




CUBA

E D I T O R I A L

E
ste în sângele nostru, ne animă și ne împinge 

înainte ca și cum ar fi o putere exterioară căreia 

nu-i putem rezista. Exact, despre curiozitate este 

vorba. Această forţă care ne-a transformat în Homo 

Sapiens. Curiozitatea este temelia a tot ceea ce am 

realizat noi, oamenii. Ne-a împins să căutăm răspun-

suri, să descifrăm enigme, să mergem înainte, din ce 

în ce mai departe, chiar dacă nu știam ce se ascunde 

dincolo de linia orizontului. Curiozitatea noastră 

instinctivă ne dă puterea, dar și bucuria de a fi explo-

ratori. Pentru că, iată, cu fiecare colţ de lume proas-

păt explorat, devenim mai înţelepţi, mai buni, mai 

toleranţi, mai fericiţi.  De aceea avem misiunea să îţi 

stârnim curiozitatea și să te provocăm să descoperi 

exploratorul din tine. Alege o destinaţie, propune-ţi 

să cunoști locuri și oameni noi. Privește dincolo de 

orizont! Vei simţi instinctiv bucuria de a călători și 

de a împărtăși cu alţii emoţiile. Și nu uita că oricât de 

departe ai merge, Pământul e rotund. Așa că, până la 

urmă, vei ajunge tot acasă. Cu bine.

Echipa Christian Tour

Instinct
de explorator

- China - Grandoarea Orientului ........................

- Dincolo de Marele Zid ......................................

- Misterioasa Indochina .....................................

- China & Tibet - Pe acoperișul lumii ..................

- Thailanda & Cambodgia ..................................

- Tigrii Asiei .......................................................

- Bangkok & Phuket - Paradisul exotic ................

- Bangkok & Krabi- Paradisul exotic ...................

- Magicul Vietnam .............................................

- Japonia -Ţara Soarelui Răsare ........................

- India - Triunghiul de Aur  ................................

- India & Nepal ..................................................

- Mongolia - Natura neîmblânzită ....................

- Uzbekistan - Pe drumul mătăsii ......................

- Iran - Moștenitorii Persiei ...............................

- Asia Centrală - Legendele Caucazului .............

10

14

18

22

26

28

32

34

36

40

42

46

50

54

56

60

Sumar

- Algeria - Turul Clasic.......................................

 -Africa de Sud -În ţara diamantelor .................

- Până la capăt - Brazilia, Argentina & Chile ......

- Brazilia & Argentina - Tango vs Samba ............

- Patagonia .......................................................

- Peru - Misterele incașilor ................................

- Best of Chile ....................................................

- Costa Rica - Culorile Caraibelor ......................

- Mexic - Arribo Amigos .................................... 

- Mexic & Cuba - La vida loca .............................

- Yucatan ...........................................................

- Cuba - Ce ţară, Che Guevarra! .........................

- New York - The City .........................................

- Route 66 .........................................................

- SUA & Canada - Coasta de Est ...........................

- SUA - Coasta de Vest

- Canada & Croazieră în Alaska............................

- Australia & Noua Zeelandă .................................

64

66

70

74

76

80

82

86

90

92

96

98

100

102

106

110

114

118
SELECȚIE DIN CATALOGUL 
DESTINAȚII EXOTICE 2 0 1 8  - 2 0 1 9



Circuite Exotice 2018 - 20194

Tu ce fel 
de călător
ești? 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

Tu ce fel 
de călător
ești?

 p
entru 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 
când 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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de călător
ești?
de călător
ești?

Transferuri din ţară 
către aeroport

 ÎNFOLIEREA BAGAJULUI
Ține tot de confort și de relaxare să te 
asiguri că bagajele tale ajung în siguranță 
la hotelul în care ai ales cazarea în această 
vacanță. Iar geamantanele tale nou-nouțe 
pot ajunge cu zgârieturi, cu urme vizibile 
de manipulare neglijentă. Un motiv de 
stres de care nu ai nevoie chiar la debu-
tul vacanței. Așa că, îți sugerăm să alegi 
serviciul de înfoliere, la pachet cu sejurul. 
În plus, înfolierea descurajează deschide-
rea ilicită a bagajului. E simplu, doar bifezi 
această opțiune cu o investiție minimă și 
pleci la drum mult mai relaxat. 

Se știe, este un motiv de stres să găsești 
soluția optimă ca să ajungi în aeroport la 
ora potrivită astfel încât să ai timp sufi cient 
pentru check-in, pentru a lăsa bagajele 
și să treci de fi ltrele de securitate. Iată de 
ce, soluția pentru a evita acest stres este 
să rezervi odată cu pachetul de vacan-
ță și serviciul de transfer din țară către 
aeroport. Câștigi timp, scapi de stres, ai 
confort și pleci la drum relaxat și doar 
cu emoțiile pozitive ale începutului unei 
vacanțe de vis. 

La drum
cu zâmbet

și maximă relaxare
 A găsit destinaţia perfectă,

  ai stabilit și data de plecare, ți-ai 
plănuit vacanța pas cu pas… Ce mai rămâ-
ne de făcut?

Timpul trece mai repede în timpul zboru-
lui dacă te-ai asigurat să ai la tine o carte 
captivantă sau revista preferată și să ți se 
servească o masă caldă, ție și celor care 
te însoțesc în această vacanță. Acum poți 
rezerva din timp serviciul de catering (pe 
zborurile charter), chiar împreună cu pa-
chetul sejurului. Astfel, ai o grijă în minus 
și zborul va fi  mai relaxant. Și parcă este 
zborul și mai scurt…

 CATERING

Pornește la drum cu relaxare deplină, 
profi tând de confortul acestui serviciu VIP. 
O mașină confortabilă te așteaptă la ora 
stabilită în fața locuinței tale și te duce la 
aeroport. La întoarcere, scapi de grija de 
a comanda taxi, un shuttlede sau de a te 
urca într-un autobuz aglomerat. Acesta 
este un serviciu opțional oferit tuturor 
clienților din București. 

 TRANSFER PRIVAT DE ACASĂ
   LA AEROPORT ȘI ÎNAPOI

Când pleci spre o destinație nouă de vacanță, nimic 
nu se compară cu emoția descoperirii unor locuri 
noi, tradiții locale fascinante, sit-uri istorice emble-
matice, savori și gusturi autentice, specifi ce acelor 
locuri. Rezervă-ți toate excursiile opționale încă de 
acasă, astfel încât, odată ce ai ajuns la destinație, 
să profi ți de tot ceea ce îți poate oferi din punct de 
vedere turistic țara sau regiunea unde îți petreci 
vacanța.

 EXCURSII OPȚIONALE
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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.

Patru
motive
pentru a pleca în vacanță

 c
hiar mai stai pe gânduri? Dacă încă 
nu ești pe picior de plecare, iată câ-

teva 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.

Preț deștept 
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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.

Preț deștept 
Pentru cele mai exotice destinații de vacanță

Avans 25% la înscriere.
Diferenţa de plată până la 
35 de zile înainte de data 

plecării.

GRATUIT !

1. Asigurarea medicală 
premium;

2. Transfer privat pentru cei 
din București;

3. Transfer  din ţară 
dus-întors;

4. Înfoliere  1 bagaj de 
persoană în Aeroportul 

Otopeni.

LOCURI LIMITATE!

Avans  30% la înscriere.
Diferenţa de plată până la 
60 de zile înainte de data 

plecării.

Nu se cumulează cu alte 
reduceri.

ATENŢIE!

LOCURI LIMITATE!

Alege-ţi vacanţa pe gustul tău, potrivit bugetului tău!
 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 meriţi 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

Avans 50% la înscriere.
Diferenţa de plată până la 
60 de zile înainte de data 

plecării

NU SE CUMULEAZĂ 
CU ALTE REDUCERI.

ATENŢIE!

LOCURI LIMITATE!

BEST

DEAL
PROMO STANDARD 

PLUS

Avans  25% la înscriere.
Diferenţa de plată până la 
35 de zile înainte de data 

plecării.

Nu se cumulează cu alte 
reduceri.

Ofertă valabilă: 

Vezi detalii în program!

PROGRAMELE NOASTRE 
TE VOR ÎNCÂNTA CU:

Obiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite
Croazieră

Destinaţii de top, orașe și staţiuni emblematice, atracţii turis-
tice 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!

Temple și monumente unice Mănăstiri și Biserici
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Marele Zid Chinezesc

Xian

Shanghai

Beijing

CHINA

MONGOLIA

PELLERIN PLUS

999 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 599 € (taxe de aeroport) 

769 €

+ 599 € (taxe de aeroport) 

899 €

STANDARD PLUS

+ 599 € (taxe de aeroport) 

949

� ina

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

China 
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ITINERARIU
Beijing – Marele Zid Chinezesc – Xi’an - Shanghai - Suzhou

GRANDOAREA ORIENTULUI 

la un magazin cu produse din jad. Numit 
în China şi “esenţa cerului şi a pământului”, 
jadul face parte din cultura chineză străveche. 
Un proverb spune: “Aurul are valoare, jadul 
este inestimabil.” El reprezintă frumuseţea, 
puritatea, graţia, nobleţea, perfecţiunea, 
puterea şi nemurirea. A purta jad înseamnă, 
pentru chinezi, a fi protejat de spiritul răului, 
de ghinioane şi primejdii. Seara ne întoarcem 
la hotel. Cazare la același hotel din Beijing. 
Mese incluse: mic dejun, prânz, cină.

4. Beijing  -  Marele Zid chinezesc
Mic dejun. În această zi vizităm Wanli 
Changchrng (Marele Zid Chinezesc), 
conceput pentru a apăra China în faţa 
invaziilor mongole, şi care se întinde peste 
China de Nord pe mai mult de 5000 km, 
urmând contururile dealurilor şi munţilor. 
Secţiuni din zid au fost restaurate în 
apropierea Beijingului, inspirând şi astăzi 
admiraţia vizitatorilor. După-amiaza străbatem 
Drumul Sacru către Mormintele dinastiei 
Ming, străjuit de statui impunătoare. La 
întoarcere în Beijing ne vom opri la un 
magazin de perle şi la unul de ceaiuri. Ceaiul 
tradițional este făcut din frunzele uscate ale 
plantei de ceai, inițial crescute și cultivate 
în China. Astăzi există peste 3000 de tipuri 
diferite de ceai, fiecare fiind denumit după 
zona în care a fost cultivat sau cules. Seara 
vom servi o cină la un restaurant tradiţional 
care are în meniu Raţa Pekineză (cina nu 
include băuturi). Cazare in Beijing la acelaşi 
hotel. Mese incluse: mic dejun, sprânz, Raţa 
Pekineză. 

5. Beijing – Xi’an
Mic dejun. In drumul nostru spre Gara din 
Beijing facem un scurt tur panoramic cu 
autocarul  pentru a admira Parcul Olimpic. 
Vedem Stadionul Național din Beijing, 
devenit un adevărat simbol al Chinei după 
Jocurile Olimpice din 2008 și un obiectiv 
turistic popular grație arhitecturii deosebite, 
unice în lume. Continuăm spre Water 
Cube, o clădire futuristă, centrul acvatic de 
performanță pentru sportivii chinezi, construit 
special pentru Jocurile Olimpice din 2008. 

Hârtia, busola și seismograful sunt doar câteva dintre minunile care existau 
deja în China când prima navă europeană acosta aici. S-au scurs veacuri 
de atunci, dar China a reușit să-și păstreze neștirbit misterul care atrage 
milioane de turiști din întreaga lume, dornici să-i descopere secretele 
dimpreună cu templele impresionante, zgârie-norii din metropole, viața 
tihnită a chinezilor în mijlocul orezăriilor sau bucătăria exotică. 

1. București –Beijing
Călătoria noastră începe din aeroportul 
Otopeni de unde ne îmbarcăm pentru zborul 
cu escala, spre Beijing.  

2.  Beijing -  Templul Cerului
După amiază sosire în Beijing şi suntem 
întâmpinati de ghidul local. Capitala Chinei 
ni se dezvăluie cu șarmantul său melanj între 
clădirile din perioada imperială și zgârie-norii 
impunători. Începem să descoperim orașul în 
care se spune că nu te plictisești niciodată şi 
ne oprim să vizităm Templul Cerului, cel mai 
mare complex de temple din China, datând 
din timpul dinastiei Ming. Deplasare la hotel. 
Cazare şi cină la hotel 4*.  Mese incluse : cină

3. Beijing  -  Piaţa Tiananmen – Oraşul 
Interzis – Palatul de Vară
Mic dejun. Astăzi Beijingul ne răsfaţa 
cu magnificele sale monumente: Piaţa 
Tiananmen, devenită simbol al oraşului, cea 
mai mare piaţa publică din lume şi Oraşul 
Interzis, impresionant complex de palate 
întins pe o suprafaţă de 32 ha, reşedinţă 
a împăraţilor chinezi din dinastiile Ming 
şi Qing timp de peste 500 de ani. În Piaţa 
Tiananmen admirăm Poarta Păcii Celeste, 
loc pentru urmărirea paradelor militare, cu 
uriaşul portret al lui Mao, Monumentul Eroilor 
Neamuluişi Mausoleul Preşedintelui Mao, 
construit după moartea acestuia, în 1976. 
Urmează apoi Zijin Cheng (Oraşul Interzis), 
construit de împăratul Yongle când a mutat 
capitala la Beijing în anul 1421. Complexul 
cuprinde o serie de clădiri şi săli separate de 
trecători, exact ca un mic oraş, spunându-
se că este alcătuit din 9.000 de încăperi 
şi 800 de clădiri.  Vizităm apoi Palatul de 
Vară, vechi refugiu imperial cu o salbă fără 
sfărşit de săli şi temple aşezate în cea mai 
mare grădină imperială din China, în jurul 
vastului lac Kunming. Timp liber la dispoziţia 
turiştilor. Optional, plimbare cu ricşa pentru 
a descoperi unica lume a hutongurilor 
din Beijing, o plasă de străduţe înguste ce 
îşi croiesc drum prin tot oraşul. În cadrul 
programului de astăzi vizităm un Centru 
de Medicină Chinezească şi apoi ne oprim 

China 

Obiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Temple și monumente Experiențe inedite

  7 nopti cazare: 
    hotel de 4*

12 mese incluse:
    12 mic-dejunuri
    4 cine

Transport: 
    cu avionul

Contrastul dintre satele de pescari și 
zgârie-norii sclipitori este egalat doar de 
pagodele superbe care se îmbină perfect 
cu peisajele și grădinile minuțios gândite 
și elaborat aranjate după o artă pe care 
chinezii au desăvârșit-o de-a lungul 
secolelor. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

769€
+ 599 € (taxe de aeroport)

/pers.

14 zile

Începând de la

Spectacolul de Wushu – Chun Yi 

Este unic în lume, cu ritm și muzică 
alertă, dans aerian și acrobaţie, toate 
acestea interpretate de actori talentaţi, 
specializaţi în lupte marţiale, într-
un amplu decor magnifi c. Alături de 
valenţele artistice, spectacolul conţine 
un mesaj încriptat, privind progresul 
civilizaţiei chineze.

