Norvegiei unde 
vom fi  copleșiţi de peisaje ireale, trecem de Cercul Polar, 
apoi coborâm spre “Ţara celor 1000 de lacuri”.  O aventură 
magică!  
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DOAR PENTRU PASIONAŢI

 Ajungem în Honningsvag cel mai nordic 
oraș al Norvegiei, afl at pe coasta de est a 
Mării Barents.

Orașe sonore cu povești fascinante.
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ITINERARIU EXPERIENŢE
CULTURALEOslo – Hamar  - Lillehamar -  Geiranger – Trondheim -  Mosjoen – Narvik -  Tromso – Alta – Honningsvag – 

Saariselka – Rovaniemi - Helsinki

Noaptea albă în Tromso

Zonele periferice ale staţiunii 
Saariselka sunt ideale pentru a 
te bucura de peisajul natural și a 
fotografi a superbele peisaje din 
regiunea nordică de dincolo de 
Cercul Polar. La 10 km depărtare de 
oraș, se afl ă Kakslauttanen Arctic 
Resort, un loc dedicat celor ce vor să 
experimenteze noaptea polară.

Plimbare în pădurile nordice

O experienţă de neratat este vizita 
la Holmen Husky Lodge situată 
în localitatea Alta din Norvegia. 
Holmen Husky Lodge este o zonă 
de camping formată din căbănuţe 
de lemn și colibe tradiţionale sub 
formă conică ce crează o atmosferă 
de poveste. Fiind vară, desigur nu vei 
face o plimbare cu sania trasă de câini 
Husky, însă locul este spectaculos 
chiar și fără decorul de iarnă sau 
fără aurora boreală. Poţi face poze 
spectaculoase. Atenţie, asigură-te 
că porţi haine adecvate chiar dacă 
nu sunt temperaturi foarte scăzute! 
Clima este capricioasă dincolo de 
Cercul Polar chiar și vara. Și atenţie 
la ţânţari!

Savori din: Scandinavia
.................................................................
ÎOprim pentru o gustare stradală 
de tip fast food tipic norvegian la 
Raketten Bar în Tromso, o gheretă 
în stil vechi, înconjurată de măsuţe 
de unde poţi privi trecătorii. Micuţul 
local este situat la adresa Strogata 
94B, iar personalul este unul foarte 
prietenos. Savurăm câte un polse 
med lompe. Chiar dacă numele este 
cât se poate de intrigant, vom mânca 
niște cârnaţi delicioși, înfășuraţi într-o 
lipie proaspăt scoasă din cuptor cu 
un sos condimentat după o reţetă 
pe care urmașii wikingilor nu vor s-o 
divulge sub nicio formă. Ce zici, mai 
luăm o porţie?

POLSE MED LOMPE
.................................................................

1. București - Oslo. Cazare Oslo

Călătoria noastră începe din aeroportul 
Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 
spre Oslo. Dupa aterizare, imbarcare  in 
microbuzul de transfer si deplasare catre 
hotel. Cazare Oslo.  Seara intalnire cu ghidul 
…. “ Sedinta tehnica” pentru programul de a 
doua zi!

2. Oslo – Cazare Oslo

După ce ne-am recăpătat energia, ne 
propunem să pornim într-un tur de oraș prin 
Oslo, în peisajul căruia predomină blocurile 
din sticlă, cu o arhitectură modernă ieșită 
din comun – un adevărat oraș din viitor. 
În apropiere de centrul istoric mai găsim 
clădiri și restaurante cochete în stil vechi. 
Turul nostru include Fortăreaţa Medievală 
Akershus, Opera Naţională și Palatul Regal și 
se încheie cu Parcul Vigeland, o colecţie de 
peisaje și sculpturi ieșite din comun ce ne 
vor trezi cu siguranţă imaginaţia. Restul zilei îl 
vom petrece căutând suveniruri și admirând 
exponatele de la Muzeul Corăbiilor Vikinge, 
unde vom afla numeroase lucruri interesante 
despre modul de viaţă al strămoșilor 
Norvegiei.

3. Oslo – Hamar  - Lillehammer. Cazare 

Lillehammer

În această dimineaţă părăsim Oslo pentru a 
ne îndrepta spre Lillehammer, făcând însă o 
scurtă oprire în Hamar pentru a admira cel 
mai neobisnuit ring de patinaj. Hamar este 
o comună din provincia Hedmark, aflată 
pe malul lacului Mjosa, cel mai mare lac 
din Norvegia. Ajunși în Lillehammer, vom 
afla mai multe despre Jocurile Olimpice 
de Iarnă ce au avut loc aici in anul 1994, 
acestea remarcându-se datorită protecţiei 
și conservării mediului. Printre atracţiile din 
itinerariu se găsesc centrul vechi și Casa 
Memorială Bjørnstjerne Bjørnson, scriitor 
norvegian laureat al premiului Nobel pentru 
literatură în anul 1903. Cazare in Lillehammer.

4. Lillehamer – Lom – Geiranger. Cazare 

Geiranger

Ne energizăm cu o cafea tare și o gustare 
pentru că azi ne așteaptă o călătorie prin 
munţi, pe malurile lacului Losna. Drumul 
nostru duce spre Lom - un orășel de munte, 
parte a regiunii Gudbrandsdal, aflat pe 
creasta celor mai înalţi munţi ai Europei de 
Nord. Vom vizita aici una dintre cele mai 
frumoase biserici de lemn din Norvegia, 

aceasta datând din a doua parte a secolului 
al XII-lea. După ce admirăm îndelung peisajul 
montan, plecăm mai departe spre Fiordul 
Geiranger, cu o priveliste spectaculoasă ce 
si-a găsit locul binemeritat în Patrimoniul 
Mondial UNESCO. Vom face o plimbare 
prin fermecătorul sătuc Geiranger în drum 
spre locul de cazare, după care pornim spre 
restaurantul Brasserie Posten, unul dintre cele 
mai bune locuri de unde să admiri fiordul, în 
timp ce savurezi o bere norvegiană autentică 
sau o delicioasă supă tradiţională de pește. 
Cazare in zona Geiranger.

5. Geiranger – Trondheim

A venit vremea să părăsim Fiordul Geiranger 
pentru a ne continua călătoria spre 
Trondheim parcurgând drumul ce oferă 
peisaje tot mai spectaculoase. Trondheim 
este al treilea oraș din Norvegia ca suprafaţă, 
aflat pe malurile fiordului cu același nume și 
fiind străbătut de râul Nidelva. Orașul este 
unul dintre cele mai pitorești din zonă, fiind 
presărat cu mici căsute colorate suspendate 
pe apă, catedrale gotice și clădiri noi și 
moderne. Frumosul oraș a reprezentat în 
Evul Mediu locul de baștină al celor mai 
influenţi conducători vikingi. Turul nostru prin 
Trondeheim include Piaţa Mare, frumoasa 
Catedrală Nidaros și Turnul Tyholt, ce oferă 
o vedere panoramică asupra întregului oraș. 
Seara cazare in zona Trondheim. 

6. Trondheim – Mosjoen. Cazare Mosjoen

Busola ne îndrumă spre Nord așa că urmăm 
indicaţiile. Drumul nostru străbate munţii și 
este presărat cu gheţari și orășe pitorești ale 
căror căsuţe construite din lemn îmbogăţesc 
peisajele spectaculoase. Facem un scurt 
popas la Cascadele Laksfoss pentru a 
le admira frumuseţea îmbietoare, după 
care pornim din nou la drum. Ajungem în 
Mosjoen, un oraș aflat pe malurile Fiordului 
Mosjoen Troa și înconjurat de superbe cadre 
montane. Cazare  in zona Mosjoen.

7. Mosjoen – Narvik. Cazare Narvik

Pornim dis de dimineaţă spre Narvik, nu 
înainte de a ne energiza cu un mic dejun 
cuprinzător și plin de vitamine. Drumul 
nostru străbate munţi, fiorduri și câteva 
dintre impresionantele parcuri naţionale 
ale Norvegiei, traversând Cercul Polar. 
Narvik este un micuţ oraș nordic localizat 
în inima unui peisaj natural de o frumuseţe 
copleșitoare. Regiunea este preferată de 

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!

Experienţe inedite

În acest circuit, primul grup 
pleacă pe data de 03.06.
Locuri limitate!
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către turiști mai ales pentru drumeţii, fiind 
totodată și cea mai bună locaţie pentru 
schi alpin din nordul Norvegiei. Vom 
admira apele din apropierea portului, în 
care zac nemișcate epave ale vaselor din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
constituind o atracţie veritabilă pentru 
scufundători. Cei interesaţi pot urca pe 
munte cu telegondola pentru a se bucura 
de peisaj de la înălţime. Cazare in zona 
Narvik

8. Narvik – Tromso. Cazare Tromso.

Tromso ne așteaptă să îi facem o vizită, 
așa că nu mai stăm pe gânduri și pornim 
la drum. Aflat în interiorul Cercului Arctic, 
Tromso este considerat capitala arctică, 
un autentic oraș norvegian cu munţi albi, 
ce oferă o priveliște incredibilă atât pe 
timp de zi, cât și pe timp de noapte. Zona 
este renumită ca fiind unul dintre cele 
mai bune locuri din care să urmărești 
spectacolul creat pe cer de luminile 
aurorei boreale. Peisajul citadin este 
caracterizat de casele construite din lemn, 
ce au reușit să rămână în picioare după 
mai bine de un secol. Cazare  in zona 
Tromso.

9. Tromso – Alta. Cazare Alta.

Ne trezim entuziasmaţi cu gândul la 
minunatul Tromso. Azi avem la dispoziţie 
o zi întreagă în care să ne bucurăm 
de odihnă și relaxare și să cutreierăm 
în voie străzile orașului. Facem o 
vizită Catedralei Arctice, o construcţie 
modernă cu arhitectură minimalistă și o 

faţadă împodobită cu vitralii. Admirăm 
exponatele de la Muzeul Universităţii din 
Tromso, cel mai mare muzeu de la nord 
de Cercul Arctic, ce cuprinde grădini 
botanice, expoziţii interactive, costume 
tradiţionale și artefacte istorice.
Restul zilei pornim la o vânătoare de 
suveniruri în centrul vechi al orașului. 
Cazare in zona Tromso 

10. Tromso – Alta. Cazare Alta

Plecăm spre Alta, cel mai populat oraș din 
comitatul Finnmark. Drumul ne strecoară 
printre gheţari, fiorduri și creste montane, 
în timp ce lăsăm în urmă sat după sat în 
zona rurală a Cercului Arctic. În orașul Alta 
vom admira Catedrala Luminilor Nordice 
– o construcţie atipică din centrul orașului 
finalizată în 2013 și Hotelul-Iglu Sorrisniva 
– construit în întregime din gheaţă. Cei 
interesaţi pot vizita Holmen Husky Lodge, 
o zonă de camping cu tradiţionalele 
colibe nordice, dar și cabane de lemn. 
Minunatul loc este ideal pentru a urmări 
aurora boreală sau a face o plimbare 
nocturnă prin pădure cu sania trasă de 
simpaticii câini husky. Cazare  in zona Alta.

11. Alta – Honningsvag. Cazare in 

Honningsvag

După o seară petrecută in Alta, ne 
desprindem cu greu pentru a călători în 
nord spre Honningsvag, o localitate din 
comuna Nordkapp. Honningsvag este 
cel mai nordic oraș al Norvegiei, aflat 
pe coasta de est a Mării Barents. După 
o scurtă plimbare pe străzile orașului, 

ne îndreptăm North Cape Visitor Center 
pentru a admira peisajul de o frumuseţe 
ameţitoare. Nu degeaba Norvegia este 
supranumită Ţinutul soarelui de la miezul 
nopţii. Cazare in zona Honningsvag.

12. Honningsvag – Saariselka. Cazare.

Ne așteaptă un drum lung și plin de 
minunăţii ale naturii. Intrăm pe teritoriul 
Finlandei și ne oprim în satul Saariselka, 
aflat printre cele mai populare staţiuni 
turistice ale Ţinuturilor Nordice. Saariselka 
este ideal pentru iubitorii de drumeţii, 
pasionaţii sporturilor de iarnă și pentru 
cei ce vor să se relaxeze la SPA. În 
timpul iernii, noaptea durează aici 2 luni, 
iar cultura indigenilor Sami este încă 
prezentă în viaţa de zi cu zi a localnicilor. 
Cazare în zona Saaruiselka.

13. Saariselka – Rovaniemi, cazare

Plecăm din Saariselka și facem un scurt 
popas în Kakslauttanen, un mic sătuc de 
la margine orașului, format din igluuri de 
sticlă ce crează o priveliște splendidă. 
Călătorim prin ţinuturi sălbatice spre 
Rovaniemi, oraș din nordul Finlandei, 
capitală provincială a Laponiei și 
centrul comercial regional. Orașul este 
supranumit în cultura populară Casa 
lui Moș Crăciun, acesta putând fi vizitat 
în oricare zi a anului în locuinţa sa din 
Satul lui Moș Crăciun, o locaţie ce atrage 
anual peste trei sute de mii de vizitatori. 
Frumuseţea orașului Rovaniemi pare 
desprinsă dintr-o felicitare de Crăciun, 
mai ales în lunile de iarnă, când totul este 

Tromso 

Aflat în interiorul Cercului Arctic, 
Tromso este considerat capitala 
arctică, un autentic oraș norvegian 
cu munţi albi, ce oferă o priveliște 

incredibilă atât pe timp de zi, cât și pe timp 
de noapte. Zona este renumită ca fiind 
unul dintre cele mai bune locuri din care 
să urmărești spectacolul creat pe cer de 
luminile aurorei boreale.

1
Alta

Drumul ne strecoară printre gheţari, 
fiorduri și creste montane, în timp 
ce lăsăm în urmă sat după sat în zona 
rurală a Cercului Arctic. În orașul 

Alta vom admira Catedrala Luminilor Nordice 
– o construcţie atipică din centrul orașului 
finalizată în 2013 și Hotelul-Iglu Sorrisniva – 
construit în întregime din gheaţă.

2
Satul lui Moș Crăciun 

Rovaniemi, oraș din nordul 
Finlandei, este capitala provincială 
a Laponiei și centrul comercial 
regional. Orașul este supranumit 

în cultura populară Casa lui Moș Crăciun, 
acesta putand fi vizitat în oricare zi a anului 
în locuinţa sa din Satul lui Moș Crăciun, o 
locaţie ce atrage anual peste trei sute de mii 
de vizitatori. 

3
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PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Oslo si Helsinki – 
Bucuresti;
transport cu autocar climatizat, exceptand zilele 9 si 
14 (transport public); 
16 cazari la hoteluri  de 2- 3* si IBIS;
16 mic dejun;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.

OPŢIONAL
NOU! Pachet asigurări inclus: asigurare medicală, 
asigurare storno, asigurare de bagaj pentru  
posesorii de PELLERIN CLUB CARD.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.

DE REŢINUT!