10 zile

EXPERIENŢE
CULTURALE
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Construcția seamănă cu un cub de apă care 
sfidează legile fizicii, rămânând suspendat 
în lumina soarelui. Ajungem la gară şi ne 
îmbarcăm în trenul de mare viteză spre 
Xi’an, odinioară punctulinițial al Drumului 
Mătăsii. Parcurgem cei peste 1.000 km în 
doar 4 – 5 ore. Prânzul de tip pachet se va 
servi în tren. Ajungem în Xi’an şi ne începem 
vizita în cartierul musulman şi ne oprim să 
admirăm Da Qingzhensi – Marea Moschee, 
impresionantă prin dimensiunile sale, fiind 
proiectată în stilul unui templu chinezesc. 
Continuăm cu vechile Ziduri ale Oraşului, 
lungi de 14 km şi înalte de 12 metri, 
excelent conservate până în prezent şi care 
datează din timpul dinastiei Ming. Cazare 
în Xian la hotel 4*. Mese incluse: mic dejun, 
prânz la pachet, cină.

6. Xi’an -  Shanghai
Dimineaţă după micul dejun vizităm 
unul dintre cele mai importante situri 
arheologice descoperite în secolul al XX-
lea: Armata Războinicilor de Teracota, ale 
cărui origini se întind în negura vremurilor 
de acum 2000 de ani. Au fost realizate 
peste 8000 de statui de lut (fiecare în parte 
fiind unicat) reprezentând războinici şi 
cai în mărime naturală, cu scopul de a îl 
proteja în viaţa de după moarte pe Qinshi 
Huangdi, primul împarat al Chinei. Ne 
întoarcem în oraş şi admirăm Pagoda Gâştei 
Sălbatice.  Servim prânzul într-un restaurant 
local. După amiază, transfer la aeroport 
pentru zborul spre Shanghai, cel mai mare 
oraș din China și unul dintre cele mai 
puternice centre comerciale ale Asiei, care 
ne așteaptă cu peste 1000 de zgârie-nori 
impunători. Sosire în Shanghai şi transfer la 

hotel. Mese incluse: mic dejun, prânz,cină.

7.   Shanghai
După micul dejun ne pregătim să 
descoperim oraşul.  Un melanj foarte 
sofisticat de influențe culturale, Shanghai 
ni se dezvăluie ca un furnicar colorat, cu 
bulevarde pe care pedalează localnici 
grăbiți, alături de roiuri de motorete și 
mașini. Metropola chineză în sine se 
prezintă ca un spectacol captivant. Începem 
turul orașului cu Templul lui Buddha de 
Jad, cel mai renumit templu budist din 
Shanghai, unde sunt expuse două statui 
din Jad ale lui Buddha. Urmează Orașul 
vechi cu Grădinile Yuyuan, o atracție 
emblematică pentru Shanghai. În zonă 
la câteva minute de mers pe jos se află și 
Bazarul Yuyuan, locul ideal pentru a simți 
cu adevărat atmosfera locală, forfota tipică 
și viața de zi cu zi de aici.  După amiază, 
descoperim o nouă față a metropolei 
chineze, în Pudong, centrul financiar și 
simbolul Chinei moderne. Aici privirile 
noastre sunt atrase de tripodul din beton 
al Turnului Televiziunii, Perla Orientului. 
Seara nu se poate încheia altfel decât cu un 
popas Bund, pe cheiul Fluviului Huangpu, 
unde clădirile cu arhitectură europeană 
și hotelurile de marcă evocă perfect 
atmosfera vechiului Shanghai.  Programul 
zilei se termină cu o croazieră pe Raul 
Huangpu.  Ne întoarcem la hotel. De aici ne 
îmbarcăm  pe un vas şi facem o croazieră 
pe râul  Huangpu. Cazare în Shanghai. 
Mese incluse: mic dejun, prânz, cină.

8.  Shanghai - Suzhou
Mic dejun. Program liber în Shanghai sau 

excursie opţională în Suzhou, supranumit 
Veneţia Orientului, peste 40% din suprafaţa 
sa este acoperită de apă, fiind amplasat 
în Delta Fluviului Yangtze. Oraşul, inclus 
în Patrimoniul Mondial UNESCO încă 
din 1981, se remarcă prin podurile din 
piatră construite peste reţeaua de canale 
şi prin grădinile şi pagodele construite 
de dinastiile Ming şi Qin. Vizităm Templul 
Hanshan, Grădina Wangshiyuan (Maestrul 
Năvodar), unde aranjarea pavilioanelor, a 
dumbrăvilor cu bambuşi şi a locurilor de 
odihnă de lângă apă este un exerciţiu de 
armonie cu natura. Încheiem cu shopping 
pe strada Guan Qian, una dintre cele mai 
cunoscute străzi pietonale din China. Aici 
se află magazine vechi de secole, pline 
de porțelanuri fine și obiecte artizanale 
deosebite. Cazare la acelasi hotel în 
Shanghai. Mese incluse: mic dejun.

9.   Shanghai - Bucureşti 
Mic dejun.Timp liber la dispoziţie pentru a 
explora orşul. Vă vindem un pont: Shanghai 
este vizitat anual de oameni din întreaga 
lume care vin să savureze mâncarea 
chinezească autentică în miile de gherete 
cu street-food local. Gustați Cong You Bing, 
clătite tradiționale cu țipar și ceapă verde, 
Gui Hua Lian’ou, delicioase flori de lotus 
însiropate, și beți Jiuniang, un vin local din 
orez foarte aromat.
Seara transfer la aeroport pentru zborul cu 
escala spre Bucureşti.  

10.   București
Aterizăm în Bucureşti cu emoțiile și 
experienţele încă foarte vii din călătoria 
noastră. 

TOP ATRACŢII

Marele Zid Chinezesc
Construcţia uriașă are 5000 de 

kilometri lungime și peste 2200 de ani 

vechime. Șerpuind pe crestele munţilor 

și ale dealurilor, dar și prin văile adânci, 

zidul, prevăzut din loc în loc cu forturi 

cu aspect paralelipipedic și turnuri înalte 

de apărare, are o înălţime de 12 metri și o 

lăţime de 6,5 metri.

1 Armata de Teracotă 
Povestea Armatei de Teracotă începe 

cu împăratul Qin Shi Huang, care a 

cerut ridicarea a mii de soldaţi, în 

mărime naturală, care să-l păzească și să-l 

servească în viaţa de apoi, pentru a aminti 

lumii de triumful său. Pe lângă cei 8000 de 

paznici ai împăratului, descoperirile de până 

acum includ vestigii reprezentând cai și care 

de război, muzicieni, acrobaţi și diferite 

păsări.

2 Orașul Interzis 
Palatul Imperial din Beijing (Gu 

Gong) a fost reședinţa împăraţilor 

de la dinastia Ming, până la sfârșitul 

dinastiei Qing (1420-1912). Afl at în centrul 

orașului Beijing, acesta găzduiește azi Muzeul 

Palatului. Complexul este format din 980 de 

clădiri și acoperă 72 de hectare, fi ind listat în 

Patrimoniul Mondial UNESCO pentru cel mai 

vechi și mai mare cansamblu de structuri de 

din lume.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: China
.................................................................
Ingredientul cheie este rața pechineză. 
Nu poți spune că ai fost în Beijing 
dacă nu ai savurat acest preparat 
tradițional. Este ca și cum ai fi  ratat 
marele Zid sau Orașul Interzis. Rața 
bine rumenită este servită cu fâșii de 
castravete și un delicios sos de fasole 
dulce, iar odată ce l-ai încercat, vei 
cere și o a doua porție. Garantat!

BEIJING KAO YA
...............................................................

Grădina Yuyuan - Shanghai

Una dintre cele mai frumoase grădini ale 

lumii, Yuyuan a fost amenajată în timpul 

dinastiei Ming și numele său se traduce 

prin „mulţumire”, exact ce trăiesc 

vizitatorii superbului colţ de natură. 

Grădina se remarcă prin fl ori multicolore 

și copaci încântători, dar și pavilioane, 

iazuri și stânci străvechi.

22.08*; 17.09*; 21.10
2018

24.03*; 19.04; 26.05*; 
17.09*; 21.10; 28.12*

2019

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obține cu cel 
puțin 30 de zile înainte de plecarea în călătorie. 
Îţi recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-ţi 
serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Beijing  si Shanghai – Bucureşti ,  
zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
7 nopţi de cazare +  mic dejun  în hoteluri de 4*;
5 prânzuri  + 6 cine (fără băuturi), cu specifi c local;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program; 
Bilet pentru trenul trenul de mare viteza Beijing – Xi’an;
Bilet de avion Xi’an – Shanghai;
Vizite: magazin cu produse din jad, magazin de ceaiuri, 
magazin de perle, Centru de Medicina Chinezească;
Croazieră Râul Huangpu ;
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză + procesare 70 € (poate suferi modifi cări până la 
depunerea actelor), se achită la înscriere;
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi,  aprox  35 USD/ pers. (se 
achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  20 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

•  Supliment de single 285 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 230€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

999€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

769€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

899€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

949€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat  dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05. 2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 

31.06.2018;
• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 
30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;

•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Pentru plecările 22.08; 17.09.2018  si 24.03; 
26.05; 17.09.2019 se achita supliment de 50 
€/pers.
•Supliment tarifar pentru plecarile din 28.12* 
si se va consulta oferta in agentie.
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Xian

Guilin

Hong Kong
Macao

Shanghai

Beijing

CHINA

MONGOLIA

� ina

PELLERIN PLUS

1549 €
+ 499 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 499 € (taxe de aeroport) 

1399 €

+ 499 € (taxe de aeroport) 

1449 €

STANDARD PLUS

+ 499 € (taxe de aeroport) 

1499

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

� ina
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ITINERARIU
Beijing – Xi’an – Guilin – Croazieră Pe Fluviul Li – Shanghai – Hong Kong – Macao

Cheng (Oraşul Interzis), construit de împăratul 
Yongle când a mutat capitala la Beijing în anul 
1421. Complexul cuprinde o serie de clădiri şi 
săli separate de trecători, exact ca un mic oraş, 
spunându-se că este alcătuit din 9.000 de încăperi 
şi 800 de clădiri.  Vizităm apoi Palatul de Vară, vechi 
refugiu imperial cu o înşiruire fără sfărşit de săli şi 
temple aşezate în cea mai mare grădină imperială 
din China, în jurul vastului lac Kunming. Seara  
avem transfer la  gară şi ne îmbarcăm în trenul de 
mare viteză spre Xi’an, odinioară punctul final al 
Drumului Mătăsii. Parcurgem cei peste 1000 km în 
doar 4 – 5 ore. Ajungem în Xi’an şi avem transfer la 
hotel. Cazare în Xi’an la hotel 4*.  Mese incluse: mic 
dejun, prânz, cină.

5. Xi’an
Prima oprire în Xian, care a fost capitala Chinei 
un mileniu, va fi la Zidurile Orașului Vechi. Parte a 
patrimoniului universal, reprezintă unele din cele 
mai vechi, mai mari și mai bine conservate ziduri 
orășenești chinezești. Continuăm cu Muzeul de 
Istorie Shaanxi, care adăpostește peste 370.000 de 
obiecte, apoi vedem cea mai mare moschee din 
China, care datează din secolul al XIV-lea. Mergem 
și la Marea Pagodă a Gâștei Sălbatice, care domină 
cu eleganța sa clădirile moderne din jur, apoi avem 
parte de o experiență de neuitat. Vizităm un atelier 
de prelucrare a jadului, pentru care Xian este 
renumit la nivel mondial, și vedem cum prind viață 
bijuterii superbe. 

6. Xi’an - Guilin
După mic-dejun, mergem să vedem Armata 
de Teracotă, una din cele mai mari descoperiri 
arheologice ale secolului al XX-lea, numită a opta 
minune a lumii. Deși multe dintre statui au fost 
deteriorate de-a lungul timpului sau vandalizate de 
cuceritori, acestea au fost restaurate, spectacolul 
oferit de miile de soldaţi din teracotă în mărime 
naturală fiind unul emoționant. În incintă vom 
vizita și Muzeul Trăsurii de Bronz, dedicat vieții 
şi meșteșugurilor din acele vremuri. Revenim în 
Xian și luăm avionul spre Guilin, oraș înconjurat de 
peisaje feerice.

7. Guilin - Croazieră pe Fluviul Li - Shanghai
După mic-dejun, mergem într-o croazieră pe 

  10 nopți cazare: 
    hotel de 4-5*

25 mese incluse:
    10 mic-dejunuri
    8 prânzuri + 7 cine

Transport: 
    cu avionul

Contrastul dintre satele de pescari și 
zgârie-norii sclipitori este egalat doar de 
pagodele superbe care se îmbină perfect 
cu peisajele și grădinile minuțios gândite 
și elaborat aranjate după o artă pe care 
chinezii au desăvârșit-o de-a lungul 
secolelor. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

O istorie de peste cinci milenii a binecuvântat China cu bijuterii culturale 
și culinare extraordinare. Un amestec de dialecte, zone climatice foarte 
variate și natură luxuriantă, te face să simți că te afl i în mai multe țări 
deodată!

1399€
+ 499 € (taxe de aeroport)

/pers.

14 zile

Începând de la

1. București - Beijing
Ne întâlnim  în Otopeni pentru zborul spre Beijing.

2.  Beijing - Templul Cerului
După amiază sosire în Beijing şi suntem 
întâmpinați de ghidul local. Capitala Chinei ni se 
dezvăluie cu șarmantul său melanj între clădirile 
din perioada imperială și zgârie-norii impunători. 
Începem să descoperim orașul în care se spune 
că nu te plictisești niciodată şi ne oprim să vizităm 
Templul Cerului, cel mai mare complex de temple 
din China, datând din timpul dinastiei Ming. 
Deplasare la hotel. Cazare şi cină la hotel 4*.  Mese 
incluse : cină.

 3. Beijing - Marele Zid
După mic-dejun, plecăm să vedem unul dintre 
cele mai impunătoare simboluri ale Chinei, Marele 
Zid, care șerpuiește pe o lungime de 6.000 de 
metri și străbate cinci provincii. Mao Zedung 
spunea că cel care nu a urcat pe Marele Zid nu 
e om. După ce facem fotografii cu panorama 
impresionantă, care merită văzută măcar o dată 
în viață, mergem la Mormintele Împăraţilor Ming, 
locul în care sunt adăpostite mormintele a 13 
din cei 16 împărați ai Dinastiei Ming. Vom vizita 
unul dintre aceste monumente construite în stil 
tradițional, apoi vom merge la o fabrică de vase 
tradiționale de porțelan, unde vom vedea cum se 
nasc frumoasele obiecte. La întoarcerea în Beijing, 
oprim pentru a lua cina la un restaurant tradiţional 
ce are în meniu Raţa Pekineză (cina nu include 
băuturi). Cazare in Beijing la acelaşi hotel. Mese 
incluse: mic dejun,prânz, Raţa Pekineză.