• Supliment de single 295 €
• Reducere copil  6-12 ani  - 20 €,  pentru 

cazare in camera dubla cu 2 adulti
• Supliment cabina dubla pe feribot - 39 € / 

pers.

SUPLIMENTE & REDUCERI

EXPERIENŢE
CULTURALE

Rovaniemi și vara

Despre Rovaniemi se știe că este 
orașul în care se plictisește Moș 
Crăciun cand nu e iarnă și e ocupat 
cu livrarea cadourilor. Așa că, e 
posibil să dai peste el la Christmas 
House Restaurant & Coff ee Bar.  Fie 
că preferi peștele fript pe grătar, 
friptura din carne de ren sau vrei să 
te dezmorţești cu o băutură caldă 
aromată cu scorţișoară, acest loc 
este cu totul special, iar meniul este 
atât de spectaculos încât nu te mai 
superi când chelnerul va aduce nota 
de plată. 

Gustă aromele nordului 

Iată câteva dintre deliciile ce nu 
trebuie să lipsească din călătoria 
culinară a turistului gurmand: 
Gravlax – felii de somon crud 
afumat cu sare și zahăr și servit cu 
sos de muștar, piper și mirodenii, 
Souvas – cubuleţe de carne de ren 
afumată după o reţetă tradiţională, 
Raggmunk – clătite de cartofi , carne 
de porc si merișoare sălbatice și 
desigur deliciosul hering murat.

acoperit cu un covor de zăpadă așternută 
impecabil. Cazare în zona Rovaniemi.

14. Rovaniemi

Deși suntem în plină vară și vi s-ar părea 
ciudat că vorbim despre iarnă... dar 
renumele orașului este legat de Moș 
Crăciun. Rovaniemi este ideal pentru iubitorii 
sărbătorilor de iarnă, un oraș plin de fantezie, 
așa că ne rezervăm întreaga zi pentru a-l 
cutreiera în lung și în lat, asigurându-ne că 
nimic nu ne scapă. În turul nostru vizităm 
clădirea Primăriei, Biblioteca orașului și 
Casa Lappia – clădire a teatrului și centru de 
congres construit în 1975. Incheiem seara cu 
o vizită la Ferma de Reni a Moșului - Santa 
Claus Reindeer Ky din Rovaniemi. 
Ne îndreptăm spre hotelul nostru. Cazare la 
același hotel din zona Rovaniemi.

15. Rovaniemi – Jyvaskyla. Cazare

Ne convingem cu greu să părăsim acest 
paradis al Crăciunului. Pornim spre Jyvaskyla, 
localitate aflată într-o zonă supranumită 
Finnish Lakeland pentru că este înconjurată 
de nici mai mult nici mai puţin de 328 de 
lacuri. Jyvaskyla este poreclit Atena Finlandei, 
denumire ce face referire la rolul important 
al orașului în domeniul educaţiei, fiind primul 
centru educaţional din lume ce a oferit 
cursuri în limba finlandeză. Facem o scurtă 
plimbare prin centrul orașului și încheiem 
cu o seară relaxantă la hotel. Cazare în zona 
Jyvaskyla.

16. Jyvaskyla – Helsinki. Cazare

Aventura noastră se apropie de sfârșit, așa 
că ne îndreptăm spre Helsinki, capitala 

Finlandei. Ne îndreptăm spre Piaţa 
Senatului,apoi  trecem prin faţa exuberantei 
Catedrale Luterane, ale carei cinci cupole 
verzi cu numeroase coloane corintice si 
figurine presarate pe acoperis, reprezinta 
un element de mandrie pentru finlandezi. In 
contrast cu cu stilul architectural din  Helsinki, 
Catedala Uspensky este o constructie ce 
seamana foarte mult cu bisericile muscovite 
cu  turle din caramizi rosii cu cruce in varf, 
iar domurile sunt in forma de ceapa. Ne 
continuam aventura in capitala finlandeza si 
ajungem in fata unei cladiri interesante si in 
acelasi timp foarte ciudata Templul Circular, 
opera de arta arhitecturala contemporana 
si  un loc de reculegere. In traseul noastru 
zarim si  cladirea Parlamentului, apoi pasii ne 
poarta pana in fata Monumentului Sibellius. 
Timp liber la dispozitie pentru a descoperi si 
alte frumuseti ale orasului. 
Seara cazare la hotel in Helsinki.

17. Helsinki - București

Cu amintiri frumoasa din aventura noastra 
nordica ne imbarcam in microbuzul de 
transfer si ne indreptam spre aeroport pentru 
zborul spre Bucuresti.

03.06; 01.07;

05.08 26.08.

2018

DATE DE PLECARE

PELLERIN PLUS
Reducere 100€

PROMO

Reducere 50€
STANDARD PLUS

Reducere 30€

1180€
+ 950 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

1080€
+ 950 € (bilet avion, transferuri si  transport  autocar 

local)

1130€
+ 950 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

1150€
+ 950 € (bilet avion, transferuri si  transport  

autocar local)

• Oferta valabila pentru primele locuri din 
autocar;

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenta de plata cu pana la  21 de zile 

inainte de data plecarii;
• • GRATUIT  PELLERIN CLUB CARD, inclusa  si   

asigurarea medicala , storno si de bagaj;

•   Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru ultimele locuri din 
autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari / anulari;
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

•  Avans 30% la inscriere;
•  Diferenta de plata pana la  28.02.2018;
• 

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta  valabila pana la  28.02.2018.

• Avans 30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  30.04.2018;

•  Tarif disponibil si in varianta de 
transport individual (include serviciile de 
cazare si asistenta turistica locala);

• Oferta valabila pana la  30.04.2018.

BEST DEAL
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Dacă Sankt Petersburg este bijuteria acestui 
tur, atunci Moscova ar fi  comoara cea mai 
de preţ a Rusiei. Rămâne să le descoperim 
strălucirea imperială.

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar
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399€

începând de la

+ 475 € (bilet avion, transfer si 
transport autocar)

�
?� � /pers.
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TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

FAMILY
MOMENTS

St. Petersburg

Moscova

Rusia

Mama Rusia și comorile sale de neprețuit.
ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

Sankt Petersburg: Piața Regală, Bu-
levardul Nevskii Prospect, Mănăstirea 
Lavrei Aleksander-Nevskii,Fortăreața 
Petru și Pave, Muzeul Ermitage.
Peterhof: Palatul Monplezir.
Moscova: Catedrala Sf. Vasile, Piața 
Roșie, Catedrala Mântuitorului, Cate-
drala Voznesensky, stațiile de metrou 
Mayakovskaya, Ploschad Revolyutsii, 
Kropotkinskaya, Komsomolskaya, 
Novoslobodskaya, Novokuznetskaya, 
Kremlinul, Marele Clopot ( Tsar Kolokol).
Serghiev Posad: Mănăstire a Sfintei 
Treimi ,Sf. Sergius Lavra, Biserica Sfântul 
Nicon.

FII PREGĂTIT DE...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Întrăm la una dintre cele mai celebre muzee din 
lume, Muzeul Ermitaj.

Cu siguranţă, Rusia este o ţară grandioasă, 
poate chiar grandomană.E de ajuns să ne 
uităm la imesitatea monumentelor, fi e ele de pe 
timpul sovietelor, fi e cele rămase de pe vremea 
ţarilor. Însă rușii au un mod unic de a privi viaţa: 
cântec de balalaica, icre negre și să curgă vodca 
din belșug. 
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1. București - Sankt Petersburg 

Aterizare în Sankt Petersburg. După aterizare 
avem transfer la hotel și program liber. 

2. Sankt Petersburg.

Ne trezim odihniţi și energizaţi. Azi avem program 
liber în Sankt Petersburg sau excursie opțională 
la Tarskoe Selo, devenită reședința de vară a 
țarilor Rusiei. Timp de două secole, mulți arhitecți 
renumiți au contribuit la crearea  unui ansamblu 
unic de palate, pavilioane, parcuri și lacuri. Cea 
mai uimitoare dintre atracțiile de aici este camera 
de chihlimbar, faurită din 10.000 kg de plăci 
de chihlimbar, poleite cu foiță de aur, create 
de către artizanii germani și ruși la începutul 
secolului al XVIII-lea. Acesta a fost un cadou 
oferit de către regele Prusiei, Friedrich Wihelm I, 
aliatului său rus, Țarul Petru cel Mare, în 1716. Pe 
timp de seară, pornim la o promenadă pe aleile 
orașului în căutarea de cadre splendide cu lumini 
îmbietoare. Cazare în Sankt Petersburg.

3. Sankt Petersburg

Începem explorarea Sankt Peterburgului cu ghid 
local și admirăm ansamblurile arhitecturale, 
soborurile, palatele si podurile vestite în toată 
lumea: Călărețul de aramă, Bulevardul Nevskii 
Prospect, primul bulevard construit în Sankt 
Petersburg, Piața Regală și vizităm Mănăstirea 
Lavrei Aleksander-Nevskii. Continuăm vizitarea 
orașului cu cea mai veche construcție a sa, 
Fortăreața Petru și Pavel, ridicată pe malul râului 
Neva, apoi Muzeul Ermitage unul dintre cele 
mai mari muzee de artă din lume. Colecțiile sale 
impresionante adăpostesc peste 3 milioane de 
exponate. Cazare la Sankt Petersburg.
La lasarea serii vă propunem un program opțional  
- croazieră pe Neva pentru a admira clădirile 
frumos luminate de pe cele două maluri ale 
râului. Cazare în Sankt Petersburg.

4. St Petersburg - Peterhof

Mic dejun. Timp liber la dispoziția turiștiilor sau 
excursie opțională la Peterhof   (5-6 ore), unde 
se va vizita unul dintre cele mai impresionante 
palate construite de Petru Cel Mare (1710-1714): 
Monplezir, resedință a țarilor ruși. Acesta se 
aseamană foarte mult cu Palatul Versailles din 
Franța, având în interior o cameră a oglinziilor, 
iar sala de bal fiind decorată cu numeroase 
candelabre. În parcurile sale, aleile sunt 
împrejmuite de fântăni arteziene și cascade. 
Întoarcere la Sankt Petersburg pentru cazare.

5. St Petersburg – tren de mare viteză până la 

Moscova 

Cu greu ne lăsăm convinși să părăsim Sankt 
Petersburg, însă o facem cu amintiri frumoase. 
Destinația următoare este Moscova, capitala 
Rusiei. Vom face această călătorie cu un tren 
de mare viteză, admirând în trecere peisajele 
splendide cu păduri și ape curgătoare ale Parcului 
Național Valdai și ale Parcului Național Zavidovo. 
Vei trăi o experiență de vis, peisajele Rusiei fiind 
cu adevărat fascinante, iar trenul de mare viteză 
traversează regiuni marcate de istorie. După mai 

ITINERARIU

multe ore în tren, iată-ne în Moscova, centrul 
politic, economic, stiințific și cultural al Rusiei, 
o metropolă înfloritoare, fiind tot odată cel 
mai mare oraș aflat în întregime pe continentul 
european. Admirăm fugitiv peisajul citadin și 
plecăm spre hotel. Cazare în Moscova.

6. Moscova

Mic dejun. Începem  vizita în  Moscova cu 
ghid local: Catedrala Sf. Vasile (simbolul 
orașului), o veritabilă minune a arhitecturii 
rusești ce se ridică în faimoasa Piața Roșie, 
Teatrul Balșoi, inființat în 1776 printr-un decret 
imperial, Catedrala Mântuitorului și Catedrala 
Voznesensky. După amiaza, vizitaă la metroul 
moscovit (adevarată bijuterie arhitectonică) cu 
faimoasele sale stații: Mayakovskaya, Ploschad 
Revolyutsii, Kropotkinskaya, Komsomolskaya, 
Novoslobodskaya, Novokuznetskaya, adevărate 
palate subterane, în care arta sovietică își 
dezvăluie splendorile. Acestea sunt decorate 
cu candelabre și arcuri din marmură de felurite 
culori. Construcția metroului a început în 1930. 
În prezent are o lungime de 256 km și cuprinde 
138 de stații. Cazare în Moscova.

7. Moscova 

Mic dejun. Continuăm cu explorarea Kremlinului 
cu ghid local, o excursie de jumătate de zi 
(reședința țarilor Rusiei și în prezent cea a 
președintelui Putin) unde vom privi ca Napoleon 
Bonaparte la superbele cupole aurite și la 
cele17 biserici ale cetății. O altă atracție a 
Kremlinului este Marele Clopot ( Tsar Kolokol) 
ciuntit de un obuz inamic. Timp liber sau 
excursie opțională pentru iubitorii de artă la 
vestitele Galerii „Tretyakov”, unde se găsesc 
cele mai renumite capodopere ale picturii ruse. 
Cazare în Moscova.

8. Moscova  - Serghiev Posad

Mic dejun. În cursul dimineții se vor elibera 
camerele. Apoi opțional, excursie la Serghiev 
Posad, în inima ortodoxiei ruse, cu renumita 
Mănăstire a Sfintei Treimi ,Sf. Sergius Lavra 
(construită în 1422 de Sf. Nicon, ucenicul Sf. 
Serghie, la 30 de ani de la moartea acestuia 
din urmă, pentru depunerea moaștelor sale) și 
Biserica Sfântul Nicon. După amiaza, transfer la 
aeroport pentru zborul spre țară.  

St. Petersburg:  Peterhof-  Tarskoe Selo 

Moscova:  Serghiev Posad – Galeriile Treatyakov 

EXPERIENŢE
CULTURALE

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 60 €
STANDARD PLUS

Reducere 30€

549€
+ 475 € (bilet avion, transfer transport 

autocar)

399€
+ 475 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

449€
+ 475 € (bilet avion, 

transfer transport autocar)

499€
+ 475 € (bilet avion, 

transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 de 

zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT Excursia la Serghiev 
Posad;

•  Tarif disponibil si in 
varianta de transport individual 
(include serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 20.02.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana la  
20.02.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana 

la 20.04.2018;

•  Tarif disponibil 
si in varianta de 
transport individual 
(include serviciile de 
cazare si asistenta 
turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri; 

• Oferta valabila pana la  
20.04.2018.

Savori din: Rusia 
.................................................................
Un deliciu ce nu trebuie ratat.

VITĂ STROGANOFF
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Sankt Petersburg 
;Bilet de avion Moscova - Bucursti.
Transport cu autocar climatizat;
7 cazari la hoteluri de 3-4*;7 mic dejun;
Transport cu trenul de mare viteza intre St 
Petersburg - Moscova;
Biletele de intrare la Kremlin, Metrou in 
Moscova, Catedrala Sf Vasile, Fortăreaţa 
Petru şi Pavel şi muzeul Ermitaj.
Bacsis - 25 €/pers.
Transfer aeroport – hotel – aeroport;
Ghid însoţitor din partea agenţiei; Ghid 
local pentru vizite conform programului.