4. Beijing - Tiananmen - Orașul Interzis - Xi’an
Mic dejun. Astăzi Beijingul ne răsfaţă cu 
magnificele sale monumente: Piaţa Tiananmen, 
devenită simbol al oraşului, cea mai mare piaţa 
publică din lume şi Oraşul Interzis, impresionant 
complex de palate întins pe o suprafaţă de 32 
ha, reşedinţă a împăraţilor chinezi din dinastiile 
Ming şi Qing timp de peste 500 de ani. În Piaţa 
Tiananmen admirăm Poarta Păcii Celeste, loc 
pentru urmărirea paradelor militare, cu uriaşul 
portret al lui Mao, Monumentul Eroilor Neamului 
şi Mausoleul Preşedintelui Mao, construit după 
moartea acestuia, în 1976. Urmează apoi Zijin 

Spectacolul de Washu – Chun Yi 

Este unic în lume, cu ritm și muzică 
alertă, dans aerian și acrobaţie, toate 
acestea interpretate de actori talentaţi, 
specializaţi în lupte marţiale, într-
un amplu decor magnifi c. Alături de 
valenţele artistice, spectacolul conţine 
un mesaj încriptat, privind progresul 
civilizaţiei chineze.

China - Hong Kong - Macao

Obiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Temple și monumente Experiențe inedite

13 zile

EXPERIENŢE

DINCOLO DE MARELE ZID

� ina
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Fluviul Li, cu destinația Yangshuo. Sute de ani, 
poeții și pictorii au considerat Guilin și Yangshou 
un etalon al frumuseții naturale. Croaziera ne 
poartă printre pâlcuri de bambuși, sate liniștite 
și peisaje carstice. Versanți stâncoși apar și 
dispar în ceața lăptoasă, iar pescarii și crescătorii 
de orez își fac meseria la fel ca acum sute de 
ani. Dacă încă nu v-ați îndrăgsostit de China, 
acest periplu cu vaporul vă va cuceri definitiv. 
Debarcăm în Yangshuo, facem o scurtă plimbare 
prin pitoresca așezare, apoi ne întoarcem la 
Guilin, printre culturile de orez cu geometrie 
perfectă. Luăm avionul spre cel mai mare oraș 
al Chinei, Shangai, apoi ne retragem la hotel 
pentru cină și odihnă.  Transfer la aeroport 
pentru zborul spre Shanghai, cel mai mare 
oraş al Chinei, situat la malul Mării Orientale, 
pe Fluviul Huangpu. Întâlnire cu reprezentantul 
local, transfer, cină şi cazare. 

8.  Shanghai
Un melanj foarte autentic al culturilor, Shanghai 
ni se descrie plin de viață și arome îmbietoare 
încă de la primele ore ale zilei. Ne plimbăm pe 
promenada Bund, care se întinde de-a lungul 
fluviului Huangpu și este presărată cu clădiri 
în stilul anilor ‘30, dar și prin cartierul Pudong, 
centrul economic al orașului, renumit pentru 
zgârie-norii amețitori. Cei interesați să facă 
fotografii cu o panoramă de senzație pot urca 
până la etajul 94 al Shanghai World Financial 
Center, a treia cea mai înaltă clădire din lume, 
care măsoară 492 m în înălțime. Vedem apoi 
Templul Statuilor de Jad ale lui Buddha, în 
care sunt expuse două faimoase statui ale lui 
Buddha, una din jad alb și una din jad verde. 
După prânz, vizităm minunata Grădină Yuyuan, 

care adăpostește iazuri cu pești multicolori, flori 
superbe, cât și specii de copaci din întreaga 
lume. Numele grădinii înseamnă a face fericit, 
care este de fapt și scopul peisagiștilor care au 
amenajat frumoasa oază de liniște. Vom merge 
în căutarea suvenirurilor într-un centru comercial 
din orașul vechi, cât și pe renumita stradă 
Nanking. Aici, vom asista la Ceremoniul Ceaiului 
într-una din ceanăriile autentice de aici. Seara, 
avem parte de încă o experiență specială, o 
croazieră pe Fluviul Huangpu. După ce admirăm 
siluetele impresionante ale clădirilor care au 
transformat Shanghai într-un oraș futurist, ne 
retragem la hotel pentru odihnă.

9.  Shanghai - Hong Kong
După mic-dejun, mergem la Muzeul de Istorie 
din Shanghai, unul dintre cele mai mari din 
lume, renumit grație colecției de obiecte de 
bronz ale dinastiilor Shang și Zhou. Aici se află și 
picturi antice, obiecte de ceramică și numeroase 
artefacte foarte valoroase. Facem apoi o vizită la 
un atelier de prelucrare a perlelor. În China se 
cresc și se recoltează perle de peste 2.000 de 
ani, fiind țara cu cea mai veche tradiție în acest 
domeniu. Aflăm mai multe despre transformarea 
lor în bijuterii minunate, apoi mergem către 
aeroport, de unde plecăm spre Hong Kong, unul 
dintre cele mai cosmopolite orașe de pe glob. 

10. Hong Kong
Avem întreaga zi la dispoziție pentru a explora 
Hong Kong după bunul plac. Putem face 
cumpărături pe Nathan Road, principala arteră 
comercială din oraș, și ne putem opri pentru 
un răgaz culinar. În Hong Kong bucătăriile 
Orientului și occidentului se întâlnesc într-o 

nebunie de arome și gusturi. Savurați wontons, 
o friptură cantoneză de gâscă sau o pâine 
delicioasă cu ananas și potoliți-vă setea cu un 
ceai cu lapte sau o bere locală.

Opțional: Excursie în Insula Lantau
Insula Lantau este cea mai mare dintre insulele 
Hong Kong-ului și ascunde văi luxuriante, munți 
înalți, cât și sate tradiționale pescărești. Vedem 
cea mai mare statuie din bronz aflată în aer liber 
din lume, Big Buddha, înaltă de 26 de metri și ne 
relaxăm în voie pe plajele sălbatice, ascultând 
valurile. Turul insulei se încheie cu o plimbare 
cu funicularul, care oferă o panoramă superbă 
asupra Mării Chinei de Sud și Parcului Natural 
Lantau.

Opțional: Croazieră în portul Victoria
După apusul soarelui, puține lucruri sunt mai 
plăcute în Hong Kong decât o croazieră în portul 
Victoria. Admirăm luminile fabuloase ale orașului 
și savurăm o cină specială la bordul vasului de 
unde se vede spectacolul de lumini oferit de 
metropola asiatică. 

11. Hong Kong - Macao - Hong Kong 
(opțional) Astăzi ai toată ziua la dispoziție să 
explorezi străzile Hong Kong-ului. Vei descoperi 
energia unică a acestui oraș incredibil, furnicarul 
străzilor, magazinele ofertante, arhitectură 
modernă la superlativ… un izvor nesecat de 
inspirație și de uimire pentru orice călător 
venit de pe cealaltă parte a Pâmântului. Dacă 
ești gurmand, sigur vei vâna savorile unice ale 
locului, o gheretă ambulantă cu ceva savuros și 
aromat sau poate fast-food aglomerat, semn că 
mâncarea de acolo este apreciată de localnici 
și turiști deopotrivă. După lăsarea serii ai putea 

TOP ATRACŢII

Marele Zid Chinezesc
Constructia uriașă are 21 de kilometri 

lungime și peste 2.500 de ani vechime. 

Șerpuind pe crestele muntilor și ale 

dealurilor, dar și prin văile adânci, zidul, 

prevăzut din loc în loc cu forturi cu aspect 

paralelipipedic și turnuri înalte de apărare, 

are o înăltime de 12 metri și o lătime de 6,5 

metri.

1 Armata de Teracotă 
Povestea Armatei de Teracotă începe 

cu împăratul Qin Shi Huang, care a 

cerut ridicarea a mii de soldati, în 

mărime naturală, care să-l păzească și să-l 

servească în viata de apoi, pentru a aminti 

lumii de triumful său. Pe lângă cei 8000 

de paznici ai împăratului, descoperirile 

de până acum includ: cai și care de război, 

muzicieni, acrobati și diferite păsări.

2 Orașul Interzis 
Palatul Imperial din Beijing (Gu 

Gong) a fost reședinţa împăraţilor 

de la dinastia Ming, până la sfârșitul 

dinastiei Qing (1420-1912). Afl at in centrul 

orașului Beijing, acesta găzduiește azi Muzeul 

Palatului. Complexul este format din 980 de 

clădiri și acoperă 72 de hectare, fi ind listat în 

Patrimoniul Mondial UNESCO pentru cel mai 

vechi și mai mare cansamblu de structuri de 

din lume.

3



Circuite Exotice 2018 - 2019 17

TOP ATRACŢII

DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: China
.................................................................
Ingredientul cheie este rața pechineză. 
Nu poți spune că ai fost în Beijing 
dacă nu ai savurat acest preparat 
tradițional. Este ca și cum ai fi  ratat 
marele Zid sau Orașul Interzis. Rața 
bine rumenită este servită cu fâșii de 
castravete și un delicios sos de fasole 
dulce, iar odată ce l-ai încercat, vei 
cere și o a doua porție. Garantat!

BEIJING KAO YA
...............................................................

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obține cu cel 
puțin 30 de zile înainte de plecarea în călătorie. 
Îţi recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-ţi 
serviciul de roaming. Și nu uita să iei cu tine 
un aparat foto, având în vedere locurile 
superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...
Macao 
O destinaţie emblematică în domeniul 
cazinourilor, rivalizând cu las Vegas-ul 
american, așa că merită să faci un tur de 
noapte a celor trei mari cazinouri din 
cele 3 mari părţi ale orașului Macao – 
legate prin lungi poduri deasupra apelor 
Mării Chinei de Sud – cu vizionarea unor 
scurte spectacole. Noaptea orașul este 
plin de lumini și culoare.

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Beijing  si Hong Kong – Bucureşti ,  
zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
10 nopţi de cazare +  mic dejun  în hoteluri de 4*;
8 prânzuri  + 7 cine (fără băuturi), cu specifi c local;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program; 
Bilet pentru trenul trenul de mare viteza Beijing – Xi’an;
Bilet de avion Xi’an – Guilin;
Bilet de avion Guilin – Shanghai;
Vizite : fabrică de cloazaneuri, magazin cu produse din jad, 
magazin de perle;
Croazieră pe Fluviul Li de la Guilin la Yangshuo;
Croazieră Râul Huangpu ;
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză + procesare 70 €/pers (poate suferi modifi cări 
până la depunerea actelor), se achită la înscriere;
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi,  aprox  50€ / pers. (se 
achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  20 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

• Supliment de single 430€;
• Supliment mic dejun internaţional  

obligatoriu 195€/pers.;
• Supliment mic dejun international 

obligatoriu 195 €/ pers.

SUPLIMENTE & REDUCERI

19.09*; 25.102018
24.03; 19.04; 26.05; 

17.09*; 21.10
2019

trage la Temple Street Night Market, unde se 
mânâncă cea mai bună supă de tăieței sau 
te poți lansa într-o aventură gastronomică, 
alegând pasta de creveți făcută de familiile 
din satele pescărești din apropiere. Creveții se 
usucă la soare, apoi se gătesc cu condimente 
tradiționale, pănă se transformă într-o pastă 
delicioasă. Temple Street Night este un fel de 
Food Court, doar că nu se află într-un centru 
comercial modern ci într-un loc cu tradiție. Nu 
lipsesc nici magazinele în care abundă delicii 
de tot soiul, ceainăriile și tarabele “un pic altfel” 
cu preparate locale care îmbie cu aroma lor 
intensă și prețuri pentru orice buzunar. 

Opțional: Excursie cu vaporul la Macao
Cea mai veche colonie europeană din Orientul 
Îndepărtat, Macao a asimilat elemente 
culturale portugheze, păstrându-și totodată vii 
tradițiile milenare. Arhitectura deosebită, tipic 
portugheză, a multor clădiri i-a adus orașului 
un loc în Patrimoniul UNESCO. Vedem, printre 
altele, ruinele bisericii romano-catolice Sf. Paul, 
devenite emblemă pentru Macao, dealul Penha, 
Piaţa Senatului, Poarta Barierei, monumentul 
Lotus Flower in Full Bloom şi vizităm Templul 
zeiței A-Ma. După o scurtă pauză de respiro, 

moment de răgaz în care ai timp să îți pui în 
valoare talentul artistic, prinde cadrele perfecte 
cu atmosfera din acest oraș. Imediat după, 
vizităm un cazino renumit din Macao, replică a 
cazino-ului Venice din Las Vegas.

12. Hong Kong 
După mic-dejun, mergem pe vârful Colinei 
Victoria, unde se află și un cartier rezidențial de 
lux, iar priveliștea de la 554 de metri altitudine 
asupra insulei Hong Kong este uluitoare. 
Continuăm cu o plimbare pe cea mai vizitată 
plajă din sudul insulei, cu nisip fin și apă ireal 
de limpede, aflată în zona Golfului Rușinii, apoi 
vedem Piața Chek Chue și satul pescăresc 
Aberdeen, unde ne întâlnim cu o comunitate 
care trăiește „pe apă”. Luăm prânzul pe un 
restaurant plutitor din port, o experiență pe care 
merită să o trăim cel puțin o dată în viață. Seara, 
mergem la aeroport și părăsim China. 

13. Sosire în București
Ajungem acasă în București nerăbdători să 
împărtășim cu cei dragi aventura impresionantă 
de care am avut parte în China.

INFO DESPRE ACEST TUR!

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 150€
PROMO

Reducere 100€
STANDARD PLUS
Reducere 50€

1549 €
+ 499 € (taxe de aeroport) 

1399€
+ 499 € (taxe de aeroport) 

1449 €
+ 499 € (taxe de aeroport) 

1499€
+ 499 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer priva  dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 

30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Pentru plecare din 19.09* se achită 
supliment de 50 €/ pers.;
• Pentru plecarea  din  19.09 si 17.09.2019 se 
achita supliment de  50 €/ pers.
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Saigon

Cu Chi

Tay Ninh

Hoy An

Da Nang

Hanoi

Luang Prabang

Siem Reap

Phnom Penh

My Son

CAMBOGIA

VIETNAM

LAOS

PELLERIN PLUS

2445 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 599 € (taxe de aeroport) 

2245 €

+ 599 € (taxe de aeroport) 

2345 €

STANDARD PLUS

+ 599 € (taxe de aeroport) 

2325

In� � ina

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

In�
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ITINERARIU
Ho Chi Minh – Tay Ninh – Cu Chi – Hoi An – My Son – Da Nang – Hue – Hanoi 

Halong Bay - Luang Prabang – Siem Reap – Phnom Penh

MISTERIOASA

In� � ina

apoi mergem la cină și odihnă în Hoi An.

5. Hoi An – My Son – Hoi An
Astăzi descoperim Hoi An, oraș de coastă 
renumit pentru centrul său vechi parcă 
desenat printre romantice canale, conservat 
foarte bine de-a lungul anilor. Vedem 
capodopere arhitecturale precum Podul 
Japonez, Templul Phuc Kien și admirăm 
casele joase tipic chinezești, cât și mulțimea 
de pagode pline de culoare. Continuăm 
cu un pelerinaj la My Son (opțional), parte 
a Patrimoniului Mondial și loc plin de 
spiritualitate. Complexul de temple dedicate 
zeului Shiva se află în sălbatica junglă, 
înconjurat de Muntele Hon Quap și de 
izvoare limpezi, și le oferă vizitatorilor ocazia 
de a face fotografii de neuitat. Revenim în 
Hoi An și mergem la hotel. 