OPŢIONAL
Tarskoe Selo -55 €/pers.; Peterhof – 55 €/pers;
Croaziera Neva - 20 €/pers.; Galeriile Tretyakov - 
60  €/pers.; Serghiev Posad – 60 €/pers

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile 
opţionale), serviciile de ghizi locali,  alte taxe şi 
cheltuieli personale.
Excursiile opţionale pentru grup de minim 30 
persoane;
Taxa de viză şi procesare acte – 75 €-pers (se achită 
la înscriere).

07,08;

28,08.

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 02.08.

Locuri limitate!

• Supliment de single - 185€.

BEST DEAL

Reducere 95€

DE RETINUT



Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
   

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

CE VOM VIZITA...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Islanda fascinează atât ca destinație turistică, 
dar mai ales prin faptul că pe insulă are loc 
o activitate intensă geotermală și vulcanică. 
Peisajele Islandei au fost frământate de 
scurgeri de lavă, erupții vulcanice, ghețari și 
gheizere spectaculoase. De neratat laguna 
turcoaz cu ape termale...

Parcul National Thingvellir, gheizerele, 
cascada „de aur” Gullfoss, Cascada Lavei, 
Cascada Copiilor, Lacul Myvatn, plajele 
cu nisip negru şi stâncile Reynisfjara, 
Parcul Naţional Skaftafell, Laguna Glaciară 
Jökulsárlón,  Cascada  Skogafoss, Blue 
Lagoon. 

Ajungem la izvorul termal din Geyser, 
cunoscut în întreaga lume. Trebuie sa 
aștepți câteva minute pentru ca Strokkur să 
erupă trimițând o coloană spectaculoasă 
de apă în înaltul cerului.

FII PREGĂTIT DE...

Gheţari, lacuri vulcanice și întinderi de lavă ce se aseamănă 
parcă unui peisaj marţian, Islanda oferă unele dintre cele 
mai epice experienţe de pe Planeta Albastră.
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1739 €

începând de la

+ 435 € (bilet de avion + 
transferuri)

�
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/pers.
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Reykjavik

Islanda

Akureyri
Myvatn

Egilsstadir

Hofn

Vik

O țară insulară cu totul fantastică.

308



1. Sosire în Reykjavik.  

Bine ai venit în Reykjavik. Începem un tur al centrului 
vechi. Vedem clădirea Parlamentului, Catedrala, 
Primăria, portul şi obeliscul Sun Voyager, și Biserica 
Hallgrimskirkja, cu o arhitectură cel puțin ciudată 
și un impozant turn cu ceas cu influente gotice. 
Remarcăm şi clădirea Perlan, unică în Islanda şi în 
lume prin funcţionalitatea sa: 6 rezervoare imense 
cu apă termală folosită la încălzirea oraşului susţin 
un dom de sticlă ce adăposteste un restaurant 
panoramic, o cafenea şi un centru de expoziţii. 
Cazare la hotel in Reykjavik.

2. Circuitul de Aur - Parcul National Thingvellir 

– Gheizerele – Cascada Gullfoss 
Azi ontinuăm călătoria spre Triunghiul de Aur, 
cel mai renumit traseu turistic al Islandei. Vom 
vizita Parcul National Thingvellir, cunoscut la nivel 
internaţional. Aici este locul unde a avut loc, în 
secolul X, prima adunare a Parlamentului Islandei, cel 
dintâi Parlament din lume. Continuăm excursia către 
parcul geotermal unde vom admira extraordinarele 
gheizere. Trebuie sa aștepți câteva minute pentru ca 
Strokkur să erupă trimițând o coloană spectaculoasă 
de apă în înaltul cerului. În apropiere se află Cascada 
Gullfoss („Cascada de Aur”), din canionul râului Hvítá. 
Seara cazare la hotel în zona Borgarnes.

3. Barnafoss – Hraunfossar-  Akureyri 

Azi vom vizita două dintre cele mai spectaculoase 
cascade. Pe o lungime de aproape un km râul Hvita 
iese de sub un câmp de lavă într-un şir impresionant 
de căderi de apă şi cascade numit Hraunfossar. 
Apele învolburate se unesc cu cele care vin dinspre 
cascada Barnafoss. Cascada Barnafoss, numită şi  
Cascada Copiilor. O pasarelă modernă oferă un 
loc de promenadă spectaculos. Ne îndreptăm spre 
Akureyri. Seara cazare la hotel în Akureyri.

4.  Akureyri – Godafoss – Lacul Myvatn – 

Dimmuborgir - Husavik 
După micul dejun explorăm pitorescul orăşel 
Akuryeri, întemeiată în anul 1602. În Akureyri 
regăsim unele dintre cele mai frumoase clădiri vechi 
tradiționale, de lemn, recondiționate pentru a arăta 
la fel ca în perioada lor de glorie. Părăsim oraşul şi 
ne îndreptam spre Cascada Godafoss  - Cascada 
Zeilor. De aici ne îndreptam spre  Lacul vulcanic 
Myvatn a cărui frumuseţe naturală este spectaculoasă 
şi apoi vom explora formaţiunile de lavă vulcanică 
Dimmuborgir. Seara cazare în Husavik.

5.  Husavik - Asbyrgi - Detifoss - Egilsstadir - 

Blafell 
Husavik este considerată capitala observării 
balenelor.  Aici se află un interesant Muzeu al  
Balenelor. Timp liber în Husavik pentru explorarea 
pe cont propriu a oraşului. Puteţi merge la Muzeul 
Husavik sau la Muzeul Explorării. Opţional vă 
propunem o excursie pentru observarea balenelor. 
După această experienţă inedită pornim la drum şi 
suntem nerăbdători să aflăm căteva dintre legendele  
despre elfi numiţi şi  “oamenii ascunşi “. Aventura 
noastră pe tărâmul magiei începe în canionul 
Asbyrgi,  considerat a fi capitala elfilor. Numele 
canionului semnifică „Adăpostul zeilor” şi nu face 
decât să-i sporească magia. Ásbyrgi este parte a 

ITINERARIU

Reykjavik - Thingvellir - Gullfoss - Barnafoss - Akureyri - Husavik - Blaffel - Vik i Mydral - Dyholaey - Keflavik - Skogaffoss 

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Reykjavik şi retur
Transfer aeroport - hotel – aeroport;  transport cu autocar 
climatizat conform programului; 
7 cazari la hotel de 3* ; 7 mic dejun; ghid însoţitor din partea 
agenţiei;
Tur de oraş în  Reykjavik ; excursiile mentionate in program:  
Parcul National Thingvellir, gheizerele, cascada „de aur” 
Gullfoss, Cascada Lavei, Cascada Copiilor, Lacul Myvatn, 
plajele cu nisip negru şi stâncile Reynisfjara, Parcul Naţional 
Skaftafell, Laguna Glaciara Jökulsárlón,  Cascada  Skogafoss 
bilet de intrare Blue Lagoon

OPȚIONALE
Excursie pentru observarea balenelor – 75 €/pers.
Plimbare cu barca pe Laguna Glaciara Jokulsarlon: 60 €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

Intrările la obiectivele turistice (inclusiv în excursiile opţionale), serviciile de 
ghizi locali,  alte taxe şi cheltuieli personale.
Excursiile opționale pentru grup de minim 30 persoane;
* Tariful total este calculat pentru un grup minim de 20 persoane.
Pentru un grup mai mic de 20 persoane, tariful se poate recalcula

DE REŢINUT!

01.07; 

15.07; 

18.02
2018

DATE DE PLECARE

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 01.07.2018
Locuri limitate!

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment de single - 795 €
•  Reducere a 3-a persoana in camera - 

345 €
• Supliment 7 cine  - 490 €

Parcului National Jökulsárgljúfur. Următorul 
popas va fi la la Cascada Detifoss. Căderea 
de apă are o lățime de aproximativ 100 m și o 
diferență de nivel de cădere de 44 m.Lăsarea 
serii ne găseşte în pitoreasca localitate Blafell. 
Cazare la hotel în zona Blafell.

6. Blafell - Jokulsarlon – Vik I Mydral 

Pornim la drum traversând Pasul 
Almannaskard , unde ne oprim să admirăm 
îndelung spectaculosul peisaj al coastei de 
est. Pe traseul pana la Hofn ne oprim pentru 
a vizita un sat viking construit ca platou de 
filmare pentru o peliculă despre vikingi. 
Ajungem în Parcul National Skaftafell, unde 
vom vedea cel mai mare ghețar din Islanda, 
Vatnajokull, ce acoperă mai bine de 8% din 
suprafața țării. De aici, mergem spre către 
spectaculoasa Laguna Glaciară Jokulsarlon. 
Avem opţiunea de a ne apropia de aisberguri 
cu ajutorul unei ambarcațiuni (vezi cost 
program opţional).  Seara cazare la hotel în 
zona Vik I Mydral.

7.  Reynishverfi – Dyrholaey – Skogafoss 

- Keflavik 
Vik I Mydral este cel mai mare sat din sudul 
extrem al Islandei şi un loc ce ascunde o 
mulţime de minuni ale naturii, toate îmbrăcate 
în forme bizare şi culori ciudate. Această 
regiune a Islandei mai este cunoscută şi 
pentru faptul că este cel mai umed loc din 
ţară pe plaja neagră cunoscută local sub 
numele de Reynishverfi. Nisipul negru şi 
marea din care răsar coloane de bazalt de 

până la 68 m înălţime formează un peisaj 
spectaculos. De aici ne îndreptăm spre 
promontoriul Dyrholaey , cunoscut anterior  
de către marinari drept “ Cape Portland 
“. Originea sa vulcanică a creat un peisaj 
interesant, exemplul cel mai concludent este 
arcada gigantică de lavă care iese din mare.
Continuăm periplul nostru islandez şi ne 
oprim să vizităm Cascada Skogafoss de pe  
râul Skoga. Se poate ajunge pâna la baza 
acesteia şi poate fi admirat şuvoiul de apă ce 
cade compact de la  o înalţime de  60 m. Daca 
soarele ne zămbeşte vom fi martorii apariţiei 
curcubeului şi putem să îl imortalizăm pentru 
cei de acasă.De asemenea, cascada este un 
pol de atractie pentru iubitorii cunoscutelor 
saga islandeze. Potrivit legendei, vikingii 
au ascuns un cufar plin cu monede de aur 
in pestera din spatele acesteia, localnicii 
sustinand ca in zilele senine, sclipiri de 
aur se vad prin apa cascadei. După ce am 
străbătut Islanda în lung și-n lat, facem o vizită 
Lagunei Albastre, așa că nu uita  să-ți iei în 
bagaj costumul de baie pentru a te relaxa 
în apa termală aburindă. Această lagună te 
va fermeca sigur cu apele ei de un albastru 
turcoaz și aburul ce se ridica precum ceața, 
cu podurile de lemn și spațiile de relaxare – o 
adevărată saună în aer liber. Seara cazare la 
hotel în Keflavik.

8. La revedere Islanda 

Ne luăm rămas bun de spectaculoasa Islandă 
şi ne îndreptăm spre aeroport pentru zborul 
spre ţară.

PELLERIN PLUS
PROMO

Reducere 80 €
STANDARD PLUS

Reducere 30€

1849 €
+ 435 € (bilet avion, transfer transport 

autocar)

1749 €
+ 435 € (bilet avion, transfer 

transport autocar)

1769 €
+ 435 € (bilet avion, 

transfer transport autocar)

1819 €
+ 435 € (bilet avion, 

transfer transport autocar)

• Oferta valabila pentru primele 
locuri in autocar;

• Avans  25% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  21 

de zile inainte de data plecarii;
• GRATUIT - PELLERIN CLUB 

CARD, avand incluse asigurarea 
medicala, storno si de bagaje.

• GRATUIT  o excursie 
• ATENTIE! LOCURI LIMITATE.

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modificari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE.

• Avans  30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 28.02.2018;

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta valabila pana 
la  28.02.2018.

• Avans  30% la 
inscriere;

• Diferenta de plata 
pana la 30.04.2018;

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri; 

• Oferta valabila pana la  
30.04.2018.

BEST DEAL

Reducere 100 €
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

  

TUR DINTR-O PRIVIRE

8 nopți cazare: 
    5 nopti hotel de 4*
    2 noapte hotel de 3*
    1 noapte tabara desert

12 mese incluse:
    6 mic-dejunuri
    6 cine

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE DE ATINS

O țară prin care cândva a rătăcit timp de 
40 de ani poprul lui Dumnezeu. Astăzi aici 
găsim urmele majestuase ale imperiilor 
care s-au succedat de a lungul a peste 
5000 de ani de istorie. Deșertul fascinant, 
resorturi luxoase, tabere de beduini care 
își așteaptă oaspeții, primindu-i cu bucate 
și arome tradiționale. 

 Decapolis, Templul lui Zeus, Teatrul de 
Sud, Catedrala Sf. Teodor, Qala at el-Rab-
bad, Siq, “Orașul Mozaicului” - Madaba; 
Tezaurul, Mica Petra, Mormântul Obelisc, 
Wadi Rum,  El-Maghtas.

Vizită la Petra, inclus pe lista monumentelor 
universale UNESCO. A fost descris drept 
„una dintre cele mai prețioase moșteniri 
culturale ale omenirii”. 

FII PREGĂTIT DE...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Un melanj al vestigiilor incluse în Patrimoniul UNESCO, al 
orașelor săpate în stâncă roșiatică și a dunelor șerpuite 
de nisip, Iordania este o oază de liniște și pace. Hai să o 
descoperim împreună!

3�$E(43(�
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479 €

începând de la

+ 295 € (bilet de avion, 
transferuri si transport  
autocar)
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6. Wadi Rum  - Aqaba

Wadi Rum , supranumit de localnici Valea Lunii, 
oferă prijelul de a ne plimba prin deșert cu o 
mașină de teren și a admira deșertul. La finalul 
escapadei, beduinii ne vor aștepta cu ceai proaspăt. 
După aventura în desert descoperim o altă latură 
surprinzătoare a Iordaniei. Plecăm la Aqaba, aflat 
în însoritul golf al Mării Roșii. Orașul încărcat de 
istorie oferă o priveliște de vis, cu munți pitorești și 
o mare azurie. Este destinația perfectă pentru cei 
dornici să facă plajă, să practice sporturi nautice sau 
să exploreze apele Mării Roșii. După o zi plină, ne 
retragem la hotel pentru odihnă. Cazare și cină.

7. Aqaba  - Marea Moarta

Program liber în Aqaba. După amiaza plecăm spre 
nord și ne oprim într-una dintre stațiunile de la Marea 
Moartă. Program liber. Cazare și cină la hotel. 

8. Marea Moarta – El-Maghtas - Amman

Program liber, după bunul tău plac, pentru plajă și 
relaxare. După amiaza plecaăm spre El-Maghtas 
locul unde a fost botezat Iisus Hristos. Se află pe 
malul râului Iordan și are semnificație majoră în trei 
religii: iudaică, creștină și islamică, fiind locul unde 
Profetul Ilie s-a ridicat la ceruri. După ce ne încărcăm 
cu spiritualitate ne îndreptăm spre Amman. Transfer 
la aeroportul din Amman pentru zborul spre casă. 

 9. Amman – București 

Dimineața devreme sosire în București.

1. București – Amman

Sosire în Amman. După aterizare, îmbarcare  în 
microbuzul de transfer la hotelul nostru din Amman. 
Cazare și program liber. Seara cină la hotel.

3. Amman – Jerash - Ajloun

Un melanj al vestigiilor incluse în Patrimoniul 
UNESCO, al orașelor săpate în stâncă roșiatică și a 
dunelor șerpuite de nisip, Iordania este o oază de 
liniște și pace. Hai să o descoperim împreună! De 
dimineață, pornim în explorarea Iordaniei, cu tot 
ce are mai fermecător și impresionant. Facem un 
tur panoramic al orașului Amman, trecem pe lângă 
Citadelă, fost teatru roman, apoi mergem spre nord 
și ajungem în Jerash, unde vizităm cel mai bine 
conservat oraș roman, Decapolis. Admirăm Oval 
Plaza, Templul lui Zeus, Teatrul de Sud și cel de Nord 
și Catedrala Sf. Teodor. Ajungem în Ajloun, cu a sa 
impresionantă fortăreață medievală Qala at el-
Rabbad, construită acum aproape un veac. Cazare și 
cină la același hotel din Amman.

4. Amman – Muntele Nebo - Madaba - Petra

După mic-dejun, mergem către Petra, străbătând 
Autostrada Regelui, o șosea folosită continuu mai 
bine de 5.000 de ani și considerată una dintre cele 
mai vechi din lume. Ne oprim la Muntele Nebo, 
unde se crede că este îngropat Moise și unde se 
află o bisericuță franciscană din secolul al IV-lea. Ne 
îndreptăm către “Orașul Mozaicului” - Madaba, unde 
principala atracție este Biserica Greco – Ordodoxă 
Sf. Gheorghe și harta din mozaic a Ierusalimului și 
a Pământului Făgăduinței: reprezentarea grafică 
conține două milioane de bucăți viu colorate ce 
ilustrează dealuri, văi, oraşe dar și Delta Nilului. 
Ajungem în Petra, cinăm și ne retragem la hotel.

5. Petra  - Mica Petra - Wadi Rum 

Avem toată ziua la dispoziție să descoperim 
comorile din Petra, faimoasa capitala a regatului 
Nabateenilor, a carui populaţie a dispărut misterios. 
Parcurgem drumul  care şerpuieşte prin canionul 
ingust si ni se dezvaluie incredibilul oras antic 
sculptat în stâncă trandafirie acum 2.000 de ani și 
votat una dintre cele șapte noi minuni ale lumii. 
Vedem Mormântul Obelisc, apoi străbatem îngustul 
canion Siq pentru a ajunge la cel mai impresionant 
monument din zonă, Tezaurul. Se numește așa 
datorită confuziei beduinilor, care credeau că este 
tezaur, însă este mormântul maiestuos al Regelui 
Aretas al III-lea.  Admirăm teatrul, mormintele regale 
și, pentru fotografii de neuitat, putem urca pe uriașul 
monument al Mănăstirii, care oferă, după spusele 
localnicilor, cea mai bună panoramă din zonă. În 
1985, Petra a fost inclus pe lista monumentelor 
universale UNESCO si a fost descris drept „una 
dintre cele mai prețioase moșteniri culturale ale 
omenirii”.  Continuăm programul și mergem la unul 
dintre cele mai importante situri arheologice din 
regiune, unde se găsesc ruine din perioada neolitică, 
unele având chiar 9.000 de ani vechime. Vizităm 
Beidha și Siq el-Barid, numită și Mica Petra, datorită 
asemănării arhitecturale dintre ele și multitudinii de 
monumente și construcții săpate în stâncă. De aici, 
plecăm spre sud și ne oprim la Wadi Rum. Cazare și 
cină în tabăra de beduini (tabără de corturi cu grup 
sanitar propriu). 

ITINERARIU

Amman– Jerash– Ajloun– Madaba – Muntele Nebo – Petra - Wadi Rum – Aqaba - Bethany - Marea Moarta 
EXPERIENŢE

CULTURALE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 70€

STANDARD PLUS

Reducere 40€

569€
+ 295 € (bilet de avion, transferuri 

si transport  autocar)

479€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

499€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

529€
+ 295 € (bilet de avion, 

transfer si transport  autocar)

• Primele locuri în autocar;
• Avans 25% la inscriere;
• Diferența de plată până la  

21 de zile înainte de data 
plecării;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, având incluse 
asigurarea medicala, storno 
și de bagaje.

• ATENTIE! LOCURI LIMITATE!

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;
• Tarif disponibil si in 

varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare si 
asistenta turistica locala);

• Nu se cumuleaza cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabila pana 
la  31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata 

pana la  31.03.2018;
• Tarif disponibil si in 

varianta de transport 
individual (include 
serviciile de cazare 
si asistenta turistica 
locala);

• Nu se cumuleaza cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabila 
pana la  31.03.2018.

Savori din: Iordania
.................................................................
Bucătăria iordaniană se remarcă 
prin preparatele gătite într-un 
mod cu totul aparte. Mâncarea 
tradițională este mansaf, făcută din 
carne de miel, asezonată cu ierburi 
aromatice ușor picante, gătită în 
iaurt și servită alături de orez. De 
obicei, se gătește mielul întreg, 
iar invitatului de onoare i se dau 
ochii mielului, considerați a fi o 
delicatesă.

MANSAF
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti  - Amman si retur;
Transport cu autocar local modern dotat cu aer conditionat 
pentru tot traseul; 
6 nopți cazare: 2 nopti in Amman la hotel 4*, 1 noapte in 
Petra la hotel 3*, 1 noapte in tabara in desertul Wadi Rum, 
1 noapte in Aqaba la hotel 4*, 1 noapte la Marea Moarta 
hotel 4*
6 mic dejun;   
6 cine la hoteluri conform programului 
Vizitele si excursiile prevazute in program: Amman, Madaba, 
Muntele Nebo, Petra, Mica Petra, plimbare cu jeepul in 
desertul Wadi Rum, Marea Rosie, Marea Moarta; 
Plimbare cu magarusii la Petra 
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
Ghid local;  
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Excursiile opţionale;  Alte taxe şi cheltuieli personale;
Alte mese decat cele mentionate in program;    Bauturile la mese;
Asigurarea medicala si asigurarea storno;   
Bacsisurile pentru soferi si ghizi locali (recomandata, aprox. 6 USD/ 
persoana/ zi).

DE REŢINUT!

27.03; 17.04;

15.05; 29.05;

18.09; 25.09;

16.10; 13.112018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 27.03

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 90€

• Supliment de single 195 €
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

6 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

12 mese incluse:
    6 mic-dejunuri
   6 cine

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

OBIECTIVE DE VĂZUT...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Locuri biblice, orașe sonore care ne 
amintesc de pasaje din Evanghelii, 
Ierusalimul cel frământat de decenii și 
unde se întâlnesc cele trei mari religii ale 
lumii.  Iată doar câteva dintre lucrurile 
frumoase care ne așteaptă în această 
călătorie deosebită. 

Nazareth, Biserica Greco – Ordodoxă 
Sf. Gheorghe Siq, Tezaurul, Mica Pe-
tra, Valea Lunii, Marea Galileii, Petra, 
Teatrul Roman, Templul Leului, Qasr Bint 
Pharaoun, Mănăstirea Sf. Gherasim, Peştera 
Magilor,Biserica Sf. Învieri, Golgota, Piatra 
Ungerii, Sf. Mormânt, “Betleemița”, Grota 
Laptelui, Zidul Plângerii.

Ajungem la unele dintre cele mai venerate 
locuri sfi nte ale Iordaniei de unde Moise a 
văzut pământul făgăduinței și de unde ne 
vom bucura de o panoramă spectaculoasă 
asupra Văii Iordanului și a Mării Moarte.

FII PREGĂTIT DE...

Un melanj al vestigiilor incluse în Patrimoniul UNESCO, al 
orașelor săpate în stâncă roșiatică și a dunelor șerpuite 
de nisip, Iordania este o oază de liniște și pace. Hai să o 
descoperim împreună!

38$(%'�F�
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225 €

începând de la

+ 235 € (bilet de avion + 
transferuri)
+185 € (taxe de aeroport + 
intrări la obiective)
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Unde Domnul ne va fi călăuză... 
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și vom vizita locul botezului lui Iisus; în apropiere 
este Mănăstirea Sf. Gherasim pe care o vom vizita și 
noi. Ne deplasăm către Ierihon, de unde vom avea o 
privire panoramică asupra Mănăstirii Carantania de 
pe Muntele Ispitirii. Apoi mergem către Mănăstirea 
„Dudul lui Zaheu”. Cazare şi cină la hotel în Bethleem.

5. Ierusalim, Muntele Măslinilor, Via Dolorosa

După micul dejun vom merge în Ierusalim, numit 
și Orașul Păcii, pe Muntele Măslinilor, unde ne vom 
vizita: Mănăstirea Ortodoxă a Înălţării Domnului ce 
amintește de Înălțarea Domnului la cer și unde avem 
prilejul de a vedea locul unde a fost găsit pentru a 
doua oară capul Sf.  Ioan Botezatorul, Mănăstirea 
Pater Noster, loc unde potrivit tradiției Mântuitorul i-a 
învăţat pe ucenicii Săi Rugăciunea Domnească „Tatăl 
nostru”), Mănăstirea „Dominus Flevit” („Domnul a 
plâns”) zidită în formă de lacrimă, pe locul unde 
Mântuitorul Iisus Hristos a plâns lipsa de pocăință 
a celor din Cetatea Sfântă dar a deplâns și soarta 
pe care o va avea Ierusalimul, Grădina Ghetsimani 
cu Biserica Naţiunilor ridicată pe locul în care 
Mântuitorul s-a rugat înainte de a fi prins, Biserica 
Mormântul Maicii Domnului şi Grota Trădării, grota 
unde a fost închis Iisus înainte de judecată. Intrăm în 
Cetatea Sfântă a Ierusalimului pe poarta Sf. Ştefan și 
parcurgem pe jos Via Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 
14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând la 
Biserica Sf. Învieri în care vom vedea toate locurile 
sfinte: Golgota, Piatra Ungerii, Sf. Mormânt, locul 
unde s-a aflat Sf. Cruce, etc). Aşezământul Românesc 
de la Ierusalim. Cazare şi cină la hotel în Bethleem.

6. Măn. Sf. Sava – Bethleem, Biserica Nașterii 

Domnului – Ein Karem

Mic dejun. După micul dejun ne vom deplasa în 
pustiul Iudeii pentru a vizita Mănăstirea Sf. Teodosie 
cu Peştera Magilor în care se află mormintele Sf. 
Teodosie, Sf. Sofia – mama Sf. Sava, Sf. Evloghia – 
mama Sf. Teodosie, Sf. Teodota – mama Sf. Cosma 
şi Damian. De la Mănăstirea Sf. Teodosie ne vom 
deplasa cu taxiurile către Mănăstirea Sf. Sava, 
mănăstire care datează din sec V și care adăpostește 
moaştele Sf. Sava (accesul în incinta mănăstirii este 
permis doar bărbaţilor). După amiază vom merge 
în Bethleem unde vom vizita Biserica Ortodoxă a 
Naşterii Domnului, ce adăposteşte icoana făcătoare 
de minuni a Maicii Domnului numită “Betleemita” 
sau “Apărătoarea Bethleemului”); de aici la 
proximativ 500m se află Grota Laptelui, unde potrivit 
tradiției era adăpostită Maica Domnului cu Pruncul, 
în noaptea în care Dreptul Iosif a primit poruncă 
de la înger să părăsească Betleemul și să fugă în 
Egipt. Deplasare la Ein Karem, patria Sfântului Ioan 
Botezătorul. Aici vizităm Biserica și locul unde s-a 
născut Isus și Izvorul Sfintei Fecioare Maria. Cazare și 
cină la hotel în Bethleem.

7.  Măn. Hozeva – Muntele Sion – Tel Aviv – 

București

Mic dejun. Deplasare către Hozeva unde vom vizita 
Mănăstirea Sf. Gheorghe, locul unde a trăit ultima 
parte a vieții sale Sf. Ioan Iacob Românul și unde 
sunt unde sunt sfintele sale moaştele. Deplasare 
pe Muntele Sionului – ne vom închina în Biserica 
Adormirii Maicii Domnului, Foişorul „Cina cea de 
Taină”şi Mormântul Sfântului Prooroc şi Psalmist 
David. Zidul Plângerii. Sosire la aeroport, decolare 
spre București. Ne îndreptăm către Aeroportul Ben 
Gurion din Tel-Aviv pentru formalitățile vamale și 
îmbarcare pentru zborul de București. 

1. București – Tel Aviv – Tiberias 

Sosire în Tel Aviv pe aeroportul Ben Gurion. Începem 
pelerinajul în Țara Sfântă urcând coasta Mării 
Mediterane pe urmele Sf. Petru până la Cezareea, 
de unde Sf. Pavel a plecat la Roma. În orașul Haifa 
vedem panoramic frumoasele grădini suspendate 
Bahai și vizităm Biserica Stella Marris. Cazare și cină 
la hotel în Tiberias/Nazareth.

2. Tiberias – Muntele Tabor – Nazareth – Cana 

Galileii – Amman 
Mic dejun. Vom merge către Muntele Tabor, locul 
unde a avut loc Schimbrea la Faţă a Domnului; în 
biserica greco-ortodoxă se află icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului. După aceea ne deplasăm 
către Nazareth, cel mai populat oraș arab din Israel; 
este descris ca fiind locul copilăriei lui Iisus Hristos. 
Aici vom vedea Biserica Ortodoxă Sf. Gavriil, ridicată 
deasupra izvorului considerat a fi cel al Fecioarei 
Maria apoi vom merge către Biserica Catolică 
Buna Vestire în incinta căreia se află casa părinților 
Fecioarei Maria. Plecăm către Cana din Galilea, locul 
unde a avut loc prima minune a lui Iisus, minunea 
prefacerii apei în vin. Opțional ne putem relaxa 
cu o croazieră pe Marea Galileii. După amiază 
ne deplasăm la Ben She”an (Decapolis), trecând 
din Israel în Iordania. Ne îndreptăm spre Amman, 
capitala Iordaniei, (în antichitate Philadelphia). 
Cazare şi cină în hotel în Amman.