6. Hoi An – Da Nang – Hue 
După mic-dejun, mergem într-o vizită cu totul 
specială. Nicăieri în Vietnam lucrurile nu se 
transformă la fel de rapid ca în Da Nang. 
Timp de decenii a fost un sat pescăresc, 
dar schimbări mari sunt în desfășurare. 
Mergem spre Muntele de Marmură, un 
ansamblu de cinci cariere de calcar și 
marmură celebru pentru grotele și pagodele 
sale. La baza muntelui se află un sat de 
sculptori, plin cu ateliere de cioplit marmură, 
măiestria vietnamezilor fiind extraordinară. 
Vizităm Muzeul Arheologic Champa, 
care adăpostește peste 300 de vestigii 
remarcabile, cele mai vechi din secolul al 
V-lea. Plecăm apoi spre Hue și trecem prin 
superba Trecătoare a Norilor, pe care BBC a 
numit-o „o panglică naturală de perfecțiune, 
una dintre cele mai frumoase șosele de 
coastă din lume”. Pe parcursul celor 21 de 
kilometri ai săi, facem fotografii superbe cu 
peisajul feeric, care oferă o panoramă idilică 
asupra Mării de Est a Vietnamului. Ajungem 

  13 nopți cazare: 
    12 hotel de 4-5*
  1 noapte pe vapor

25 mese incluse:
 13 mic-dejunuri
 2 prânzuri + 10 cine

Transport: 
    cu avion

Fostele colonii franceze au păstrat și 
conservat discreta moștenire europeană. 
Însă aceasta nu poate rivaliza cu tradițiile 
și istoria milenară a locurilor. Farmecul 
specifi c orientului îndepărtat se manifestă 
la to pasul, de la arhitectură, la felul de a 
trăi al localnicilor. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIREAsia de Sud-Est este destinația celor dornici de imersiuni în culturi diametral 
opuse civilizației occidentale. Exotismul pagodelor în contrast cu arhitectura 
colonială occidentală, satele de pescari de lângă fl uviile line și peisajele cu lanuri 
de orez terasate... Iată cu ce ne îmbie această destinație!

2245€
+ 599 € (taxe de aeroport)

/pers.

Începând de la

1. București – Doha 
Plecăm din București cu avionul și facem 
escală în Doha.

2. Doha - Ho Chi Minh (Saigon)
Zburăm din Doha și ajungem în fabulosul Ho 
Chi Minh, cel mai populat oraș al Vietnamului. 
Important centru cultural, turistic și comercial, 
era cunoscut ca „Perla Orientului Îndepărtat”. 
Ne retragem la hotel, nerăbdători să 
descoperim Vietnamul.

3. Ho Chi Minh – Tay Ninh – Cu Chi – Ho Chi 
Minh 
După mic-dejun, facem o vizită la centrul 
religiei caodaiste, un melanj între budism, 
taoism, catolicism, islamism, hinduism și 
confucianism. Este vorba despre Tay Ninh, 
care găzduiește renumitul Templu Principal, 
pe care îl vedem chiar la momentul rugăciunii 
de prânz. Continuăm cu un simbol al țării, 
tunelele de la Cu Chi. Pe o lungime de 200 de 
kilometri, aici se aflau dispensare, bucătării, 
dormitoare, camere de întâlnire, chiar și 
arsenale de război. Facem o plimbare în 
orășelul subteran, apoi cinăm și revenim la 
hotel. 

4. Ho Chi Minh – Da Nang – Hoi An 
Petrecem ziua explorând Ho Chi Minh, fost 
Saigon, centrul financiar al Vietnamului. Vizităm 
cartierul chinezesc Cho Lon, templul Thien 
Hau, Pagoda Giac Lam, cea mai veche din 
Saigon, Pagoda Vinh Nghiem, vechea clă dire 
a Poștei. După -amiază  facem o plimbare în 
vechile cartiere coloniale și admirăm Primăria, 
Opera, Catedrala Notre-Dame cu superba 
sa arhitectură de inspirație franceză, cât și 
simbolul vechiului guvern, Palatul Reunificării. 
Avem timp pentru shopping în piața Ben 
Thanh, unde găsim mătase, bijuterii, articole 
din piele și lemn și multe alte obiecte numai 
bune de adus ca suvenire celor dragi. Pe seară, 
mergem la aeroport și zburăm spre Da Nang, 

Paradisul înotătorilor

Considerat unul dintre cele mai 
frumoase locuri din lume unde să 
înoţi, Golful Halong este parte a 
Patrimoniului Mondial UNESCO. Apa 
liniștită de culoarea smaraldului, 
nisipul alb fi n, stâncile din calcar care 
arată precum silueta unui dragon și 
multimea de pești și moluște sunt 
ingredientele perfecte pentru o 
amintire cât se poate de specială. 

16 zile

 >> Vietnam - Laos - Cambodgia 

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experiențe inedite

EXPERIENŢE



Circuite Exotice 2018 - 201920

în Hue, vechea capitală între 1802 și 1945, și 
vedem orașul într-o plimbare cu un vehicul 
tipic vietnamez, ciclo-ricșa, apoi mergem 
în Piața Dong Ba, cel mai mare centru 
comercial din regiune. 

7. Hue – Hanoi
Astăzi explorăm Hue, fostă reședință regală 
și centru administrativ care amintește de 
vremurile glorioase ale Imperiului Vietnamez. 
Vedem Citadela, un ansamblu elegant de 
palate, temple, pagode și grădini, apoi 
Palatul Armoniei, Mausoleul Î mpă ratului 
Minh Mang și Mausoleul Regelui Tu Duc, 
cel mai longeviv conducă tor al țării. După -
amiază , petrecem momente idilice pe 
parcursul unei croaziere cu un vas-dragon 
pe Râul Parfumat, apoi vizităm Pagoda 
Thien Mu. Înaltă de 21 de metri și cu șapte 
etaje, construcția reprezintă un simbol al 
Vietnamului și un obiectiv foarte popular 
pentru turiștii de pretutindeni. După cină, 
zburăm spre Hanoi și ne retragem la hotel.

8. Hanoi 
Avem toată ziua la dispoziție pentru a gusta 
din savoarea Hanoi-ului. Fosta  capitală a 
țării și al doilea oraș ca mărime din Vietnam 
se remarcă printr-un amestec al culturilor 
chineze și franceze,de la arhitectură la 
preparate culinare. Vedem Mausoleul și fosta 
reședință a lui Ho Chi Min, apoi Pagoda pe 
un singur pilon, care arată ca o floare de 
lotus grațioasă și simbolizează puritatea. 
Continuăm cu Muzeul Literaturii, dedicat lui 
Confucius, care găzduiește cea mai veche 
universitate din Hanoi, iar după lăsarea serii 

asistăm la un spectacol de artă tradițională 
vietnameză, în care mai multe marionete vor 
pluti grațios pe apă. 

9. Hanoi – Halong Bay 
După mic-dejun, mergem să vedem una 
dintre minunile noi ale lumii, celebrul Golf 
de la Halong, care face parte din Patrimoniul 
Mondial. Urcăm pe o joncă, o corabie 
tradițional vietnameză și avem parte de o 
croazieră minunată. Ca într-o călătorie spre o 
lume magică, plutim printre cele peste 2.000 
de mici insule ca de smarald, acoperite cu 
vegetație și izvor al legendelor cu dragoni. 
Facem fotografii cu uimitorul peisaj, iar 
pentru o experiență completă servim tot pe 
vas preparate pescărești delicioase atât la 
prânz, cât și la cină. Mai mult, de-a lungul 
croazierei vom putea înota în apele cristaline 
ale golfului. 

10. Halong Bay – Hanoi – Luang Prabang 
Dimineața, navigăm spre Insula Hon Dau 
și vedem grotele de la Luon, Bai Tu Long 
și Bai Tho, unde s-au găsit multe artefacte 
importante. Golful Halong este format din 
mii de insule din calcar, care și-au primit 
numele după forma pe care o au. În apele 
de aici se găsesc peste 200 de specii de 
pești și mai mult de 450 de feluri de moluște. 
Zona liniștită este locuită de o comunitate 
de numai 1.600 de oameni, care locuiesc 
în case plutitoare și trăiesc din pescuit. 
După prânz, ne întoarcem pe uscat, apoi 
mergem la Aeroportul din Hanoi, de unde ne 
îmbarcăm pentru zborul cu destinația Luang 
Prabang.

11. Luang Prabang 
Astăzi descoperim vechea capitală a 
Laosului, care a fost inclusă în Patrimoniul 
Mondial UNESCO în 1995 și a devenit 
în ultimii ani o destinație turistică foarte 
populară. Vizităm Palatul Regal, acum 
transformat în Muzeu Național, și câteva 
dintre cele peste 50 de temple construite 
în perioada dominației franceze, printre 
care Wat Visun, Wat Mai, Wat Aham, Wat 
Xieng. Dacă vă place să faceți mișcare, puteți 
urca 329 de trepte pâna la Templul Wat 
Chom Si, de unde veți putea face fotografii 
panoramice cu împrejurimile superbe. După 
cină, mergem în căutarea celor mai frumoase 
suveniruri în bazarul de noapte. Obiecte 
lucrate de artizani locali, sculpturi deosebite 
și țesături tradiționale, toate vă vor face cu 
ochiul de pe sute de tarabe colorate. 

12. Luang Prabang – Siem Reap 
La răsăritul soarelui, asistăm la o tradiție 
veche de origine religioasă. Sute de 
călugări cu robe portocalii primesc în 
fiecare dimineață ofrande din partea 
localnicilor, pe strada Sisavang. Plecăm 
la aeroport și zburăm spre Siem Reap, 
oraș chic al Cambodgiei, unde s-a născut 
civilizația Khmeră. Vizităm Citadela Femeilor, 
un templu shivaist mic și cochet, care 
impresionează  prin ornamentele de o finețe 
rară, sculptată î n piatră  șlefuită , apoi vedem 
situl arheologic Banteay Samre, ridicat în 
secolul al X-lea în venerarea lui Shiva, care 
este foarte popular în rândul turiștilor. 

TOP ATRACŢII

My Son
Între secolul al IV-lea și al XIII-
lea o cultură unică cu rădăcini în 
hinduismul indian s-a dezvoltat pe 

coasta Vietnamului. Situl My Son ascunde 
rămășitele unor temple impresionante, 
afl ate într-un cadru natural cinematic. 
Sanctuarul este foarte popular în ultimii ani, 
fi ind vizitat de turiști din întreaga lume. 

1 Angkor Wat
Mai mult decât un monument, 
imaginea turnurilor de la Angkor 
Wat a devenit un simbol al tării, fi ind 

emblema de pe drapel și motiv de mândrie 
pentru orice cambodgian. Peste 3.000.000 
de oameni și 6.000 de elefanti au participat 
la constructia acestui monument unic în 
lume.

2 Templul Ta Prohm
Ceea ce admirăm astăzi în 
complexul de la Angkor Thom 
este rezultatul unei laborioase 

munci de restaurare și conservare, dar și 
o dovadă incontestabilă a trecerii timpului 
și a dominatiei naturii. Construit în 1156, 
templul reprezintă un simbol important al 
culturii khmere. 

3
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TOP ATRACŢII

DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Cambodgia
.................................................................

Lap Khmer este o salată cu carne de 
vită marinată în suc de lime. Carnea 
de vită este tăiată fâșii, marinată în 
suc de lime, apoi prăjită sau călită. 
Peste ea se adaugă lemongras, 
usturoi, sos de pește, busuioc asiatic, 
mentă, fasole verde și chili. Acest 
preparat este preferat îndeosebi în 
rândul bărbaților, care preferă ca 
mușchiul de vită să fi e gătit în sânge.

LAP KHMER 
...............................................................

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obține cu 
35 zile înainte de plecarea în călătorie. Îţi 
recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE... PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Ho Chi Min si Phnom Pehn – 
Bucureşti,  zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate 
modifi ca);  Taxele de aeroport ;
Bilet de avion pe rute continentale Ho Chi Min – Da Nang, Hue 
– Hanoi, Hanoi – Luang Prabang, Luang Prabang- Siem Reap, 
Siem Reap – Phnom Penh;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispozitie 
conform programului; Transport apă la Hue şi Lacul Tonle Sap;
2 nopţi cazare în hoteluri de  5* în Ho Chi Min şi 10 nopţi de 
cazare  în hoteluri de 4*;
1 noapte cazare pe vapor (joncă tradiţională), în cabine cu 2 
paturi; 13 mic dejunuri +  2 prânzuri + 10 cine; 
Croazieră pe Lacul Tonle Sap ; Croazieră cu vas-dragon pe Râul 
Parfumat în Hue; Transferurile, tururile şi excursiile menţionate 
în program; Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate 
în program;  Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxă de viză Vietnam 25 USD/pers., se achită la sosire în 
Vietnam în baza autorizaţiei de la agenţie;
Taxă de viză pentru Laos 31 USD /pers. ( se achită la faţa 
locului); Taxă de viză pentru Cambodgia 30 USD /pers. ( se 
achită la faţa locului); Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se 
achită la faţa locului);Excursiile opţionale pentru grup minim de  
15 persoane; Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).
Excursie opţională la My Son  circa  30 USD/ pers.

• Supliment de single 575 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

12.11
2018

04.03; 05.11
2019

13. Siem Reap (Angkor) 
Plecăm să descoperim Siem Reap, care 
servește și ca poartă de intrare pentru cei care 
vin să viziteze templele din Angkor. Vedem 
situl arheologic Angkor Thom, Palatul Regal, 
Phime-Nakas, Terasa Elefanților și Terasa 
Regelui Lepros. Mergem în inima junglei, la 
Templul Ta Prohm, o altă minune arhitectonică 
a khmerilor. Clădirea a fost lăsată în starea 
în care a fost descoperită în secolul trecut și 
vegetația luxuriantă a acaparat zidurile sale, 
oferind un spectacol unic în lume. După ce 
facem fotografii cu impresionantul templu 
unde a fost filmată  pelicula “Lara Croft: Tomb 
Raider”, mergem să vedem Templul Angkor 
Wat, cel mai mare monument religios din 
întreaga lume. Complexul impresionează 
atât prin grandoarea sa, cât și prin detaliile 
arhitecturale remarcabile. Încheiem ziua cu 
o cină la un restaurant tradițional, cu dansuri 
khmere și mâncare delicioasă.