3. Amman – Petra – Amman 

După micul dejun, vom vizita Petra, supranumit 
și orașul roșu. O minune a lumii, Petra este fără 
îndoială cea mai valoroasă comoară a Iordanului și 
cea mai importantă atracție turistică: un oras vast 
și unic ce a fost sculptat în munții Sahara de către 
nabataeans acum mai bine de două mii de ani și 
uitat până la redescoperirea sa de către elvetianul 
Juhann Ludwig Burkhardt în anul 1812. Principala 
intrare se face printr-un culoar îngust lung de un km 
(Siq) și flancat pe ambele părți de stânci înalte de 80 
metri iar culorile formațiunilor de piatră sunt absolut 
uimitoare. La capătul aleii vei ajunge la Al-Khazneh: 
o fațadă masivă sculptată ce diminuează orice altă 
atracție în jurul său. Aici vei descoperi totodată 
Teatrul Roman, Templul Leului, Qasr Bint Pharaoun. 
(De mers pe jos aprox. 4 km). Părăsim Petra și trecând 
peste Valea lui Moise, revenim la Amman și facem un 
tur al orașului. Cazare şi cină la hotel în Amman.

4. Amman – Madaba – Ierihon – Bethleem 

Mic dejun. Ne îndreptăm către “Orașul Mozaicului” 
– Madaba, unde principala atracție este Biserica 
Greco – Ordodoxă Sf. Gheorghe și harta din 
mozaic a Ierusalimului și a Pământului Făgăduinței: 
reprezentarea grafică conține două milioane 
de bucăți viu colorate ce ilustrează dealuri, văi, 
oraşe dar și Delta Nilului. Vom continua turul 
spre Muntele Nebo, unul din cele mai venerate 
locuri sfinte ale Iordaniei de unde Moise a văzut 
pământul făgăduinței și de unde ne vom bucura de 
o panoramă spectaculoasă asupra Văii Iordanului și 
a Mării Moarte. Deplasare spre graniță și vom trece 
în Israel în dreptul orașului Ierihon-cel mai vechi oraș 
din lume, apoi ne îndreptăm spre valea Iordanului 

ITINERARIU

Haifa – Muntele Tabor – Nazareth – Petra – Amman – Madaba – Ierihon – Bethleem – Mănăstirea Sf. Sava – 
Ierusalim, Muntele Măslinilor, Muntele Sion, Via Dolorosa – Ein Karem

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Savori din: Iordania
.................................................................
Bucătăria iordaniană se remarcă 
prin preparatele gătite într-un 
mod cu totul aparte. Mâncarea 
tradițională este mansaf, făcută din 
carne de miel, asezonată cu ierburi 
aromatice ușor picante, gătită în 
iaurt și servită alături de orez. De 
obicei, se gătește mielul întreg, 
iar invitatului de onoare i se dau 
ochiimielului, considerați a fi o 
delicatesă.

MANSAF
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Transport avion București – Tel Aviv – 
București,
Taxe de aeroport,
Transport cu autocar cu aer condiţionat, 
conform programului,
6 nopţi cazare la hoteluri de 4* și 3* conform 
clasifi cării din Israel si Iordania
Demipensiune (2 mese pe zi - conform 
programului)
Taxe de intrare la obiectivele din program
Preot însoţitor din partea agentiei și ghid 
local vorbitor de limba română

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxiul pe Muntele Tabor (10 Euro/pers, se achită 
în Israel)
Taxiul la Mănăstirea Sf. Sava (10 euro/pers, se achită 
în Israel)
Tips & porter în valoare de 2 Euro de persoană pe 
zi (se achită obligatoriu către ghidul local, în prima 
zi din fiecare țară, în funcție de numărul de zile 
petrecute în țara respectivă)
Taxe de rezervare și de viză pentru Iordania - 45 
Euro/pers. (se achită la înscriere)
Cheltuieli personale.

DE REŢINUT!

15.03; 18.03; 22.03;

15.04; 19.04; 29.04;

06.05; 09.05;  10.05;

27.05; 03.06 2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 15.03

Locuri limitate!

• Supliment de single 155 €
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
   4 nopti la hotel de 4*
   3 nopti pe vas croaziera

Mese incluse:
   All Inclusive - Hotel
  Pensiune completa. - Vas    

Transport: 
    cu avion

ATMOSFERĂ LOCALĂ

Pornind de la atmosfera cu totul exotică 
și calmă din stațiunea emblematică 
a Egiptului, Hurghada, plecăm într-o 
croazieră pe fl uviul care a ridicat un imperiu 
legendar: Țara Faraonilor. Pregătește-te 
de peisaje fenomenale, temple antice și 
monumente colosale și unice, de Piramide 
și de relaxare pe un vas de croazieră. 

Mergem să vizităm Luxor, o călătorie în 
timp, până în antichitate. Orașul este 
considerat unul dintre cele mai mărețe 
muzee în aer liber din lume. 

FII PREGĂTIT DE...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

Cu piramidele misterioase, mormintele impozante ale 
faraonilor și templele majestuos decorate, Egiptul scoate la 
suprafaţă exploratorul din noi. Vă invităm să îi descoperim 
magia în această călătorie unică.
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349 €

începând de la

+ 295 € (bilet de avion, 
transferuri si transport  
autocar)

�
?� � /pers.

E
G

I
P

T

Luxor

Cairo

Templul din
Edfu

Kom Ombo

Assuan

Hurghada

Incursiune de vis în țara faraonilor 

CE VOM VIZITA...

Templul Karnak, Valea Regilor, Templul lui Hatsheput, 

Coloșii lui Memnon, Templul lui Horus din Edful, 

Templul lui Sobek de la Kom Ombo, Aswan, 

Obeliscul neterminat, Marea Roșie, Platoul Giz, 

Marile Piramide, Sfi nxul, Muzeul Egiptean.
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urmă, a fost cea mai înaltă construcție din lume. 
Napoleon care a cucerit Egiptul in 1798, a calculat 
că piatra folosită la ridicarea acesteia ajunge 
pentru a clădi un zid de un metru înalțime în jurul 
întregii Franțe.  Nu putem pleca mai departe fără 
a vedea Sfinxul, sculptat dintr-o singură bucată de 
piatră și considerat a fi cel mai vechi monument 
de sculptură monumentală din Egiptul Antic. 
Majoritatea arehologilor sunt de accord ca Sfinxul 
este o creație din timpul lui Khafre (sau Khephren 
cum mai este cunoscut). Se crede că-l reprezintă 
pe faraon, leul fiind un arhetip al regalității, iar 
capul, etalând podoaba capilară a faraonilor, 
simbolizează puterea. După-amiaza continuăm 
vizita prin Cairo la Muzeul Egiptean. Deși multe 
muzee din Occident adăpostesc un număr 
impresionant de obiecte străvechi din Egiptul 
Antic, nici una nu poate rivaliza cu bogățiile 
expuse aici. Dedicat în intregime moștenirii 
faraonilor, muzeul are peste 120.000 de exponate, 
de la podoabe delicat meșteșugite, la coloși de 
granit, statui ale regilor egipteni. În cursul serii 
ajungem înapoi în Hurghada. Cină și cazare la 
același hotel. 

8. Hurgada - Bucuresti

Luăm avionul din Hurghada cu destinaţia 
București, cuceriţi iremediabil de frumusețile 
Egiptului.

1. București – Hurghada

Călătoria noastră începe din aeroportul 
Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 
spre Hurgada.  Dupa aterizare, imbarcare  in 
microbuzul de transfer la hotelul nostru din 
Hurghada. Cazare si program liber. Seara cina la 
hotel.

2. Hurghada – Luxor  - Templul Karnak – Valea 

Regilor

După mic-dejunul energizant, mergem spre Luxor, 
pentru o călătorie în timp, până în antichitate. 
Orașul este considerat unul dintre cele mai mărețe 
muzee în aer liber din lume și ne convingem și 
noi de asta. Vedem Ruinele Karnak, un complex 
de sanctuare, obeliscuri și statui închinate zeilor 
egipteni de către faraoni. Mergem și în Valea 
Regilor, locul unde au fost descoperite nu mai 
puțin de 63 de sarcofage ale faraonilor. După 
aceea, ne îmbarcăm pe o navă de croazieră pentru 
a descoperi magia Nilului și a văii sale pline de 
viață. Cazare și cină la bordul navei. 

3.  Edfu –Kom Ombo

De dimineață plecăm de pe navă pentru a vedea 
Templul Edfu, dedicat zeului Horus și unul dintre 
cele mai bine conservate temple din Egipt, apoi 
ne întoarcem și plutim pe ape către Kom Ombo, 
unde vom vizita templul închinat zeilor Sobek și 
Horus. Revenim pe vas, unde cinăm și înnoptăm.

4. Relaxare pe Malul Nilului.

Continuăm croaziera pe minunatul Nil și ajungem 
în Aswan. Astăzi avem program liber pe vas pentru 
odihnă și relaxare. Prânz și cină la bordul vasului. 

5. Aswan - Hurghada

Părăsim vasul de croaziera și ne îndreptăm spre 
barajul spectaculos de la Aswan construit în anii 
1960, care i-a protejat pe egipteni de inundaţii 
și le-a oferit ajutor ca să se dezvolte. Pentru 
realizarea Marelui Baraj (Sadd-al-Ali), proiect 
ce rivalizează cu oricare edificiu construit în 
vremea faraonilor, a fost nevoie de o cantitate de 
materiale de 20 de ori mai mare decat cea folosită 
pentru clădirea Marii Piramide. Pornim apoi 
spre Obeliscul neterminat, cel mai vechi obelisc 
din lumea antică descoperit până în prezent. 
Monumentul a fost construit din granit acum 3.500 
de ani. Arheologii speculează că a fost conceput 
pentru Karnak, ca să îi țină companie obeliscului 
lui Tuthmosis al III-lea, care în prezent se află în 
Piața San Giovanni din Roma. Spre seară ajungem 
în Hurghada. Cazare și cina la hotel.

6. Plaja si relaxare la Marea Rosie

Program liber la dispoziție pentru plajă și relaxare 
la Marea Roșie. Regim all inclusive. Cazare la 
același hotel din Hurghada.

7. Cairo – Misterul Piramidelor

Program liber la dispoziție. Sau excursie opțională 
la Cairo organizată de partenerul local. Ajungem 
dimineaţa la Piramidele de pe platoul  Giza - una 
dintre cele șapte minuni ale lumii antice, iar 
pentru turiștii moderni, ele continuă sa fie mai 
minunate și mai misterioase decât erau pentru 
antici. În secolul al XX-lea s-a afirmat ca Marea 
Piramida  lui Kheops, construită cu 4.400 de ani în 

ITINERARIU

Hurghada – Templul Karnak – Templul Hatsheput – Valea Regilor – Colosii lui Memnon  - Croaziera pe Nil 
(Luxor, Aswan)

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 60€

STANDARD PLUS

Reducere 30€

429€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

349€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

379€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

399€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar))

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenţa de plată până la  

21 de zile înainte de data 
plecării;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, având 
incluse asigurarea 
medicala, storno și de 
bagaje.

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE!

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• Oferta este valabila pana 

la  31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• Oferta este valabila pana 

la  31.03.2018.

Savori din: Egipt
.................................................................
Cel mai bun desert egiptean 
se spune că este Umm Ali, un 
amestec de biscuiţi, cocos, cremă, 
nuci, stafide, toate înmuiate în 
lapte fierbinte.
Egiptenii susţin că „odată ce ai 
băut din Nil te vei întoarce mereu 
la el”, dar vă sugerăm să beţi 
cafea tradiţională sau infuzii de 
plante precum helba sau sahlab, 
un amestec cremos de maranta și 
scorţișoară, ornat cu nuci și cocos.

UMM ALI
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti  - Hurghada si retur;
Transport cu autocar local modern dotat cu aer conditionat 
pentru tot traseul, exceptie zilele  pe vasul de croazieră; 
Transfer aeroport – hotel - aeroport in Hurghada;
7 nopţi cazare: 4 nopti in Hurghada la hotel de  4* ; 3 nopti  
pe vas de croaziera de 5*.
Regim all inclusive in Hurghada;
Regim pensiune completa pe vas de croaziera;
Vizitele si excursiile prevazute in program: Templul Karnak, 
Valea Regilor, Templul lui Hatsheput, Colosii lui Memnon, 
Templul lui Horus din Edful; Templul lui Sobek de la Kom 
Ombo; 
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
Ghid local;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Excursiile opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
Alte mese decat cele mentionate in program;
Bauturile la mese (exceptie Hurghada – all inclusive);
Asigurarea medicala si asigurarea storno;
Alte obiective turistice decat cele mentionate;
Taxa de viza  25 €/ persoana.
Bacsisurile pentru soferi si ghizi locali  aprox. 20 €/ persoana.

DE REŢINUT!

18.04; 25.04; 02.05;

09.05; 16.05; 23.05;

30.05; 06.06; 13.06;

12.09; 19.09; 26.09;

03.10;  10.10; 17.10;

24.10; 31.10; 07.11

2018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 18.04

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 90€

• Supliment de single 145 €
• Supliment  60 €  pentru hotel 

5* in Hurghada in regim de all 
inclusive.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

TUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopți cazare: 
    3 nopti hotel de 4*
    3 nopti vas croaziera
    1 noapte cuseta

Mese incluse:
    Pensiune completa pe vas 
de croaziera;
   Cina in tren 
   Mic dejun in Cairo;
   Pranz in Cairo

Transport: 
    cu avion

Una dintre cele mai vechi civilizaţii ale omenirii a înfl orit în 
aceste locuri.  Hai într-o călătorie cu totul specială în care 
vei revedea istoria Egiptului Antic atingând Piramidele și 
templele faraonilor. 
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449 €

începând de la

+ 295 € (bilet de avion, 
transferuri si transport  
autocar)
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Luxor

Cairo

Templul din
Edfu

Kom Ombo

Assuan

Hurghada

Descopeă misterele Piramidelor și Egiptul Antic!
ATMOSFERĂ LOCALĂ

Pornind de la atmosfera cu totul exotică 
și calmă din staţiunea emblematică 
a Egiptului, Hurghada, plecăm într-o 
croazieră pe fl uviul care a ridicat un imperiu 
legendar: Țara Faraonilor. Pregătește-te 
de peisaje fenomenale, temple antice și 
monumente colosale și unice, de Piramide 
și de relaxare pe un vas de croazieră. 

Mergem să vizităm Luxor, o călătorie în 
timp, până în antichitate. Orașul este 
considerat unul dintre cele mai măreţe 
muzee în aer liber din lume. 

FII PREGĂTIT DE...

DOAR PENTRU PASIONAŢI

CE VOM VIZITA...

Templul Karnak, Valea Regilor, Templul lui Hatsheput, 

Coloșii lui Memnon, Templul lui Horus din Edful, 

Templul lui Sobek de la Kom Ombo, Aswan, 

Obeliscul neterminat, Marea Roșie, Platoul Giz, 

Marile Piramide, Sfi nxul, Muzeul Egiptean.
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1. București - Hurghada

Sosire în Hurgada, cină și cazare.

2. Hurghada - Luxor - croazieră Nil

După mic-dejunul energizant, mergem spre 
Luxor, pentru o călătorie în timp, până în 
antichitate. Orașul este considerat unul dintre 
cele mai măreţe muzee în aer liber din lume și ne 
convingem și noi de asta. Vedem Ruinele Karnak, 
un complex de sanctuare, obeliscuri și statui 
închinate zeilor egipteni de către faraoni. Mergem 
și în Valea Regilor, locul unde au fost înhumate 
nu mai puţin de 63 de sarcofage ale faraonilor. 
După aceea, ne îmbarcăm pe o navă de croazieră 
pentru a descoperi magia Nilului și a văii sale 
pline de viaţă.

3. Templul Edfu - Kom Ombo

De dimineaţă, plecăm de pe navă pentru a 
vedea Templul Edfu, dedicat zeului Horus și unul 
dintre cele mai bine conservate din Egipt, apoi 
ne întoarcem și plutim pe ape către Kom Ombo, 
unde vom vizita templul închinat zeilor Sobek si 
Horus. Revenim pe vas, unde cinăm și înnoptăm.

4. Aswan High Dam - Obeliscul 

Continuăm croaziera pe minunatul Nil și vedem 
Aswan High Dam, un baraj spectaculos construit 
în anii 1960, care i-a protejat pe egipteni de 
inundaţii și le-a oferit ajutor ca să se dezvolte. 
Pornim apoi spre Obeliscul neterminat, cel mai 
vechi obelisc din lumea antică descoperit până 
în prezent. Monumentul a fost construit din 
granit acum 3.500 de ani, însă nu a fost finalizat 
din cauza unor probleme de construcţie. Ne 
întoarcem pe vasul de croazieră, servim cina și 
mergem la odihnă. 

5. Aswan - Cairo (cu trenul)

Captivaţi de magia locurilor vizitate, ne luăm 
la revedere de la fermecatul Nil și debarcăm 
în Aswan. Orașul a avut importanţă strategică 
de-a lungul timpului și a ascunde în subteran 
bogăţii, cum ar fi granitul din care s-au construit 
numeroase statui și obeliscuri. Arhitectura 
clădirilor îmbină armonios mai multe stiluri și 
numeroase muzee ne atrag atenţia.
După plimbarea prin Aswan, ne urcăm în trenul 
de noapte cu destinaţia Cairo.

6. Cairo - Piramidele din Giza - tur de oraș

Ajungem dimineaţa la Cairo și avem toată ziua 
la dispoziţie să ne bucurăm de magnificul oraș 
pierdut în timp, dar atins subtil și de modernitate. 
Mai întâi facem o excursie unică în viaţă, la 
Giza, unde se află una dintre cele șapte minuni 
ale lumii antice. Este vorba, desigur, despre 
piramidele din Giza, faimoase prin arhitectură, 
istorie și prin modul de construcţie. Le admirăm 
și le fotografiem în voie și nu putem pleca mai 
departe fără a vedea Sfinxul, cea mai veche 
sculptură monumentală din lume. Revenim în 

ITINERARIU

Hurghada – Templul Karnak – Templul Hatsheput – Valea Regilor – Colosii lui Memnon  Croaziera pe Nil (Luxor, 
Aswan) -  Cairo

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

PELLERIN PLUS Reducere 67€
PROMO

Reducere 60€

STANDARD PLUS

Reducere 30€

529€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

449€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

479€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

499€
+ 295 € (bilet de avion, 

transferuri si transport  autocar)

• Avans 25% la inscriere;
• Diferenţa de plată până la  

21 de zile înainte de data 
plecării;

• GRATUIT  - PELLERIN 
CLUB CARD, având 
incluse asigurarea 
medicala, storno și de 
bagaje.

• ATENTIE! LOCURI 
LIMITATE!

• Oferta valabila pentru 
ultimele locuri in autocar;

• Plata integrala la inscriere;
• Nu se accepta modifi cari 

sau anulari.
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• ATENTIE! LOCURI 

LIMITATE!

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.01.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• Oferta este valabila pana 

la  31.01.2018.

• Avans  30% la inscriere;
• Diferenta de plata pana la  

31.03.2018;
• Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri;
• Oferta este valabila pana 

la  31.03.2018.

Savori din: Egipt
.................................................................
Cel mai bun desert egiptean 
se spune că este Umm Ali, un 
amestec de biscuiţi, cocos, cremă, 
nuci, stafide, toate înmuiate în 
lapte fierbinte.
Egiptenii susţin că „odată ce ai 
băut din Nil te vei întoarce mereu 
la el”, dar vă sugerăm să beţi 
cafea tradiţională sau infuzii de 
plante precum helba sau sahlab, 
un amestec cremos de maranta și 
scorţișoară, ornat cu nuci și cocos.

UMM ALI
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti  - Hurghada si retur;
Transport cu autocar local modern dotat cu aer conditionat 
pentru tot traseul; 
Transfer aeroport – hotel - aeroport in Hurghada;
Transfer la gara din Aswan;
7 nopţi cazare: 2 nopti in Hurghada la hotel de  4* ; 3 nopti  
pe vas de croaziera de 5*; 1 noapte la vagon de dormit 
Aswan – Cairo; 1 noapte in Cairo la hotel 4*;
Regim all inclusive in Hurghada;
Regim pensiune completa pe vas de croaziera;
Cina in tren pe ruta Aswan- Cairo
Regim mic dejun in Cairo;
Pranz in Cairo la restaurant; 
Vizitele si excursiile prevazute in program
Ghid însoţitor din partea agenţiei pe traseu.
Ghid local;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Excursiile opţionale;
Alte taxe şi cheltuieli personale;
Alte mese decat cele mentionate in program;
Bauturile la mese (exceptie Hurghada – all inclusive);
Asigurarea medicala si asigurarea storno;
Alte obiective turistice decat cele mentionate;
Intrarea in incinta piramidei.
Intrarea in camera Mumiilor la Muzeul Egiptean din Cairo;
Taxa de viza  25 €/ persoana.
Bacsisurile pentru soferi si ghizi locali  aprox. 30 €/ persoana.

DE REŢINUT!

11.04; 02.05; 23.05; 

06.06; 05.09; 19.09; 

10.10; 24.10; 07.112018

DATE DE PLECARE

SUPLIMENTE & REDUCERI

Obiective din patrimoniul 

mondial UNESCO

PROGRAM NOU!
Primul grup pleacă în acest 
circuit pe data de 11.04

Locuri limitate!

BEST DEAL

Reducere 90€

• Supliment de single 195 €
• Supliment  60 €  pentru hotel 5* 

in Cairo in regim de mic dejun 
si hotel 5* in Hurghada in regim 
de all inclusive.

Cairo, unde vedem mai multe moschei și biserici 
spectaculoase, dar și Muzeul Artei Islamice. 
Ne oprim și la Muzeul Egiptean, care ascunde 
comorile nepreţuite ale lui Tutankhamun. După 
lăsarea serii, facem un tur al orașului pentru a-i 
surprinde strălucirea în noapte. Cazare în Cairo. 

7. Cairo - Hurghada

După mic-dejun, mergem într-o vizită prin Old 
Cairo sau Masr el Qadīma, în arabă, o zonă a 
orașului foarte veche, unde au locuit predominant 
creștini ortodocși. Vedem Mănăstirea Sf. George, 
Sf. Barbara și Sinagoga Ben Ezra, cât și Muzeul 
Coptic, care expune peste 1.200 de piese, printre 
care și cea mai veche carte de psalmi din lumea, 
Psalmii lui David. Ne urcăm apoi în autocar și 
plecăm spre Hurghada. 

8. Hurghada - București

Luăm avionul din Hurghada cu destinaţia 
București, cuceriţi iremediabil de tărâmul 
Cleopatrei.
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TURCIA – CONFRUNTAREA CIVILIZAŢIILOR

• AUTOCAR + AVION - 17.04; 17.05; 22.09; 04.10

TURCIA  - SPLENDORI ȘI SAVORI ORIENTALE

• AUTOCAR + AVION - 24.05

CAPADOCCIA - CAPITALA DERVIȘILOR ROTITORI

• AVION - 26.04; 03.05; 10.05; 09.06*; 19.06**; 
10.07**; 12.09***; 27.09  

* Plecări din Bucureşti şi Oradea      ** Plecări din Bucureşti, Cluj şi Iaşi  

*** Plecări din Bucureşti şi Arad

ANTALYA  - VACANŢĂ LA MAREA MEDITERANĂ

• AVION - 26.04; 03.05; 10.05; 17.05;24.05; 31.05; 
07.06; 14.06; 13.09; 20.09; 27.09

BODRUM  - VACANŢĂ LA MAREA EGEE

• AVION - 03.06; 10.06; 16.09; 23.09

KUSADASI  - VACANŢĂ LA MAREA EGEE

• AVION - 03.06; 10.06; 16.09; 23.09

TURCIA  MISTERIOASĂ 

• AUTOCAR - 19.03; 26.04; 12.05; 01.06; 14.06; 
29.06; 20.08; 04.09; 20.09; 20.10

ISTANBUL – CAPITALA SAVORILOR ORIENTALE

• AUTOCAR - 07.03; 06.04; 29.04; 16.05; 30.05; 
20.06; 18.07; 01.08; 22.08; 29.08; 12.09; 03.10; 
28.11; 19.12; 29.12

• AVION - 07.03; 06.04; 29.04; 16.05; 30.05; 20.06; 
18.07; 01.08; 22.08; 29.08; 12.09; 03.10; 28.11; 
19.12; 29.12

ISTANBUL – INCURSIUNE ÎN CAPITALA

BIZANŢULUI

• AUTOCAR - 01.03; 26.04; 10.05; 07.06; 05.07; 
16.08; 30.08; 20.09; 18.10; 15.11; 13.12

CRETA – CĂLĂTORIE ÎN INSULA ZEILOR

• AUTOCAR + AVION - 23.04; 11.06*; 26.09*
* Pentru plecările 11.06 şi 26.09 se pot asigura bilete de avion din/ către 

Creta şi din oraşele Cluj, Timişoara şi Iaşi. 

CRETA  EXPERIENCE 

• AVION - 02.05; 09.05; 16.05; 12.09*; 19.09
* Plecări din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara

CRETA  - ISOTRIE ȘI GASTRONOMIE

• AUTOCAR + AVION - 27.05

CICLADELE ȘI ATENA 

• AUTOCAR + AVION - 28.05; 26.09

MISTERELE PELOPONEZULUI ȘI FARMECUL 

IONICELOR

• AUTOCAR + AVION - 20.05; 03.06*; 01.10
* Plecări din Bucuresti, Cluj, Timisoara

CORFU ȘI INSULELE IONICE

• AVION - 29.05

LEFKADA ȘI INSULELE IONICE -  PE URMELE LUI

ULISE

• AVION - 12.06; 18.09

LEGENDELE OLIMPULUI  - CIRCUIT GRECIA

• AUTOCAR - 04.06; 25.06; 20.08; 03.09; 15.09

ATENA  - ORAȘUL ZEIŢEI

• AVION - 06.06; 27.06; 22.08*; 05.09*; 17.09
* Plecări din Bucuresti şi Cluj

CICLADELE LA SUPERLATIV

• AVION - 13.06; 12.09

* B $ + 3 (

5 $ % + 3 (

ITALIA D’AMORE

• AUTOCAR - 02.04; 03.05; 15.05; 31.05; 18.06; 
12.07; 29.07; 23.08; 05.09; 26.09; 10.10; 15.11

• AVION - 04.04; 05.05; 17.05; 02.06; 20.06; 14.07; 
31.07; 25.08; 07.09; 28.09; 12.10; 17.11

ROMA CETATEA ETERNĂ  - AVION

• PLECĂRI DIN BUCUREŞTI - 07.04; 08.05; 05.06; 
19.06; 17.07; 03.08; 17.08; 28.08; 10.09; 01.10; 
15.10; 20.11

• PLECĂRI DIN TIMIŞOARA ŞI IAŞI:19.06 

• PLECĂRI DIN CLUJ: 04.06; 16.07; 27.08; 09.09; 19.11

• PLECĂRI DIN BACĂU - 06.04; 04.06; 19.06; 16.07; 
02,08; 17.08; 27.08; 09.09; 30.09; 14.10

ITALIA – DESTINAŢII SUPERBISSIME

• AUTOCAR - 16.05; 13.06; 30.06; 26.07; 12.08; 
22.08; 15.09

• AVION - 18.05*; 15.06*; 02.07*; 28.07; 14.08; 
24.08*; 17.09*

*Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

TOSCANA: EMILIA ROMAGNA – SAVOAREA ITALIEI

• AUTOCAR - 28.06; 15.07; 09.08; 13.09; 01.11

• AVION - 01.07; 18.07; 12.08; 16.09; 04.11

3 * ( ' 3 (
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AVENTURA ELVEŢIANĂ

• AUTOCAR - 03.06; 11.06; 08.07; 30.07; 10.08; 
19.08; 01.09

• AVION - 04.06; 12.06; 09.07; 31.07; 11.08; 20.08; 
02.09

ALPII ȘI PARFUMUL MEDITERANEI

• AUTOCAR - 08.06; 20.06; 03.07; 18.07; 01.08; 
05.08; 24.08; 05.09

FASCINAŢIA ALPILOR

• AUTOCAR - 26.05; 20.06; 26.07; 29.08

• AVION - 29.05; 23.06*; 29.07*; 01.09*
*Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

ELVEȚIA – GLACIER EXPRESS

• AVION - 17.05*; 08.07*; 20.08*
*Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

DAS IST PERFEKT! – CIRCUIT GERMANIA –

AUSTRIA

• AVION - 27.05*; 25.06*; 23.07*; 20.08*; 18.09; 
02.10

*Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

CAPRICII VIENEZE 

• AUTOCAR - 28.04; 28.05; 15.06; 23.08

AUSTRIA ȘI SPLENDORILE BAVARIEI

• AUTOCAR - 18.06; 03.07; 22.07; 16.08; 06.09

• AVION - 19.06; 04.07; 23.07; 17.08; 07.09

GERMANIA ROMANTICĂ

• AUTOCAR - 22.06; 12.07; 04.08; 26.08

ALBANIA ȘI CORFU

• AUTOCAR + AVION - 21.05; 25.09

ALBANIA  - PARADISUL SECRET AL EUROPEI

• AUTOCAR - 18.06; 04.07; 06.08; 31.08; 12.09

CROAŢIA – PERLELE ADRIATICII

• AUTOCAR - 27.04; 09.05; 18.05; 10.06; 24.06; 
05.07; 15.07; 25.07; 06.08; 16.08; 02.09; 12.09; 
26.09

• AVION - 27.04; 09.05; 18.05; 10.06; 24.06; 05.07; 
15.07; 25.07; 06.08; 16.08; 02.09; 12.09; 26.09

CROAŢIA  EXPERIENCE

• AUTOCAR - 17.04; 14.05; 29.05; 09.06; 21.06; 
11.07; 20.07; 01.08; 17.08; 29.08; 04.09; 14.09; 
23.09; 04.10

MACEDONIA – TAINE ȘI SAVORI BALCANICE

• AUTOCAR - 02.05; 11.06; 04.07; 20.08; 18.09; 
13.10; 05.11

SERBIA  - UN ADEVĂRAT FESTIN CULTURAL

• AUTOCAR - 20.04; 15.05; 01.06; 14.07; 31.07; 
13.08; 28.08; 06.09; 18.09; 06.10; 29.10; 