14. Siem Reap – Phnom Penh 
Începem ziua cu o croazieră pe Lacul Tonle 
Sap, și descoperim viața pescarilor care 
locuiesc în case plutitoare, așezate pe piloni 
înalți. Lacul este cea mai mare întindere 
de apă dulce din Asia de Sud-Est și a fost 

declarat în 1997 rezervație a biosferei. Dacă avem 
timp, vizităm și Școala Artizanilor din Angkor, unde 
vedem sculpturi realizate cu măiestrie în lemn 
și piatră, cât și piața locală, plină de fel de fel de 
suveniruri simpatice pentru cei de acasă. Plecăm 
apoi spre aeroport și zburăm spre Phnom Penh, 
capitala Cambodgiei, după care ne retragem la 
hotel pentru odină. 

15. Phnom Penh – Doha 
După mic-dejun, facem un tur al seducătorului 
Phnom Pehn, numit în trecut Perla Orientului, 
realizat după un model arhitectural francez. 
Vizităm Muzeul Național, clădire în stil khmer unde 
se află peste 5.000 de exponate, și, dacă regele 
decide că va admite turiști în acea zi, vizităm o 
parte a Palatul Regal. Continuăm cu Templul Wat 
Phnom, cu pagoda sa închinată zeiței mării, și 
cu Monumentul Independenței, apoi ne facem 
bagajele și ne pregătim să ne întoarcem acasă. 
Mergem la aeroport și ne îmbarcăm în avion cu 
destinația Doha. 

16. Doha – București
Sosim la Doha, de unde vom pleca spre București, 
cel mai probabil nerăbdători să revenim în 
misterioasele țări ale Orientului Îndepărtat.

DESPRE ACEST TUR!

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 200€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

2445€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

2395€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

2345€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

2325€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 

30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;
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Chengdu
Lhasa

Xian

Beijing

Shanghai

China 
Tibet

PELLERIN PLUS

2195 €
+ 599€ (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 599€ (taxe de aeroport) 

1995 €

+ 599€ (taxe de aeroport) 

2095€

STANDARD PLUS

+ 599€ (taxe de aeroport) 

2154 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

China 
UN TUR LA MARE ÎNĂLȚIME
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ITINERARIU

4. Lhasa
Începem ziua cu o călătorie de poveste, până 
la unul dintre cele mai importante trei lacuri 
sacre ale Tibetului, Yamdrok. Apa sa se spune 
că are proprietăţi magice, întinerind persoanele 
care o beau și nu numai. Ne bucurăm de 
culorile intense ale zonei și revenim în Lasha. 
Vizităm Templul Jokhang, cel mai important 
templu budist, unde se află statuia lui Buddha 
Sakyamuni la vârsta de 12 ani. Împrejurimile 
templului sunt de obicei înţesate cu pelerini 
care se roagă în genunchi sau înconjurând 
templul, activităţi la care puteţi lua parte, dacă 
vă tentează. Cinăm la un restaurant local și 
mergem la hotel. 

5.  Lhasa
După mic-dejun, plecăm la Palatul Potala, 
reședinţa de iarnă a lui Dalai Lama, inaugurat 
în secolul XII de către cel de-al 33-lea rege al 
Tibetului. Aici se află o mulţime de colecţii de 
obiecte sfinte și de mare importanţă culturală, 
printre care și mormintele foștilor Dalai Lama și 
peștera de meditaţie a regelui care a construit 
palatul. După-amiază vom vedea Sera, una 
dintre cele trei mari mânăstiri din Tibet ale 
sectei budiste. În fiecare zi, între orele 15 și 17, 
călugării de aici se strâng în curtea mânăstirii, 
unde au loc sesiunile de dezbateri budiste, 
un obicei străvechi în care credincioșii discută 
diferite aspecte religioase și filosofice. Tot 
aici putem vedea tipografia unde se publică 
scripturile religioase, cele trei mandale de nisip 
și Tabloul lui Buddha realizat pe stânci. 

6. Lhasa - Xian (avion)
Zburăm către Xian, capitala provinciei Shaanxi, 
odinioară punctul final al Drumului Mătăsii. 
Prima oprire va fi Piaţa Turnului cu Clopot, un 
simbol al orașului, apoi vom merge pe Strada 

  14 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

14 mese incluse:
    14 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

Contrastul dintre satele de pescari și 
zgârie-norii sclipitori este egalat doar de 
pagodele elegante care se îmbină perfect 
cu peisajele feerice. Calmul, răbdarea 
și voinţa călugărilor tibetani sunt de-a 
dreptul iconice, iar călătorii care ajung 
aici par să împrumute o mică parte din 
acestea.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

O ţară cât un continent, China ascunde o istorie fabuloasă. Clădirile impresionante, 
peisajele naturale remarcabile, cât și aromele îmbietoare captivează orice călător îi 
trece pragul. În Tibet descoperim una dintre cele mai fascinante culturi, în mijlocul 
unuia dintre cele mai sălbatice locuri de pe glob; o adevărată oază de civilizaţie într-
un deșert arid și friguros.

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. Chengdu
Plecăm din România cu destinaţia Asia. 
Ajungem în capitala provinciei Sichuan, 
considerată poarta de intrate către Tibet. Un 
număr impresionat de turiști vizitează Chendgu 
datorită bucătăriei locale, aparte faţă de cea 
tradiţională chineză. Vizităm Templul Qing Yang 
Gong, cel mai mare și mai vechi din sud-vestul 
Chinei și locul unde, potrivit legendelor, a 
luat naștere taoismul. Mâncăm de seară la un 
restaurant local și mergem la hotel.

2. Chengdu - Lhasa (avion)
După mic-dejun, avem parte de o experienţă 
care ne va umple de drăgălășenie și empatie. 
Vizităm Centrul de Cercetare pentru 
Reproducerea Ursului Panda Uriaș, fondat 
din dorinţa de salvare a acestei specii pe 
cale de dispariţie, și aflăm mai multe despre 
simpaticele animale. După prânz, zburăm 
spre Lhasa, unde ajungem după lăsarea serii. 
„Acoperișul lumii” se află la 3.650 de metri 
altitudine și ascunde o moștenire culturală și 
spirituală incontestabilă. 

3. Lhasa 
Astăzi vom explora în amănunt Lhasa, 
principalul oraș al Tibetului, locul de reședinţă 
al lui Dalai Lama și cel mai important centru 
spiritual al budiștilor tibetani. Numele așezării 
s-ar traduce drept „Tărâmul Zeilor”. Mergem pe 
agitata stradă Barkhor, centrul religios și social 
din Lhasa, unde vedem deopotrivă comercianţi 
și călugări care meditează. Budiștii au construit 
în apropiere o splendidă și impunătoare 
mânăstire, Drepung, probabil cea mai mare din 
lume. O vedem și noi, apoi ne plimbăm prin 
cea mai mare grădină a Tibetului, Norbulingka. 
Are 274 de camere și 360.000 de metri 
pătraţi, numai bune de explorat. După cină, ne 
retragem la hotel. 

1995 €
+ 599 € (taxe de aeroport)

/pers.

16 zile

Începând de la

Beijing Kao Ya

Ingredientul cheie este raţa pechineză. 
Nu poţi spune că ai fost în Beijing 
dacă nu ai savurat acest preparat 
tradiţional. Este ca și cum ai fi  ratat 
marele Zid sau Orașul Interzis. Raţa 
bine rumenită este servită cu fâșii de 
castravete și un delicios sos de fasole 
dulce, iar odată ce l-ai încercat, vei cere 
și o a doua porţie. Garantat!

Chengdu - Lhasa - Xian -Beijing -Shanghai

China & Tibet
UN TUR LA MARE ÎNĂLȚIME



Circuite Exotice 2018 - 201924

Musulmană, una dintre cele mai populare 
artere din Xian. Avem ocazia să pătrundem în 
spiritul local la cină, unde mâncăm preparate 
tradiţionale delicioase. 

7.  Xian

După mic-dejun, mergem să vedem 
Armata de Teracotă, una din cele mai mari 
descoperiri arheologice ale secolului al 
XX-lea, numită a opta minune a lumii. Deși 
multe dintre statui au fost deteriorate de-a 
lungul timpului sau vandalizate de cuceritori, 
acestea au fost restaurate, spectacolul oferit 
de miile de soldaţ i din teracotă  î n mă rime 
naturală  fiind unul emoţionant. Î n incintă  vom 
vizita și Muzeul Tră surii de Bronz, dedicat vieţii 
ş i meșteșugurilor din acele vremuri. După 
prânz, petrecem restul zile așa cum dorim, 
căutând suveniruri sau lăsându-se cuceriţi de 
străduţele fermecătoare din Xian.

8. Xian – Beijing (tren de mare viteză)

Prima oprire de azi va fi la Zidurile Orașului 
Vechi. Parte a patrimoniului universal, 
reprezintă unele din cele mai vechi, mai 
mari și mai bine conservate ziduri orășenești 
chinezești. 1781 Guvernul Provincial Shaanxi 
a hotărât sa restaureze zidul și să construiască 
un parc circular, care a devenit oază de liniște 
și calm pentru localnici și turiști, deopotrivă. 
Vedem apoi complexul arhitectural Marea 
Pagodă a Gâștei Sălbatice, care domină cu 
eleganţa sa clădirile moderne din jur și a fost 
ridicat pentru a proteja cele 657 de scripturi 
aduse de Călugărul Xuan Zhang. 

După ce mâncăm de prânz, mergem cu trenul 
de mare viteză până în Beijing.

9. Beijing 
Capitala Chinei ni se dezvăluie cu șarmantul 
său melanj între clădirile din perioada 
imperială și zgârie-norii impunători. Două 
universuri paralele și inegale coexistă și 
atrag milioane de turiști anual. Facem un tur 
exterior al Stadionului Olimpic și al Centrului 
Naţional Acvatic, apoi mergem într-un loc 
memorabil, care merită vizitat măcar o dată 
în viaţă. Este vorba despre Marele Zid, care 
șerpuiește pe o lungime de 6.000 de metri și 
străbate cinci provincii. Mao Zedung spunea 
că cel care nu a urcat pe Marele Zid nu e 
om. După ce facem fotografii cu panorama 
impresionantă, care merită văzută măcar o 
dată în viaţă, revenim în Beijing. Admirăm 
Palatul de Vară, reședinţă a familiei regale 
peste două milenii, cu a sa grădină imperială 
și împrejurimi pitorești, care parcă ne poartă 
în lumea fabuloasă a tablourilor chineze. Nu 
încheiem ziua fără două vizite speciale, la un 
magazin de jad și la o ceainărie tradiţională 
chineză. Urmează cina și odihnă, pentru că ne 
așteaptă zile pline.

10. Beijing 
Începem ziua în orașul în care se spune că 
nu te plictisești niciodată cu o plimbare prin 
sufletul Beijingului, Piaţa Tiananmen, cea 
mai mare piaţă din lume, care se întinde pe 
nu mai puţin de 440.000 de metri pătraţi. 
După ce vedem o mulţime de clădiri uriașe 
cu arhitectură în stil sovietic, mergem să 
descoperim Orașul Interzis, cea mai mare 
colecţie de clădiri antice din China. Cele 
peste 900 de construcţii au fost incluse în 

Patrimoniul Universal și milioane de turiști le 
vizitează anual. Complexul și-a primit numele 
pentru că în el nu aveau acces muritorii de 
rând. Seară participăm la un inedit show 
acrobatic, care ne va încânta prin graţie și 
măiestrie. 

11. Beijing - Shanghai (tren de mare 
viteză)
După mic-dejun, plecăm să vedem un loc plin 
de simboluri, unde împăraţii venerau cerul și 
se rugau pentru prosperitate. Templul Cerului 
este format din mai multe clădiri taoiste 
ridicate începând cu 1402 și vizitatorii spun că 
își recapătă pacea după ce vin aici. Mâncăm 
de prânz, apoi mergem la gară și plecăm 
cu trenul de mare viteză spre Shanghai, cel 
mai mare oraș din China și unul dintre cele 
mai puternice centre comerciale ale Asiei, 
care ne așteaptă cu peste 600 de zgârie-nori 
impunători.

12. Shanghai

Un melanj foarte autentic al culturilor, 
Shanghai ni se descrie plin de viaţă și arome 
îmbietoare încă de la primele ore ale zilei. 
Vizităm minunata Grădină Yuyuan, care 
adăpostește iazuri cu pești multicolori, flori 
superbe, cât și specii de copaci din întreaga 
lume. Continuăm cu Templul Chenghuang, 
ridicat în 1403, și apoi mergem în Shanghai 
Financial Center, a treia cea mai înaltă 
clădire din lume, având aproape 500 de 
metri înălţime și 101 etaje. Profităm de 
panorama surprinzătoare asupra orașului 
și facem fotografii cu siluetele futuriste ale 
clădirilor care au transformat Shanghai într-un 
important centru economic, apoi ne retragem 

TOP ATRACŢII

Armata de Teracotă  
Povestea Armatei de Teracotă începe 

cu împăratul Qin Shi Huang, care a 

cerut ridicarea a mii de soldati, în 

mărime naturală, care să-l păzească 

și să-l servească și în viata de apoi, 

cât și pentru a aminti lumii de triumful său. 

Pe lângă cei 8.000 de paznici ai împăratului, 

descoperirile de până acum includ și cai și care 

de război, muzicieni, acrobati și diferite păsări.

1
Marele Zid Chinezesc
Constructa uriașă are 21 de kilometri 

lungime și peste 2.500 de ani 

vechime. Șerpuind pe crestele 

muntilor și ale dealurilor, dar și prin 

văile adânci, zidul, prevăzut din loc 

în loc cu forturi cu aspect paralelipipedic și 

turnuri înalte de apărare, are o înăltime de 12 

metri și o lătime de 6,5 metri.

2
Grădina Yuyuan
Una dintre cele mai frumoase gradini 

ale lumii, Yuyuan a fost amenajată 

in timpul dinastiei Ming și numele 

său se traduce prin „multumire”, 

exact ce trăiesc vizitatorii superbului 

colt de natură. Gradina se remarcă prin fl ori 

multicolore și copaci încântători, dar și 

pavilioane, iazuri și stânci străvechi.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Tibet
.................................................................
Găluștele tradiţionale pregătite 
de tibetani, umplute cu carne sau 
legume, sunt delicioase. Le poţi 
mânca prăjite sau fi erte, după 
preferinţă, alături de ulei și sos de 
piper. Mai mult, pentru o experienţă 
completă bea o cană de ciocolată 
caldă alături de momos și vei fi  
mulţumit din plin

MOMOS  
..............................................................

• Supliment de single 400 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

15.04; 02.09; 
2019

la hotel pentru odihnă.

13. Shanghai 

Ne deplasăm către Zhujiajiao, oraș situat 
pe apă, vechi de aproape două milenii. 
Asemănarea cu Veneţia este evidentă, iar 
timpul parcă trece mai lent aici, în ritmul 
bărcilor fără motor care străbat canalele 
decorate de 36 de poduri de piatră. Relaxaţi, 
ne întoarcem în Shanghai, unde vizităm 
Templul Statuilor de Jad ale lui Buddha, î n 
care sunt expuse două  faimoase statui ale lui 
Buddha, una din jad alb și una din jad verde. 
Vom merge și în căutarea suvenirurilor pe 
renumita stradă Nanking, iar pe seară seara 
vei avea parte de încă o experienţă specială, 
o croazieră pe Râul Huangpu.