SLOVENIA  - OAZA VERDE A EUROPEI

• AUTOCAR - 07.06; 26.07; 12.08; 10.09

YUGOSLAVIA  - CĂLĂTORIE ÎN TIMP

• AUTOCAR - 28.06; 23.08; 25.09 

BOSNIA & HERŢEGOVINA  - CĂRĂRI IDILICE

• AUTOCAR - 22.04; 25.05; 17.06; 10.07; 17.09; 09.10

MUNTENEGRU  - SPECTACOLUL NATURII

Autocar   03.06; 26.09

MUNTENEGRU  - INCURSIUNE BALCANICĂ

• AVION - 18.06; 25.06; 02.07; 09.07; 16.07; 23.07; 
30.07; 06.08; 13.08; 20.08; 27.08; 03.09; 10.09

MUNTENEGRU  - SPECTACOLUL NATURII

• AUTOCAR + AVION - 11.06; 17.09

BALCANI  - PATRIMONIU MONDIAL UNESCO

• AUTOCAR - 04.05; 01.06; 23.07; 03.08; 05.09; 

20.09; 05,10

( B 8 * $ 3 ( � F � % ' : % @ 3 (� �
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VACANŢĂ LA RIMINI

• AVION   06.06; 20.06; 04.07; 05.09

ITALIA  - DOLCE FAR NIENTE

• AVION   26.06; 27.07; 24.08

GRANDE ITALIA  - ISTORIE ȘI GASTRONOMIE

• AUTOCAR - 25.04; 10.11

• AVION - 27.04; 15.06; 16.07; 13.08

FARMECUL  UMBRIEI -  AVION

• Plecări din Bucureşti   05.07;  04.08; 03.09

• Plecări din Bacău şi Cluj     04.07; 03.08; 02.09

VENEŢIA – MAGIA ORAȘULUI LACUSTRU

• AUTOCAR - 07.02; 06.03; 24.04; 07.05; 22.05; 
01.06; 11.06; 20.06; 09.07; 23.07; 02.08; 13.08; 
27.08; 05.09; 19.09; 30.09; 11.10
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PĂDUREA NEAGRA ȘI ALSACIA

• AVION - 10.06*; 08.07*; 05.08*; 02.09*
*Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

GERMANIA - CASTELE ȘI ROMANTISM

• AVION - 17.06*; 15.07*; 12.08*; 09.09*
*Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

AUSTRIA ÎN RITM DE VALS

• Autocar - 04.06; 28.06; 12.07; 24.08

PRAGA  - VIENA

• Autocar  21.04; 04.05; 20.05; 04.06; 07.07; 10.08; 
18.08; 27.08; 15.09; 24.09

PRAGA – VIENA ȘI CASTELELE BOEMIEI

• AUTOCAR - 11.05; 30.05; 09.06; 18.07; 01.08; 
29.08; 08.09

• AVION - 12.05; 31.05; 10.06; 19.07; 02.08; 30.08; 
09.09

CEHIA – GERMANIA

• AVION - 13.05; 01.06; 11.06; 20.07; 03.08; 31.08; 
10.09

CEHIA – GERMANIA – BENELUX,  MARELE TUR

• AUTOCAR - 14.05; 04.06; 26.07; 27.08; 10.09

FRANŢA – PATRIA RAFINAMENTULUI EUROPEAN

• Autocar  29.04; 27.05; 17.06; 15.07; 08.08; 10.09

• Avion 01.05*; 29.05*; 19.06*; 17.07*; 10.08*; 12.09*
*Plecări din Bucureşti şi Cluj

FRANȚA – SPANIA, LA VIE EN ROSE

• Avion 25.05*; 22.08**
*Plecări din Bucureşti şi Cluj

** Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

CELE MAI FRUMOASE ORAȘE DIN BELGIA

ȘI OLANDA

• Avion  17.05; 07.06; 29.07; 30.08; 13.09

AMSTERDAM 

• Avion  17.05; 07.06; 29.07; 30.08; 13.09

FRANȚA – BELGIA  - GERMANIA

• Autocar 19.05; 13.06; 07.07; 23.08; 04.09

• Avion 21.05; 16.06; 09.07; 25.08; 06.09

ATRACȚIA CONTRASTELOR – FRANȚA & 

GERMANIA

• Autocar  15.05; 09.06; 30.06; 24.07; 21.08; 06.09

PARIS MAGIQUE

• Avion 18.05*; 12.06*; 03.07*; 10.07*; 27.07*; 
24.08*; 09.09*

*Plecări din Bucureşti şi Cluj

COMORILE FRANŢEI

• Avion 30.05*; 18.07*; 08.08*

• *Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

C $ ( 4 @ ( � F � # % 4 % ' B )

PORTUGALIA – VACANŢĂ LA ATLANTIC

• AVION - 03.04, 10.04, 17.04, 24.04, 01.05, 05.05, 
08.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05, 26.05, 29.05, 
02.06, 25.09, 29.09, 02.10, 06.10, 09.10, 13.10, 
16.10, 20.10

TENERIFE – INSULA MAGICĂ

• AVION - 06.04- PASTE, 13.04, 20.04, 27.04, 04.05, 
11.05, 18.05, 01.06, 08.06, 17.06,24.06, 01.07, 08.07, 
15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 
02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 05.10, 12.10, 19.10, 
26.10, 02.11

MALLORCA – BERLA BALEARELOR

• AVION - 20.06, 27.06, 29.08, 05.09

PORTUGALIA – SPLENDORI LUSITANE

• AVION - 29.05; 12.06; 26.06; 24.07; 07.08; 21.08; 
04.09; 18.09;

FRUMUSEŢILE SPANIEI ȘI PORTUGALIEI

• AVION - 25.04*; 18.05*; 01.06*; 17.08*; 19.09*; 
10.10*

*Plecări din Bucureşti şi Cluj

SPLENDORILE SPANIEI

• AVION - 15.06; 29.06; 24.08; 07.09; 21.09

SPANIA MAURA ȘI MAROC

• AVION - 15.04; 08.05; 29.05; 12.06; 26.06; 06.09; 
27.09; 13.10; 03.11

EL CAMINO – O DATĂ ÎN VIAŢĂ

• AVION - 15.04; 03.06; 21.06; 02.09; 20.09; 21.10; 
18.11;

NORDUL SPANIEI

• AVION - 15.03; 09.06; 25.06*; 29.08**; 15.09
*Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj

**Plecări din Bucureşti şi Cluj

MAROC – FASCINAȚIA MAURĂ

• AVION - 28.04; 28.09; 22.11

8 � ( 4 3 ( F � � � $ * B 5 ( ' 3 (�
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IRLANDA, INSULA DE SMARALD

• AVION - 05.06; 10.07; 07.08; 21.08

IRLANDA – ULTIMA REDUTA CELTICĂ

• Avion 19.06; 24.07; 30.08

ALBIONUL ȘI NESTEMATELE BENELUXULUI

• AUTOCAR - 18,06; 10,07; 10,08; 01.09

• AVION - 20.06; 12.07; 12.08; 03.09

SCOȚIA – CASTELE, FRĂŢII SECRETE ȘI  SCOTCH

• AVION - 26.06; 10.07; 29.07; 12.08; 26.08; 04.09

UIMITOAREA MAREA BRITANIE

• AVION - 15.06*; 01.07**; 01.08***; 02.09**
* Plecări din Bucureşti, Bacău şi Cluj

**Plecări din Bucureşti şi Cluj

***Plecări din Bucureşti, Iaşi şi Cluj

DESCOPERĂ LONDRA, UN ORAȘ DE POVESTE

• AVION - 15.05*; 14.06**; 15.07**; 31.07*; 13.08**; 
03.09**; 16.09**

*Plecări din Bucureşti, Bacău, Timişoara şi Cluj

**Plecări din Bucureşti, Bacău, Iaşi, Timişoara şi Cluj

ADEVĂRATA MARE BRITANIE

• AVION - 02.05*; 01.06**; 30.06**; 31.07***; 29.08***
*Plecări din Bucureşti, Iaşi şi Cluj

**Plecări din Bucureşti, Bacău şi Cluj

***Plecări din Bucureşti, şi Cluj

ANGLIA – CASTELE, CONACE SI GRĂDINI

• AVION - 15.07* ; 13.08*
*Plecări din Bucureşti, Bacău şi Cluj

MAREA BRITANIE ȘI NESTEMATELE COROANEI

• AVION - 28.06*; 23.07**; 23.08***; 05.09*
* Plecări din Bucureşti şi Cluj

**Plecări din Bucureşti, Bacău şi Cluj 

***Plecări din Bucureşti, Cluj şi Iaşi

TAINELE BALTICELOR ȘI STELELE NORDULUI  

• AUTOCAR - 20.06; 13.07; 10.08; 29.08

FIORDURI SCANDINAVE

• AUTOCAR  - 16.06; 07.07; 21.07; 04.08; 25.08

• AVION - 19.06*; 10.07*; 24.07*; 07.08*; 28.08
*Plecări din Bucureşti, şi Cluj

ÎN RITM DE POLKA – CIRCUIT POLONIA & CEHIA  

• AUTOCAR - 28.05; 07.07; 29.07; 11.08; 04.09

RUSIA ȘI ȚĂRILE BALTICE

• AVION - 07.08; 28.08

RUSIA ȘI NESTEMATELE IMPERIALE

• AVION - 07.08; 28.08

MAREA AVENTURĂ NORDICĂ

• AVION - 03.06; 01.07; 05.08; 26.08

ISLANDA

• AVION - 01.07; 15.07; 18.08

POLONIA ȘI AVENTURA BALTICĂ

• AUTOCAR - 22.06; 20.07; 17.08

• AVION - 25.06; 23.07; 20.08 24.06; 22.07; 19.08

STELELE NORDULUI - CIRCUIT SCANDINAVIA

• AUTOCAR - 18.06; 16.07; 06.08

• AVION - 24.06; 17.07; 14.08; 02.09

SRAEL – PĂMÂNTUL FAGADUINŢEI 

AVION 

• Plecări din Bucureşti : 26.02; 27.02; 02.03; 06.03; 
12.03; 13.03; 05.04; 09.04; 11.04; 17.04; 18.04; 
24.04; 01.05; 02.05; 03.05; 08.05; 15.05; 16.05; 
21.05; 22.05; 23.05; 28.05; 29.05; 30.05; 05.06; 
11.06; 18.06; 27.08; 28.08; 31.08; 20.09; 26.09; 
03.10; 08.10; 09.10; 10.10; 16.10; 30.10; 02.11; 
05.11; 06.11; 09.11; 13.11; 16.11; 19.11; 20.11; 
26.11; 27.11; 03.12

• Plecări din Cluj: 08.03; 15.03; 29.03; 05.04; 19.04; 17.05; 24.05

• Plecări din Iaşi: 13.04; 01.05; 18.05

ISRAEL – IORDANIA

AVION

• Plecări din Bucureşti: 22.03; 15.04; 29.04; 06.05; 
03.06; 14.10; 28.10; 11.11

• Plecări din Cluj: 22.03; 12.04; 26.04; 10.05

IORDANIA EXPERIENCE

• AVION - 27.03; 17.04; 15.05; 29.05; 18.09; 25.09; 
16.10; 13.11

PE URMELE FARAONILOR DIN EGIPTUL ANTIC

• AVION - 15.04; 06.05; 27.05; 10.06; 09.09; 23.09; 
14.10; 28.10; 11.11

EGIPTUL ANTIC – CROAZIERA PE NIL

• AVION - 22.04; 29.04; 06.05; 13.05; 20.05; 27.05; 
03.06; 10.06; 17.06; 16.09; 23.09;30.09; 07.10;  
14.10;21.10; 28.10; 04.11; 11.11
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BEST OF SPAIN

• AVION - 11.05*; 09.06; 10.09*; 10.10**
* Plecări din Bucureşti şi Cluj

** Plecări din Bucureşti, Timişoara şi Cluj
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TURCIA
BISERICA SFANTA SOFIA ISTANBUL 30 TL

MUZEUL ISTANBUL 30 TL

 ISTANBUL 15 TL

PALATUL DOLMABAHCE ISTANBUL 30 TL

 ISTANBUL 20 TL

MUSEUM PASS 72 ORE / 3ZILE ISTANBUL 80 TL

MUZ  GOREME 20 TL

UCHISAR UCHISAR 6 TL

ORASUL SUBTERAN KAYMAKLY KAYMAKLY 20 TL

MORMANTUL MEVLANA KONYA 5 TL

CASCADA MANAVGAT ANTALYA 5 TL

TEATRUL DIN ASPENDOS ANTALYA 20 TL

HYERAPOLIS+ PISCINA CLEOPATREI PAMUKKALE 25 TL

ZEUL  

DE ARHEOLOGIE SUBMARINA BODRUM 25 TL

CETATEA ANTICA DYDYMA DYDYMA 10 TL

COMPLEXUL EFES KUSADASI 30 TL 

CASA FECIOAREI MARIA KUSADASI 15 TL

 BERGAMA 25 TL

ERGAMON DUS INTORS BERGAMA 12 TL

CETATATEA TROIA CANAKKALE 20 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA  
TRENULET  RODOS 7 €

CASTELUL CRUCIATILOR RODOS 7 €

   

CROATIA  
PARCUL NATIONAL PLITVICE PLITVICE 110 HRK 

   

SLOVENIA
PESTERA POSTOJNA POSTOJNA 20 €

   

AUSTRIA
PALATUL SCHONBRUNN VIENA 22 €

AUDIO GHID  VIENA 11,5 €

 

MUZ TUR GHIDAT VIENA 13,5 € 

 VIENA 25,5 € 

 VIENA 18,9 € 

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM  VIENA 14 €

 

TRASURA PT 4 PERSOANE VIENA 55 €

 

TRASURA PT 4 PERSOANE VIENA 80 €

TRANSPORTUL PUBLIC IN VIENNA  

BILET CALATORIE UNICA VIENA 2,2 €

TRANSPORTUL PUBLIC IN VIENNA  

ABONAMENT 24 ORE VIENA 7,6 €

TUR GHIDAT MELK 12 €

FARA GHID LOCAL MELK 10 €

CASA LUI MOZART SALZBURG 10 € 

SALZ ORE  SALZBURG 27 €

FORTAREATA HOHENSALZBURG  

FUNICULAR; ACCES FORTAREATA  SALZBURG 11,30 €

FORTAREATA HOHENSALZBURG  

FARA FUNICULAR SALZBURG 8 €

CCES FORTAREATA  

HOHENSALZBURG SALZBURG 8 €

 INNSBRUCK 8 €

   

GERMANIA
CASTELUL NEUSCHWANSTEIN SCWANGAU 12 €

URCAREA LA NEUSCHWANSTEIN SCWANGAU 3,5 €

CASTELUL LINDERHOF ETTAL 11 €

PALATUL ZWINGER DRESDA 10 €

MUZEUL PERGAMON BERLIN 14 €

PALATUL CHARLOTTENBURG BERLIN 12 €

PALATUL SANSSOUCI POTSDAM 12 €

CEHIA
MANASTIREA LORETA PRAGA 130 CZK

HRADUL + CATEDRALA SF VIT +  

ULITA AURARILOR  PRAGA 250 CZK

BISERICA SF NICOLAE PRAGA 100 CZK

CASTELUL KARLSTEIN KARLSTEIN 270 CZK

CASTELUL KONOPISTE BENESOV 220 CZK

CASTELUL CESKY KRUMLOV KRUMLOV 240 CZK

PESTERA PUNKVA BLANSKO 170 CZK

POLONIA
MUZEUL LAGARULUI DE  

CONCENTRARE DE LA AUSCHWITZ AUSCHWITZ 40 PLN

MUZEUL CHOPIN VARSOVIA 22 PLN

   

ITALIA
CASTELUL SFORZESCO MILANO 8 €

OPERA SCALA MILANO 6 €

DOMUL MILANO 10 €

ARENELE ROMANE VERONA 10 €

CASA JULIETEI VERONA 8 €

BASILICA SAN ZENO VERONA 3 €

CAMPANILA VENETIA 7 €

PALATUL DOGILOR VENETIA 16 €

MUZEUL CARRER VENETIA 12 €

BASILICA SAN GIOVANI ET PAOLO VENETIA 3 €

BISERICA ST CROCE FLORENTA 6 €

BAPTISTERIUL FLORENTA 10 €

PALAZZO VECHIO FLORENTA 8 €

PALAZZO PITTI FLORENTA 13 €

GALERIILE UFFIZZI FLORENTA 38 €

TURNUL INCLINAT PISA 18 €

BAPTISTERIUL PISA 5 €

DOMUL SIENA 4 €

PALLAZO COMUNALE SIENA 8 €

COLOSSEUM ROMA 12 €

MUZEELE CAPITOLINE ROMA 6 €

BASILICA SAN PIETRO ROMA 6 €

CASTEL SANT’ANGELO ROMA 8 €

VILA D’ESTE  TIVOLI 11 €

ORASUL ANTIC POMPEI NAPOLI 11 €

PALATUL DUCAL GENOVA 8 €

ACVARIUL GENOVA 26 €

INQUE TERRE GENOVA 4 €

   

VATICAN
MUZEUL VATICAN VATICAN 16 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELVEŢIA
CASTEL CHILLON MONTREUX 12 CHF

TREN Z  ZERMATT 84 CHF

TELECABINA Z  ZERMATT 99 CHF

 GENEVA 12 CHF

CATEDRALA SF VICENTIU GENEVA 6 CHF

CASCADA RINULUI SCHAFFHAUSEN 6 CHF

   

FRANŢA
IGUILLE DU MIDI  CHAMONIX 84 €

PALATUL D’ISLE ANNECY 6 €

LIFTUL ETAJUL 2 PARIS 9 €

LIFTUL ETAJUL 3 PARIS 15,50 €

SCARI ETAJUL 2 PARIS 5 €

PALATUL VERSAILLES VERSAILLES 15 €

DOMUL INVALIZILOR +  

MORMANTUL LUI NAPOLEON PARIS 9,5 €

SAINTE CHAPELLE PARIS 8,5 €

ACCES 2 TURNURI PARIS 8,5 €

PANTEONUL PARIS 7,5 €

 PARIS 1,70 €

ARCUL DE TRIUMF PARIS 9,5 €

BILETE METROU, AUTOBUZ, ZONA  PARIS 1,7 €

ABONAMENT 1 ZI  PARIS 6,8 €

ZI PARIS 10,85 €

ZILE PARIS 17,65 €

MUZEUL LUVRU PARIS 12 €

MUZEUL D’ORSAY PARIS 11 €

PALATUL FONTAINEBLEAU FONTAINEBLEAU 11 €

CASTELUL CHAMBORD CHAMBORD 11 €

CASTELUL BLOIS BLOIS 9,8 €

ZIERA  STRASBOURG 8 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIA
VAPORAS GENT GENT 7,5 €

CATEDRALA ANVERS 4 €

 

OLANDA
RIJKMUSEUM AMSTERDAM 17,5 €

MUZEUL VAN GOGH AMSTERDAM 15 €

   

MAREA BRITANIE
CATEDRALA CANTERBURY CANTERBURY 10,5 GBP

ZI LONDRA 8,9 GBP

TURNUL LONDREI LONDRA 22 GBP

CATEDRALA SF PAUL LONDRA 15 GBP

ZEUL  

FIGURILOR DE CEARA LONDRA 30 GBP 

WESTMINSTER ABBEY LONDRA 18 GBP

PALATUL WINDSOR WINDSOR 16,65 GBP

CASTELUL DUBLIN DUBLIN 4,5 €

FABRICA GUINNESS DUBLIN 18 €

CASTELUL STIRLING STIRLING 14 GBP

   

SUEDIA
PRIMARIA STOCKHOLM 15 €

MUZEUL VASA STOCKHOLM 600 SEK

ZEUL SATULUI STOCKHOLM 170 SEK

PALATUL DROTTNINGHOLM STOCKHOLM 1000 SEK

CATEDRALA UPPSALA UPPSALA 1220 SEK

   

NORVEGIA
PALATUL REGAL  OSLO 95NOK

PRIMARIA  OSLO 1500 NOK

 BERGEN 85 NOK

   

DANEMARCA
PALATUL ROSENBORG COPENHAGA 90 KR

   

SPANIA
SAGRADA FAMILIA BARCELONA 14,8 €

MUZEUL PICASSO BARCELONA 11 €

CATEDRALA LA SEO DEL SALVADOR ZARAGOZA 4 €

MUZEUL PRADO MADRID 14 €

ANASTIREA  EL ESCORIAL ESCORIAL 10 €

MEZQ  CORDOBA 8 €

CATEDRALA + BISERICA SAN JUAN TOLEDO 11 €

PALATUL ALCAZAR SEVILLA 9 €

CATEDRALA SEVILLA 8 €

BISERICA SAN ISIDORO, PANTEONUL  LEON 8 €

CATEDRALA LEON 8 €

CATEDRALA GRANADA 4,5 €

PALACIO DEL MARQUES VALENCIA 4 €

   

PORTUGALIA
MANASTIREA JERONIMOS LISABONA 10 €

MANASTIREA ALCOBCA ALCOBACA 6 €

MANASTIREA BATALHA BATALHA 6 €

CASTELUL TEMPLIERILOR +  

MANASTIREA TOMAR TOMAR 6 €

CATEDRALA COIMBRA  2 €

UNIVERSITATEA COIMBRA 9 €

BISERICA SF. FRANCISC PORTO 3,5 €

 DENUMIRE OBIECTIV  LOCATIE PRET  DENUMIRE OBIECTIV  LOCATIE PRET  DENUMIRE OBIECTIV  LOCATIE PRET

Preturile sunt valabile la data tiparirii catalogului, iar agentia nu este raspunzatoare 
pentru eventualele modificari ulterioare176
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Branch Office – Magheru

Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 25, Sector 1, Bucureşti
tel.: (+4) 021 312 01 66; (+4) 021 312 01 53
E-mail: magheru@christiantour.ro

Branch Office – City Mall

Şoseaua Olteniţei nr. 2, Sector 4, Bucureşti
tel.: (+4) 021 317 04 35
E-mail: citymall@christiantour.ro

Branch Office – Liberty Center

Liberty Center, parter, Calea Progresului
nr. 151-171, Sector 5, Bucureşti;
tel.: (+4) 021 369 98 35
E-mail: libertycenter@christiantour.ro

Branch Office – Plaza Mall

Plaza Mall, Bd. Timisoara nr.26, Sector 6, 
Bucureşti
tel.: (+4) 0374 913 442
E-mail: plaza@christiantour.ro

Branch Office – Vitan Mall

Vitan Mall, Calea Vitan nr.55-59, Sector 3,
Bucureşti
tel.: (+4) 0374 913 443
E-mail: vitan@christiantour.ro

Branch Office – Galeriile Titan

Str. Liviu Rebreanu nr.6A, Sector 3, Bucureşti
tel.: (+4) 0314 282 238
E-mail: titan@christiantour.ro

Branch Office – Mall Promenada

Mall Promenada, Calea Floreasca nr. 246B,
Sector 1, Bucureşti
tel.: (+4) 0314 253 843
E-mail: promenada@christiantour.ro

Branch Office – Băneasa Mall

Băneasa Mall, parter, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 
44A 
Sector 1, Bucureşti
tel: (+4) 031 710 56 20
E-mail: baneasa@christiantour.ro

Branch Office – MegaMall

Mega Mall, nivel – 1; Bld. Pierre de Coubertin, 
nr. 3-5
Sector 2, Bucureşti 
tel: (+4) 031 710 55 22
E-mail: megamall@christiantour.ro 

Branch Office – Universitate

Bld. Regina Elisabeta, nr. 29-31
Sector 5, Bucuresti
tel: (+4) 021 314 14 92
E-mail: universitate@christiantour.ro 

Branch Office – Gara de Nord

Piaţa Gării de Nord, nr. 3-5, Bucureşti (în incinta 
Gării de Nord)
tel.: (+4) 021 211 11 39
E-mail: garadenord@christiantour.ro 

Branch Office – Mihai Bravu

Sos. Mihai Bravu 39, bl. P15, Sector 2, Bucureşti
tel: (+4) 021 252 19 40
E-mail: mihaibravu@christiantour.ro

Branch Office – Timişoara

Str. Carol Telbisz nr. 3 (Centrul Comercial Bega-
parter), Timişoara 
tel.: (+4) 0256 240 321, fax: (+4) 0256 240 322;
E-mail: banat@christiantour.ro

Branch Office Timişoara Shopping City

Str. Şagului, nr. 100, parter, Timişoara 
tel.: (+4) 0256 433 205; (+4) 0256 433 206
E-mail: timisoaramall@christiantour.ro

Branch Office Timişoara Iulius Mall

Str. Aristide Demetriade nr.1
tel.: (+4) 0720 800 357; (+4) 356 267 504
E-mail: timisoaraiulius@christiantour.ro

Branch Office – Cluj-Napoca

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 10, Cluj-Napoca
tel.: (+4) 0264 411 101
E-mail: cluj@christiantour.ro

Branch Office – Bacău

Strada Erou Gh. Rusu, Nr. 2 (lânga Casa de Cultură), 
Bacău
tel.: (+4) 0234 525 298; fax: (+4) 0234 525 289;
E-mail: bacau@christiantour.ro

Branch Office – Iaşi

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1C, Iaşi
tel.: (+4) 0232 267 261; fax: (+4) 0232 267 263
E-mail: iasi@christiantour.ro

Branch Office – Constanţa

Bd. Tomis nr. 60, Constanţa
tel: (+4) 0241 550 180; (+4) 0241 550 200
E-mail: constanta@christiantour.ro

Branch Office - Constanţa City Park

B-dul Alexandru Lăpuşneanu, nr. 116C, parter, 
Constanţa
tel: (+4) 0241 550 200
E-mail: constantamall@christiantour.ro

Branch Office – Galaţi

Str. Brăilei, nr. 4, Galaţi
Tel: (+4) 0236 317 077; (+4) 0236 318 018
E-mail: galati@christiantour.ro

Branch Office – Râmnicu Vâlcea

Calea lui Traian, nr.145, bl. D4, parter, Rm. Valcea
Tel: (+4) 0250 730 202
E-mail: rmvalcea@christiantour.ro

Branch Office – Sibiu

Piaţa Mare, nr.16, Sibiu
Tel: (+4) 0369 710 310
E-mail: sibiu@christiantour.ro

Branch Office – Brăila

Strada Principală 4B, Promenada Mall – parter, Braila
Tel.: (+4) 0339 710 310; (+4) 0339 710 311
E-mail: braila@christiantour.ro

Branch Office – Arad

Bd. Revoluţiei, nr.31, ap.17, sc. A, Arad
Tel: (+4) 0357 711 128; (+4) 0357 711 129
E-mail: arad@christiantour.ro

Branch Office - Focşani

Bd. Unirii, nr. 48, parter
Focsani, Vrancea, Romania
Tel: (+4) 0720 800 259; (+4) 0337 711 140 / 141
E-mail: focsani@christiantour.ro

Branch Office - Buzău

Bd. Unirii, nr. 232, Aurora Mall, Buzău
Tel: (+4) 0338 71 03 10
E-mail: buzau@christiantour.ro

Branch Office – Deva

Bd. Decebal, bl. S, Deva
Tel: (+4) 0354 710 310; (+4) 0354 710 311
E-mail: deva@christiantour.ro

Branch Office – Ploieşti

Bd. Republicii, nr.169, bl.26F, parter, Ploieşti
Tel: (+4) 034 471 0305
E-mail: ploiesti@christiantour.ro

Branch Office – Suceava

Centrul Comercial Bucovina,
Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, Suceava
Tel: (+4) 0720 800 026; 0330 710 844 / 845
E-mail: suceava@christiantour.ro

Branch Office – Piatra Neamţ

Bd.Traian, S3, parter, Piatra Neamţ
Tel: (+4) 033 371 06 05
E-mail: pneamt@christiantour.ro

Branch Office – Braşov

Piata Sfatului, nr. 28, Braşov
Tel: (+4) 0317 105 634
E-mail: brasov@christiantour.ro

Branch Office - Oradea

Str. Iosif Vulcan, nr. 1, Oradea 
Tel: (+4) 0359 100 471   
E-mail: oradea@christiantour.ro 

NOU! Branch Office - Piteşti

Str. Vasile Milea, nr. 2 (Complex Fortuna), Piteşti
Tel: (+4) 0348 100 206  
E-mail: pitesti@christiantour.ro 

NOU! Branch Office – Târgu Mureş

Str. Gheorghe Doja, Nr 243, S46, Târgu Mureş
Tel: (+4) 0365 100 102
E-mail: tgmures@christiantour.ro 

CHRISTIAN TOUR INTERNAŢIONAL

Branch Office – Chişinău

Str. Constantin Tănase, nr. 9, Chişinău, Moldova
Tel: (+3) 732 227 00 90 
E-mail: chisinau@christiantour.ro 

Branch Office Budapesta

Rákóczi út, nr. 13., District VIII , Budapesta, 
Ungaria
Tel.: (+36) 16 10 9611; (+36) 16 10 9579
E-mail: budapest@christiantour.hu

Branch Office - Varşovia

Pańskiej ul., nr. 96, unit. 206, Varşovia, Polonia
tel: (+48) 22 416 68 67, (+ 48) 22 251 29 09
E-mail: warsaw@christiantour.pl 

Branch Office – Belgrad

Kneza Miloša, nr. 15-17, Belgrad, Serbia
tel: (+38) 10 11 40 44 480
E-mail: belgrade@christiantour.rs