14. Shanghai - București 

Ne luăm la revedere de la Shanghai, cu 
promisiunea de a reveni pe meleagurile 
mistice ale Asiei, și mergem la aeroport, de 
unde zburăm spre România. Suntem siguri că 
vei duce acasă cele mai preţioase amintiri și 
cele mai inspirate suveniruri!

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

2195€
+ 599 € (taxe de aeroport)

1995€
+ 599 € (taxe de aeroport)

2095€
+ 599 € (taxe de aeroport)

2145€
+ 599 € (taxe de aeroport)

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.01.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.02.2019.

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

PREŢUL INCLUDE
Zboruri la dus Bucuresti => Chengdu;
Zboruri la retur Shanghai => Bucuresti;
Zbor direct Chengdu =>Lhasa, companie locală;
Zbor direct Lhasa => Xian, companie locala;
Bilete de tren de mare viteza: Xian - Beijing & Beijing 
– Shanghai
Transferuri aeroporturi-hoteluri-aeroporturi
Transport cu autocar local conform itinerariului
Cazare 13 nopti la hoteluri de 4*:
1 noapte la Chengdu, Mercure Chengdu North Hotel 
4* sau similar
4 nopti la Lhasa, The Tibet Cang-gyan Lhasa Hotel 4* 
sau similar
2 nopti la Xian, Grand Dynasty Culture Hotel 4* sau 
similar
3 nopti la Beijing,Super House International 4* sau 
similar
3 nopti la Shanghai, Golden River-view Hotel 4* sau 
similar
Pensiune completa: mic dejun, pranz si cina pe intreg 
circuitul (mai putin prima zidoar cina inclusa,ziua 11 

doar pranz inclus) - preparatele servite la mesele 
principale au specifi c chinezesc, bauturile nu sunt 
incluse
Tururile, vizitele si excursiile din program
Asigurare medicala Travel;
Ghizi locali
Insotitor de grup roman

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxele de aeroport & combustibil zboruri 
intercontinentale si locale: 599 Euro/persoana(se pot 
modifi ca pana la emiterea biletelor)
Taxa de viza si procesare: 75 Euro/persoana (poate 
suferi modifi cari pana la momentul aplicarii pentru 
viza)
Asigurarea medicala de calatorie obligatorie, 
Asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul) 
Bacsis pentru soferi si ghizi locali: 50 Eur/persoana (se 
vor achita insotitorului de grup, la sosirea in China)
Intrarile la obiectivele turistice altele decat cele 
mentionate in program

INFO DESPRE ACEST TUR!

Documete de călătorie
Pentru această destinație este nevoie de viză de 
călătorie. Pentru a afl a mai multe informații pcu privire 
la obținerea vizei, consulta pagina Termene si conditii 
din acest catalog.  Îţi recomandăm să ai o asigurare 
medicală de călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă banca 
emitentă a cardului tău de credit și afl ă condiţiile 
de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și cumpărături 
doar în moneda locală. Te sfătuim să ai la tine 
valută pe care o poți schimba în moneda locală la 
casele de schimb valutar. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-ţi serviciul 
de roaming. Și nu uita să iei cu tine un aparat 
foto, având în vedere locurile superbe pe care le 
vei vizita.

NU UITA DE...
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Ați fost vreodată la un festival dedicat 
maimuțelor? Bufetul Maimuțelor se ține 
în fi ecare an în fața templului Pra Prang 
Sam Yot din provincia Lopburi. Localnicii 
privesc această festivitate drept un mod 
de a mulțumi maimuțelor pentru că atrag 
mii de turiști. Cheltuiala nu e deloc mica: 
două tone de carne, fructe, înghețată 
și alte delicatesuri compun meniul 
festivităților. 

ATMOSFERA LOCALĂ

11 nopți cazare: 
    hotel de 4*

11 mese incluse:
    11 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

Phnom
Penh

Phuket

Siem Reap

Bangkok

THAILANDA

CAMBODGIA

� ailan�  
&Cambodgia

1245 €
+ 599€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

13 

zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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DATE DE PLECARE

renumite monumente din Angkor, Templul Bayon, Terasa 
Elefanților și Terasa Regelui Leproșilor.

9. Siem Reap, Cambodgia - Phuket, Thailanda
Azi zburăm din Siem Reap, întorcându-ne din nou în 
Thailanda, pe insula Phuket.

10 Phuket 
Începem ziua cu o vizită la Templul Suwannakuha, apoi 
urcăm într-o barcă tradițională spre Phang Nga Bay 
unde vom avea ocazia să intrăm la Peștera Lord și să 
ajungem la stâncile de la Khao Ma Ju, Khao Nom Sao 
și Khao Chang. De aici navigăm spre o altă insulă, Ping-
Kan, cunoscută și sub denumirea Insula James Bond, 
deoarece a servit drept decor natural pentru una din 
seriile filmelor James Bond, “The man with the golden 
gun” . Degustăm, apoi, un prânz tradițional thailandez, iar 
spre seară ne întoarcem la hotel în Phuket.

11-12. Phuket
Zi relaxantă pe plajele din Phuket, cu o multitudine de 
opțiuni de petrecere a timpului liber, inclusiv excursii 
opționale. 

13. Plecare din Phuket
Transfer de la hotel la aeroportul din Phuket.

14.  Sosire în București 

ITINERARIU
Bangkok - Phnom Penh - Siem Reap - Phuket - Phang Nga Bay - Phi Phi Island

1. București - Bangkok
Punct de întâlnire – Aeroportul Internațional Henri 
Coandă București. Zbor spre Bangkok cu escală.

2. Bangkok 
Transfel la hotel în Bangkok. Seara, croazieră  pe râul 
Chao Praya la bordului vasului Grand Pearl pentru a 
admira luminile capitalei thailandeze. Cină inclusă.

3. Bangkok 
Tur de oraș în Bangkok: Palatul Regal, Buddha de 
Smarald – protectorul Thailandei, care își are casa în 
sanctuarul Wat Phra Kaeo, templul cel mai important 
din Palatul Regal. Urmează Wat Pho, denumit și 
Templul lui Buddha Culcat -  cel mai mare și mai 
vechi templu din Bangkok și apoi Wat Trimit, templu 
ce adăpostește cea mai mare statuie de aur a lui 
Buddha din lume (de unde și denumirea colocvială 
de Templul lui Buddha de aur). Mai târziu ne bucurăm 
de o croazieră cu o ambarcațiune tradițională pe 
fluviul Chao Phraya și ne oprim la Wat Arun, un templu 
care adăpostește pagoda centrală, de 79 de metri, 
reprezentând Muntele Meru. 

4. Bangkok 
Zi liberă. Recomandări: oportunități de shopping sau 
unul dintre tururile opționale. 

5. Bangkok, Thailanda - Phnom Penh, Cambodgia
Transfer de la hotel la aeroportul din Bangkok, cu zbor 
Bangkok - Phnom Penh. La sosirea în Phnom Penh 
întâlnire cu ghidul local și transfer la hotel.

6. Phnom Penh 
Astăzi vizităm Palatul Regal din Phnom Penh, unde 
putem admira Pagoda de Argint - cel mai important 
templu budist al capitalei și templul oficial al Regelui 
- și Wat Prakeo (Templul lui Buddha de Smarald). 
Urmează o oprire la Muzeul Național, care este 
oglinda stilului tradițional khmer și unde putem 
admira cea mai faimoasă colecție de artefacte artistice, 
arheologice și religioase aparținând culturii khmere, 
datând din secolele IV-XIII. Mai târziu ne aventurăm 
în templul hindus Wat Phnom, care este construit pe 
un deal artificial și este cea mai veche construcție a 
orașului și facem o oprire și la Muzeul Genocidului, 
găzduit într-o fostă școală care a fost ocupată de 
khmerii roșii și folosită drept centru de detenție și 
tortură. Apoi, la 17 km sud-vest de Phnom Penh, 
vizităm Campurile Morții, locul unde khmerii roșii au 
omorât și îngropat peste 17.000 de oameni în timpul 
celor 4 ani de guvernare. Astăzi, pe locul gropilor 
comune, este ridicat un monument în memoria 
victimelor.

7. Phnom Penh - Siem Reap 
Transfer la aeroportul din Phnom Penh, cu zbor intern 
Phnom Penh - Siem Reap. După transferul la hotel, 
vizită la Angkor Wat, construit în perioada domniei 
regelui Suryavarman II în secolul al XII-lea. Seara, cină 
într-o ambianță locală, urmată de un show folcloric 
tradițional Apsara, specific culturii khmere.

8. Siem Reap
Vizită la Templul Ta Prohm, construit la mijlocul 
secolului al XII-lea de către regele Jayavarman al Vll-
lea, în onoarea mamei sale, urmată de Banteay Kdei, 
un complex monahal buddhist, construit la sfârșitul 
secolului al XII- lea în stilul arhitecturii Templului Bayon. 
Zizităm Srah Srang, o piscină sacră, Angkor Thom 
fosta capitală a marelui Imperiu Khmer, cu cele mai 

• Supliment de single 325 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Bangkok si Phuket – Bucureşti,  
zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Bilete de avion: Bankgok – Phnom Penh; Phnom Penh – Siem 
Reap; Siem Reap- Phuket;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispozitie 
conform programului;
11 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 4*;
Croazieră pe râul Chao Praya în Bangkok cu cină inclusă ;
Show folcloric tradiţional Apsara, specifi c culturii khmere,  
organizat într-un restaurant local din Siem Reap (cină inclusă);
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program; Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxă de viză pentru Thailanda: aprox. 55 €/pers. (care se va 
achita la sosirea pe aeroportul din Bangkok) ;
Taxă de viză pentru Cambodgia 35 € /pers. ( se achită la 
înscriere);
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

22.10;
2018

18.04*; 20.05; 15.10; 
15.11; 28.12*

2019

Temple și monumente unice Experiențe inedite

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Thailanda
..................................................................
Pentru că deja ne-am obișnuit ca 
fi ecare ţară din asia să aibă propria 
versiune a pacheţelelor sau rulourilor 
de primăvară, iată că le întâlnim și aici. 
Popiah sunt rulouri preparate dintr-o 
clătită din făină de grâu, umplute cu 
ridiche, legume tocate mărunt, alune, 
ou, tofu și jicama (o plantă înrudită cu 
mazărea).

POPIAH
...............................................................

PELLERIN PLUS
Reducere 250€

PROMO
Reducere 150€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1495 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1245€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1345 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1445 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri.

BEST DEAL

• Pentru plecarea din 18.04* se achita 
supliment de 30 €/pers.;
• Supliment tarifar pentru plecarea din 
28.12.2019, se va consulta oferta in 
agentie.
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Ayutthaya

Singapore

Malacca

Kuala Lumpur

Putrajaya

Kanchanaburi

Bangkok

THAILANDA

MALAEZIA

� ailan� 

PELLERIN PLUS

1425 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 599 € (taxe de aeroport) 

1245 €

+ 599 € (taxe de aeroport) 

1300 €

STANDARD PLUS

+ 599 € (taxe de aeroport) 

1375 €

Malaezia
Singapore

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Tigr�
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ITINERARIU
Bangkok -Ayutthaya -Kuala Lumpur - Putrajaya - Malacca - Singapore

Tigr�  Asiei

4. Bangkok - Piaţa plutitoare din Damnoen 
- Kanchanaburi
La 100 km de Bangkok, în debarcaderul Pichai, 
ne așteaptă o barcă ce ne va purta spre Piaţa 
Plutitoare din Damnoen Sauak. Piaţa este un 
loc foarte cunoscut ce atrage anual un număr 
mare de turiști veniţi să vadă modul tradiţional 
de comercializare a fructelor, legumelor și a 
altor produse proaspete. După ce savurăm un 
prânz local autentic, plecăm spre Tabăra de 
Elefanţi Taweechai, unde putem observa aceste 
animale fascinante într-un mediu relativ deschis. 
Thailandezii au dezvoltat de-a lungul istoriei o 
relaţie apropiată cu elefanţii, pe care au folosit-o 
inclusiv în diferite activităţi ale societăţii, cum ar 
fi construcţiile sau agricultura. Doritorii au chiar 
ocazia de a face o plimbare cu elefantul prin 
junglă, activitate foarte populară, ce atrage mulţi 
turiști în zonă. Ne continuăm apoi plimbarea pe 
râu, înconjuraţi de vegetaţia luxuriantă a junglei 
și de așezările cu case tradiţionale ale grupului 
etnic Mon. La întoarcerea spre Bangkok facem 
neapărat un stop la podul peste râul Kwai, un 
loc foarte îndrăgit de amatorii de fotografie.

5. Bangkok - Ayutthaya 
Începem ziua cu o excursie la Ayutthaya, fosta 
capitală a Siamului, situată la 90km Nord de 
Bangkok. Pe drum oprim la Palatul de Vară Bang 
Pa-In, situat între capitala Bangkok și Ayutthaya. 
Construcţia iniţială datează încă din sec al XVII-
lea, însă după distrugerea Ayutthayey a fost 
abandonată. A fost readus la viaţă în sec al XIX-
lea, cea mai mare contribuţie având-o Regele 
Rama al V-lea. Clădirile și pavilioanele palatului 
îmbină elemente arhitecturale thailandeze și 
chineze, dar și gotice, în timp ce grădina este 
inspirată din peisagistica europeană. Sosim 
la Ayutthaya, unde vizităm fosta capitală. În 
timpul apogeului Regatului Siam, era unul 
dintre cele mai frumoase și mai bogate orașe 
din Asia de Sud-Est. Templele și palatele ornate 
cu aur au atras deopotrivă admiraţie, dar și 
invidie, din partea popoarelor vecine. În 1767 
armata birmaneză a atacat și jefuit Ayutthaya, 
iar capitala a fost mutată la Bangkok. Vizităm 
un sit arheologic cu monumente precum Wat 
Mahathat, reședinţa marilor călugări, și Wat 
Phra Si Sanphet, cel mai mare și mai important 
templu din oraș. În continuare pornim într-o 
croazieră pe râul Chao Phraya, cu destinaţia 

  11 nopți cazare: 
    hotel de 4*

18 mese incluse:
   11 mic-dejunuri
   6 prânzuri +1 cină

Transport: 
    cu avionul

Centre urbane care rivalizează cu 
imaginaţia scriitorilor SF, jungle nesfârșite, 
zone de coastă cu plaje așa cum îţi poţi 
imagina paradisul pe Pământ. Iată pe 
scurt ceea ce vei putea vedea, simţi, 
experimenta pe parcursul a 14 zile

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

Asia de Sud-Est se dezvăluie ca un teritoriu excentric, unde cultura modernă 
și agitată a capitalismului se îmbină perfect cu aerul mistic al istoriei acestor 
locuri. Natura convieţuiește în armonie deplină cu tehnologia de ultimă oră, iar 
amalgamul de culturi diferite pare că dă naștere unui stil de viaţă cu totul nou și 
fascinant.

1245 €
+ 599 € (taxe de aeroport)

/pers.

16 zile

Începând de la

1. București - Istanbul - Bangkok
Întâlnirea iniţială are loc la Aeroportul Otopeni 
din București. De aici zburăm spre Bangkok, via 
Istanbul.

2. Bangkok
Sosim în Bangkok, unul dintre cele mai 
frumoase orașe ale Asiei. Supranumit și Orașul 
Îngerilor, este o metropolă în adevăratul sens 
al cuvântului, impresionând cu un amestec 
interesant între estul tradiţional și vestul modern, 
fiecare stradă rezervând surprize vizitatorilor. 
Clădiri vechi și dărăpănate se ghemuiesc 
lângă templele exotice înconjurate de grădini 
încântătoare, deasupra cărora se înalţă hoteluri și 
clădiri de birouri moderne. Odată ajunși, facem 
transferul către hotel. Pentru restul zilei, vă puteţi 
odihni în camera de hotel sau puteţi face un tur 
de acomodare cu orașul.

3. Bangkok, Turul Templelor, Marele Palat 
- Thonburi 
După micul dejun începem turul orașului, în 
compania unui ghid local. Prima vizită este la 
Wat Traimit, unde se află o impresionantă statuie 
a lui Buddha, realizată din 5,5 tone din care 180 
kg de aur. Ne îndreptăm apoi către Wat Pho, 
cel mai mare templu din Bangkok și unul dintre 
cele mai vechi. Complexul adăpostește peste 
o mie de reprezentări ale lui Buddha, printre 
care Buddha Culcat, una dintre cele mai mari 
și mai cunoscute. De aici plecăm spre Templul 
Wat Phra Kaew și Marele Palat, fosta reședinţă 
a regilor Thailandei și cel mai bun exemplu de 
organizare a curţii siameze. Putem vedea Palatul 
Funerar, Palatul Recepţiilor, Sala Tronului, Sala 
Încoronărilor, Casa de Oaspeţi și un frumos 
templu în care se află o statuie din smarald, 
cea mai respectată imagine a lui Buddha din 
Thailanda. După ce servim un prânz cu specific 
local, continuăm turul orașului cu vechiul 
oraș Thonburi, acum partea vestică a orașului 
Bangkok, situat pe malul râului Chao Phya. 
Orașul mai este denumit și „Veneţia Orientului”, 
datorită numărului mare de canale care îl străbat. 
Încheiem turul cu vizite la Muzeul Naţional al 
Barjelor Regale și la templul Wat Benjamaborpitr, 
cunoscut și ca Marele Templu de Marmură Albă, 
o adevărată comoară a arhitecturii thailandeze. 
Retragere la hotel. 

Rezervaţia Deltei Sungei Buloh

Excursia de o zi din Singapore în  
delta Sungei Buloh dezvăluie vechea 
frumuseţe a zonelor neacaparate de 
expansiunea urbană modernă Aici vei 
vedea mai multe specii de păsări exotice 
și specii de reptile mari. Atenţie, aerul 
călduros și umed este mediul preferat 
al insectelor, așa că nu uita de spray-
urile împotriva acestora! Poartă haine 
răcoroase.

Thailanda - Malaezia - Singapore

Obiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Temple și monumente Experienţe inedite

14 zile

EXPERIENŢE
CULTURALE
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Nontaburi, trecând pe lângă Koh Kret, o mică 
insulă situată pe „Răul Regilor”, unde zărim 
locuinţele tradiţionale ale populaţiei Mon. De 
aici ne întoarcem la hotelul din Bangkok.

6. Bangkok - Kuala Lumpur 
După micul dejun mergem la aeroport, 
unde ne îmbarcăm pentru zborul spre Kuala 
Lumpur. Ajungem în Malaiezia, una dintre cele 
mai populare destinaţii din Asia de Sud-Est. 
Arhitectura, arta și bucătăria sunt un amalgam 
de influenţe malaeziene, chineze și indiene și 
asigură o experienţă multiculturală fascinantă. 
Seara, odată ajunși, vizităm Piaţa de Noapte 
Chinatown unde ne putem exersa abilităţile 
de negociatori. Ultima vizită este la templul 
Sri Mahamariamman, unul dintre cele mai 
frumos ornamentate temple indiene din oraș. 
Seara cinăm la un restaurant cu specific local, 
unde avem parte de un spectacol tradiţional 
malaezian. Cazare în Kuala Lumpur.

7. Kuala Lumpur
Ziua este destinată integral vizitelor în Kuala 
Lumpur, capitala Malaeziei și cel mai mare 
oraș. Cu cerul brăzdat de minarete, zgârie nori 
și domuri, străzi ticsite de tarabe cu mâncare 
și ochiuri de vegetaţie, orașul oferă un tablou 
cu multe contraste și pare a fi un mic univers 
compact. Descoperim frumuseţile orașului, 
precum Moscheea Naţională - Masjid Negara 
și Monumentul Naţional - Tugu Negara, 
construit în memoria soldaţilor căzuţi în 
războiul de independenţă. Trecem pe lângă 
Curtea Federală, construită în stil maur, și 
pe lângă vechea clădire a Gării Centrale. 
Vedem apoi celebrul Club de Cricket și Palatul 
Regelui, flancat de gărzi regale ce amintesc 
de cele britanice. Următorul stop fotografic 

este la turnurile Petronas, simbolul orașului, 
sediul central al companiei petroliere cu 
același nume. Turnurile au la bază un mall 
de cumpărături și reprezintă o operă de artă 
a arhitecturii moderne. Restul după-amiezii 
îl puteţi petrece după bunul plac. Cazare în 
Kuala Lumpur.

8. Kuala Lumpur - Putrajaya
Astăzi facem o excursie în capitala 
administrativă a Malaeziei, Putrajaya. Orașul 
este o combinaţie interesantă de arhitectură 
monumentală modernă și vegetaţie bogată, 
atent îngrijită. Cultural, are o puternică 
influenţă islamică, dată de populaţia care 
aparţine aproape în întregime acestei religii. 
Așezarea poartă numele unui fost premier 
ce a jucat un rol esenţial în dobândirea 
independenţei statului, pe nume Tunku 
Abdul Rhman Putra Al-Hak. Cele 13 grădini și 
parcuri, alături de lacul care domină centrul, 
i-au dat orașului numele de „Orașul Verde” 
al Malaeziei. Pe malul lacului sunt dispuse 
monumente ale orașului: Perdana Putra, 
clădirea Guvernului Malaeziei și Moscheea 
Putra, despre care se spune că evocă 
Moscheea Regelui Hassan din Casablanca, sau 
Monumentul Mileniului. După masa de prânz 
ne întoarcem în Kuala Lumpur. Cazare. 

9. Kuala Lumpur - Malacca
Continuăm descoperirea Malaeziei ajungând 
azi în Malacca, un oraș-stat situat în partea de 
Sud a peninsulei Malaeziene, cel mai vechi 
oraș al ţării. Brăzdat de canale înguste de-a 
lungul cărora se întind șiruri de case colorate, 
alături de temple străvechi și de boutique-uri 
moderne, este poate cel mai romantic oraș 
al Malaeziei. Așezarea este o fostă colonie 

portugheză, olandeză și britanică și face parte 
din Patrimoniul Mondial UNESCO. Vizităm 
aici Piaţa Olandeză, unde vedem Biserica lui 
Hristos, cea mai veche biserică protestantă 
din stat, Fântâna clădită de britanici în cinstea 
Reginei Victoria, Turnul cu Ceas ce se ridică în 
spatele fântânii, iar apoi continuăm cu Templul 
Cheng Hoon Teng, cel mai vechi templu 
chinez de aici, Porta de Santiago, amintire a 
ocupaţiei portugheze și Biserica Sfântul Paul, 
locul unde Francisc Xaveriu a înfiinţat prima 
școală modernă a statului. După-amiază ai 
timp liber pentru a explora strada Jonker, 
renumită pentru antichităţile malaeziene. 
Cazare în Malacca. 

10. Malacca - Singapore
După ce luăm micul dejun ne îmbarcăm 
într-un autocar cu destinaţia Singapore. Pășim 
într-o lume în care chemările la rugăciune 
concurează cu agitaţia capitalismului, unde 
bătrânii joacă mahjong, iar tinerii se relaxează 
cu meciuri de cricket. Această fascinantă 
diversitate de stiluri de viaţă, culturi și religii 
înflorește în cadrul unei societăţi foarte 
bine organizate și închegate. Singapore e o 
metropolă modernă foarte curată, înconjurată 
de parcuri verzi și atent îngrijite. Bucătăria 
locală este o atracţie turistică populară și 
o importantă particularitate culturală. O 
experienţă locală autentică nu poate fi 
completă fără o vizită la Hawker Center, 
un local iconic unde puteţi servi mâncăruri 
și băuturi locale. Acest oraș este faimos și 
pentru numărul mare de mall-uri și magazine 
extravagante. După terminarea turului vom 
face cazarea la hotel. 

TOP ATRACŢII

Turnurile Petronas

Cele două turnuri din centrul orașului 

Kuala Lumpur deţin mai multe 

recorduri mondiale, printre care: cele 

mai înalte turnuri gemene din lume, cea mai 

adâncă fundaţie din lume, cea mai înaltă 

pasarelă din lume.  Pentru construirea lor 

a fost cheltuit peste un miliard de dolari. 

Fiecare dintre cele două turnuri are câte 

88 de etaje și o înălţime maximă de 452 

de metri. Fiecaare turn cântărește peste 

300.000 de tone. 

1 Masjid Putra

Moscheea Roșie din noua capitală 

Putrajaya. Moskeea Roșie (Masjid 

Putra) este moscheea principala din 

Putrajaya, a cărei construcţii a început în 

1997 și a durat doi ani. Materialul din care 

a fost ridicată moscheea este granitul roz, 

de aici și denumirea de Moscheea Roșie. 

Capacitatea moscheei este de 15.000 de 

persoane și este localizato pe malul Lacului 

Putajaya, în apropiere de Perdana Putra, 

clădirea ce găzduiește biroul Primului 

Ministru al Malaieziei.

2 “Arca lui Noe” 
Marina Bay Sands din Singapore 

(denumită popular și “Arca lui 

Noe”) este probabil cea mai luxoasă 

staţiune din lume. Construită sub forma 

a trei zgârie-nori legaţi între ei de o 

platformă ce face ca întreaga contrucţie 

să semene cu o navă marină. Piscinele 

sale exterioare oferă o superbă panoramă 

asupra orașului.

3
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TOP ATRACŢII

DATE DE PLECARE

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Bangkok si Singapore – Bucureşti,  
zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Bilet de avion Bankgok – Kuala Lumpur;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
11 nopţi de cazare  cu mic dejun   în hoteluri de 4*;
6 prânzuri + 1 cină;
Excursie – Piaţa Plutitoare din Damnoen, Tabăra de Elefanţi de 
la Taweechai;
Plimbare cu barca pe râul Kwai;
Excursie la Ayutthaya cu croazieră pe vasul Grand Pearl;
Excursie la Putrajaya -  capitala administrativă a Malaeziei;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxă de viză pentru Thailanda: aprox. 55 €/pers. (care se va 
achita la sosirea pe aeroportul din Bangkok) ;
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale: Night Safari 55 €/pers., Insula Sentosa 
95€/pers. , Round Island Tour 80€/pers. (grup minim de  15 
persoane); Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică; Taxe foto + video locale 
(se achită opţional la faţa locului).

DESPRE ACEST TUR!

11. Singapore
Turul de astăzi este o experienţă cu nenumărate 
contraste între nou și vechi. Descoperim istoria, 
cultura și stilul de viaţă al incitantului Singapore. 
Trecem prin cartierul colonial pentru a admira 
Padang, o zonă verde foarte întinsă, destinată 
relaxării și sporturilor, așezată chiar în centrul 
orașului, apoi ne îndreptăm spre Esplanade 
Theatres, o construcţie postmodernistă imensă, 
cu rol de sală de spectacole, așezată pe malul 
râului Singapore. În apropiere descoperim și 
Statuia Merlion, simbolul orașului, sub forma 
unei creaturi imaginare cu cap de leu și trup 
de pește, ce face trimitere la originile orașului 
ce a fost odată o mică așezare pescărească. 
Continuăm cu una dintre cele mai vibrante și 
autentice districte, Little India, apoi cu imensul 
cartier exotic Chinatown. Turul culminează cu 
faimoasa grădină botanică a orașului, descrisă 
de revista Times drept „cea mai frumoasă junglă 
urbană din Asia”. După terminarea turului vă 
puteţi petrece restul timpului după cum doriţi, 
sau opțional Night Safari. Fiind primul de acest 
tip din lume, desfășurat pe o suprafaţă de 40 
de hectare, parcul dezvăluie viaţa și misterele 
nocturne ale junglei tropicale. Avem ocazia de 
a vedea o mulţime de animale nocturne, de 
la prădători feroce la animale mici și timide, 
aflându-ne în deplină siguranţă și confort, la 
bordul unui trenuleţ ce străbate parcul. Trecem 
prin habitate ce reproduc mediul natural de la 
poalele munţilor Himalaya, din Pădurile Asiei de 
Sud-Est sau din zona subcontinentului indian. 
După acest tur de safari ne vom deplasa către 
hotel. Cazare în Singapore.

12. Singapore - Insula Sentosa
Astăzi, doritorii pot opta pentru o excursie pe 
Insula Sentosa, sau pot alege să rămână în 
Singapore, explorând orașul pe cont propriu. 
Deplasarea pe insulă se face cu telecabina, 
ocazie cu care putem admira orașul de la 
înălţime. Insula ne dezvăluie plaje cu nisip auriu, 
o gamă largă de atracţii tematice, spa-uri de 
renume mondial, zone cu vegetaţie luxuriantă, 
reședinţe luxoase, terenuri de golf și un imens 
Oceanariu cu pești tropicali. După ce ne-
am lăsat fascinaţi de frumuseţea insulei, ne 
întoarcem în Singapore pentru a servi prânzul. 
După aceea aveţi timp liber la dispoziţia, sau 
puteţi opta pentru o vizită la Grădinile Naţionale, 
unde veţi vedea renumitele sere climatizate 
Flower Dome și Cloud Forest, dar și grădinile 
verticale Supertrees. Flower Dome adăpostește 
elemente de vegetaţie specifice Africii de 
Sud, Californiei, Spaniei și Italiei. Avem ocazia 
de vedea specii precum baobabul, Copacul 

Fantomă din Madagascar și un măslin în vârstă de peste 
1000 de ani. Cloud Forest adăpostește cea mai mare 
cascadă de interior din lume, în timp ce Supertrees 
oferă o panoramă deosebită deasupra grădinilor. 

13. Singapore - București
Ai program liber sau, dacă îţi surâde ideea, vino cu 
noi într-o excursie opţională denumită Round Island 
Tour. Vom vedea orașul dintr-o altă perspectivă decât 
una turistică, depărtându-vă de zonele turistice și 
descoperind diversitatea culturii locale. Turul începe cu 
o plimbare prin piaţa de fructe unde găsim numeroase 
soiuri tropicale proaspete și delicioase. Următoarea 
oprire este la Barajul Kranji, locul unde armata japoneză 
a debarcat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
pentru a ataca fortăreaţa aliaţilor din Singapore, apoi 
la monumentul ridicat în memoria soldaţilor căzuţi la 
datorie. De aici ne întoarcem în centrul orașului pentru 
a vizita Templul Dealul Luminos, cel mai mare templu 
budist din Singapore. Continuăm deplasarea spre Est, 
oprindu-ne întâi în Tampines și apoi în satul Changi, 
pentru a descoperi stilul de viaţă relaxat al sătenilor din 
această zonă. Seara ne vom deplasa spre aeroportul din 
Singapore, unde ne vom îmbarca în cursa cu destinaţia 
finală București. 

13. Sosire în București
Ne întoarcem acasă cu amintiri deosebite, dar în mod 
special mai fericiţi că am descoperit o parte din cultura 
fascinantă a Asiei. 

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Malaezia
..................................................................
Pentru că deja ne-am obișnuit ca 
fi ecare ţară din asia să aibă propria 
versiune a pacheţelelor sau rulourilor 
de primăvară, iată că le întâlnim și aici. 
Popiah sunt rulouri preparate dintr-o 
clătită din făină de grâu, umplute cu 
ridiche, legume tocate mărunt, alune, 
ou, tofu și jicama (o plantă înrudită cu 
mazărea).

POPIAH
...............................................................

Muzeul Ţestoaselor vii 
Aici poţi vedea ţestoase de mai multe 
mărimi și specii și le poţi observa în 
habitatul lor, le poţi hrăni, mângâia 
sau fotografi a. Acest muzeu se afl ă in 
Grădina Chinezească din Singapore, 
și deţine peste 800 de exemplare, din 
peste 50 de specii diferite.

• Supliment de single 575 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

06.10
2018

20.03; 25.04*; 13.10; 
07.11

2019

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 180€

PROMO
Reducere 125€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1425 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1245€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1300 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1375€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;
• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 
30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;
• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Pentru plecarea din 25.04* se achita 
supliment de  30 €/pers.
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Călătorii care au ajuns în Thailanda 
deseori folosesc o expresie, care 
credem că spune aproape totul despre 
Thailanda: Paradisul pe Pământ. Insuele 
sale cu plaje fermecătoare, peisajele 
suprarealiste, orașele pline de culoare, 
oamenii primitori, mâncarea cum doar 
gurmanzii visează... Iată ce oferă aceste 
locuri celor care și-au pus în gând să 
petreacă vacanța în Thailanda. 

ATMOSFERA LOCALĂ

8 nopți cazare: 
    hotel de 4*

8 mese incluse:
    8 mic-dejunuri
   

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

Bangkok 
& Krabi

PARADISUL EXOTIC

Krabi
Phuket

Bangkok

THAILANDA

695 €
+ 599€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

10 

zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Bangkok 
& Phuket
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DATE DE PLECARE

adăpost pentru călugării ce locuiesc și se roagă 
aici. Poți face un tur opțional pe Insula Ko Phi Phi 
Don, pe plajele căreia vei întâlni macaci prietenoși 
care abia așteaptă să îi hrănești cu banane. Cu 
siguranță te așteaptă o vacanță de neuitat.
Seara poți merge pe o plajă liniștită pentru a privi 
cerul înstelat sau a face o baie nocturnă în apele 
cristaline. Însă dacă preferi viața de noapte și cauți 
un loc plin de muzică și agitație, îți recomandăm 
să petreci serile pe plaja Ao Nang, plină de baruri 
și restaurante cu mâncare delicioasă și cocktail-uri 
pe alese.

9.  Krabi 
După micul dejun, ne mai rămâne puțin timp 
limber în care ne putem plimba pe îndelete după 
pofta inimii. Ai putea merge la shopping pentru 
a găsi cele mai alese suveniruri pentru cei dragi, 
Te mai poți opri undeva petru o ultimă experiență 
culinară. După-amiaza, ia-ți la revedere de la plajă 
și peisajele superbe din Krabi. Cazare în Krabi. 

10.  Plecare din Krabi 
Transfer de la hotel la aeroportul din Krabi, 
de unde ne vom îmbarca pentru zborul spre 
București.

SEJUR
Bangkok - Krabi

1.  Plecare Din București 
Călătoria noastră începe de pe Aeroportul 
Internațional Otopeni din București, de unde ne 
îmbarcăm pentru zborul spre Bangkok.

2.  Sosire în Bangkok 
Aterizăm pe Aeroportul Internațional din Bangkok, 
de unde avem transfer la hotelul ales, la care ne 
vom caza pentru următoarele zile.

3.  Bangkok 
Ne propunem să fim matinali și să nu pierdem 
nicio secundă din această vacanță, așa că, după 
micul dejun pornim spre centrul orașului Bangkok, 
pentru a vizita Palatul regal, unul dintre cele mai 
vizitate puncte de atracție din oraș, un complex de 
temple, palate și clădiri oficiale, folosite în prezent 
de familia regală pentru evenimentele oficiale. 
Următorul pe lista de nestemate ale capitalei 
Bangkok este sanctuarul Wat Phra Kaeo, cel mai 
important templu din Complexul Palatului Regal, 
unde stă adăpostit Buddha de Smarald, comoara 
națională, considerat protectorul Thailandei. În 
timpul vizitei la Templul Wat Trimit, vom avea 
ocazia să admirăm cea mai mare statuie de aur 
din lume, reprezentându-l de Buddha, de aici și 
numele alternativ al templului: Templul Buddha 
de Aur. Vom vizita în continuare Templul Wat 
Pho, denumit și Templul lui Buddha Înclinat, cel 
mai mare și mai vechi templu din Bangkok, unde 
vom regăsi una dintre cele mai mari statui ale lui 
Buddha. 

4.  Bangkok - Krabi 
După micul dejun, avem transfer la Aeroportul din 
Bangkok, de unde ne vom îmbarca pentru un zbor 
intern spre Insula Krabi.

05-08.  Krabi 
Insula Krabi oferă nenumărate opțiuni pentru 
relaxare și distracție, fie că ești pasionat de 
sporturi, shopping sau experiențe culinare și 
culturaale, așa că îți recomandăm să îți planifici 
dinainte activitățile pentru a te asigura că nu pierzi 
niciun moment din vacanța ta. Dacă ești pasionat 
de sport și mișcare, dar și de minunatele peisaje 
exotice, ai putea alege snorkeling, rafting sau rock 
climbing, o plimbare cu o barcă de pescuit sau, de 
ce nu, un tur al insulei pe bicicletă. După asta, te 
poți relaxa la un SPA Thailandez local sau te poți 
bucura de un masaj chiar pe plajă. Știai că, înainte 
de a deveni destinație turistică, insula Krabi a fost 
un paradis al elefanților? Încă mai poți găsi aici 
tabere cu elefanți și îți recomandăm să le faci o 
vizită, pentru că sigur te va binedispune. Nu rata 
Plaja Phra Nang, poate cea mai frumoasă din zonă, 
și izvoarele termale Klong Thom, așezate, cum nu 
se poate mai bine, lângă o pădure tropicală. O altă 
locație absolut feerică este Parcul Natural Thung 
Teao, unde vei găsi Laguna de Cristal, cu o apă 
mai curată și mai albastră decât ai visat vreodată. 
Tot aici poți admira animale spectaculoase, unele 
fiind rare sau pe cale de dispariție. Desigur nici 
peșterile nu puteau lipsi de pe insulă, așa că și 
acestea merită vizitate. Îți recomandăm Peștera 
Wat Tham Sua, ce găzduiește un templu budist, 
fiind considerată una dintre minunile naturale 
ale Thailandei. Această peșteră constituie și un 

• Supliment de single 365 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

02.11; 27.11
2018

15.01; 29.01; 20.02; 
20.03; 23.04*; 20.11; 
28.12*

2019

• Pentru plecarea din 23.04* se achita 
supliment de  30 €/pers.
• Supliment tarifar pentru plecarea din 
29.12* se va consulta oferta in agentie.

Temple și monumente unice Experiențe inedite

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Thailanda
.............................................................
Pregătește-te pentru cea mai 
gustoasă salată, preparată dintr-
un amestec de papaya, usturoi, 
creveți și chili, stropită cu suc de 
lime și presărată cu alune proaspăt 
prăjite. Poate fi  un mic dejun 
delicios, sau o gustare ușoară, 
numai bună de savurat în timp ce 
te relaxezi pe o plajă exotică.

SALATĂ DE PAPAYA ȘI CREVEȚI  
...........................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Bangkok si Krabi – Bucureşti,  zboruri  
cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Bilet de avion Bankgok – Krabi;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispozitie 
conform programului;
8 nopţi de cazare  cu mic dejun   în hoteluri de 4* : 3 nopţi în 
Bangkok şi 5 nopţi în Phuket;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program ;  Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

Grup minim 20 pers.  Pentru grupuri mai mici de  20 de 
persoane, preţul se va recalcula.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxă de viză pentru Thailanda: aprox. 55 euro/pers. (care se va 
achita la sosirea pe aeroportul din Bangkok) 
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

DESPRE ACEST SEJUR!

PELLERIN PLUS
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

845 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

695€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

745 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

795 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2018.

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.06.2019 

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

BEST DEAL
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PELLERIN PLUS
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

845€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

695€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

745€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

795€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 

de zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT - transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată 

până la 60 de zile 
înainte de data 
plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

stațiune a insulei: Patong. Timp liber pentru 
relaxare. Seara mergem în zona de divertisment, în 
apropierea străzii Bangla. 

06-09. Phuket  
Vom petrece patru zile de vacantă pe insulă, în 
Stațiunea Phuket, unde ne vom relaxa la plajă. 
Avem posibilitatea de a practica sporturi nautice, 
precum zborul cu parașuta de-a lungul Golfului 
stațiunii. Se vor organiza deplasări în excursii 
opționale de jumătate de zi sau o zi, în insulele 
Phi-Phi sau James Bond, ce au fost folosite ca 
platouri de filmare pentru filme ca Golden Gun sau 
The Beach. Vom vizita (opțional) capitala insulei 
pentru a admira casele coloniale portugheze 
înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO, Marele 
templu Hanuman, piețele unde au loc diferite 
festivaluri, cum ar fi festivalul Florilor sau Festivalul 
Vegetarienilor. Pentru a cunoaște mai bine cultura 
locală, vom asista opțional la spectacolul Fantasia, 
un gen de spectacol cu foarte mulți actori și 
figuranți. Nu rata oportunitatea de a te juca și a te 
apropia de tigrii la Tiger Kingdom, unde aceste 
animale îmblânzite au fost născute și crescute în 
captivitate. O fotografie în care stai nonșalant lângă 
un tigru viu în carne și oase va fi cu siguranță ceva 
demn de arătat prietenilor. Spre seară, ne vom 
deplasa în cel mai sudic punct al Insuleli Promthep 
– Capul lui Brahma – pentru a asista, într-un decor 
feeric, la “Sărutul Soarelui cu Apele Oceanelor”, pe 
linia mediană virtuală a întretăierii apelor Oceanului 
Indian cu cele ale Oceanului Pacific, pornind din 
fața Marelui Far al Amiralului Chumphon. Se pot 
rosti aici și dorințe, care, potrvit legendei, se vor 
împlini. 
După asfințit, plajele si străzile se transformă în 
adevărate destinații de distracție, similare cu Ibiza 
sau Mallorca. Vei fi surprins de faptul că acestă 
insulă liniștită ce pare în timpul zilei un paradis al 
relaxări, are o viață de noapte atât de intensă.

10  Plecare din Phuket 
Transfer la aeroport pentru a ne îmbarca pentru 
zborul spre București.

SEJUR
Bangkok -  Phuket

1. Plecare Din Bucuresti 
Călătoria noastră începe de pe Aeroportul 
Internațional Otopeni București, de unde ne 
îmbarcăm pentru zborul spre Bangkok.

2. Sosire În Bangkok 
Aterizăm pe Aeroportul Internațional din 
Bangkok, de unde avem transfer la hotelul ales, 
la care ne vom caza pentru următoarele zile.

3. Bangkok 
Ne propunem să fim matinali și să nu pierdem 
nicio secundă din această vacanță, așa că, 
după micul dejun pornim spre centrul orașului 
Bangkok, pentru a vizita Palatul Regal, unul 
dintre cele mai vizitate puncte de atracție din 
oraș, un complex de temple, palate și clădiri 
oficiale, folosite în prezent de familia regală 
pentru evenimentele oficiale. Următorul pe 
lista de nestemate ale capitalei Bangkok este 
sanctuarul Wat Phra Kaeo, cel mai important 
templu din Complexul Palatului Regal, unde 
stă adăpostit Buddha de Smarald, comoara 
națională, considerat protectorul Thailandei. În 
timpul vizitei la Templul Wat Trimit, vom avea 
ocazia să admirăm cea mai mare statuie de aur 
din lume, reprezentându-l de Buddha, de aici și 
numele alternativ al templului: Templul Buddha 
de Aur. Vom vizita în continuare Templul Wat 
Pho, denumit și Templul lui Buddha Culcat, cel 
mai mare și mai vechi templu din Bangkok, unde 
vom regăsi una dintre cele mai mari statui ale lui 
Buddha. 

4.  Bangkok
Avem o zi liberă în Bangkok, în care ne putem 
plimba pe îndelete după pofta inimii. Ai putea 
merge la shopping pentru a găsi cele mai 
alese suvenire pentru cei dragi, Bangkok fiind 
una dintre primele zece destinații din lume 
preferate pentru această activitate distractivă și 
relaxantă deopotrivă. Poți opri în centru pentru 
o experiență culinară, sau, alternativ, poți alege 
unul dintre tururile opționale pe care ți le-am 
pregătit.

5.  Bangkok - Phuket  
După micul dejun, avem transfer la Aeroportul 
din Bangkok, de unde ne vom îmbarca pentru 
un zbor intern spre Insula Phuket, denumită și 
„Giuvaierul Muntelui și Mării”, o salbă de golfuri 
și stațiuni turistice, cu peste o duzină de insulițe 
verzi adiacente și priveliști de basm. Transfer 
și cazare la un hotel aflat în cea mai frumoasă 

• Supliment de single 365 €

SUPLIMENTE & REDUCERI
PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Bangkok si Phuket – Bucureşti,  
zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Bilet de avion Bankgok – Phuket;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispozitie 
conform programului;
8 nopţi de cazare  cu mic dejun   în hoteluri de 4* : 3 nopţi în 
Bangkok şi 5 nopţi în Phuket;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program ;  Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.
Grup minim 20 pers.  Pentru grupuri mai mici de  20 de 
persoane, preţul se va recalcula.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
taxă de viză pentru Thailanda: aprox. 55 euro/pers. (care se va 
achita la sosirea pe aeroportul din Bangkok) 
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

DESPRE ACEST SEJUR!

Temple și monumente unice Experiențe inedite

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Thailanda
..................................................................
Pentru că deja ne-am obișnuit ca 
fi ecare ţară din asia să aibă propria 
versiune a pacheţelelor sau rulourilor 
de primăvară, iată că le întâlnim și aici. 
Popiah sunt rulouri preparate dintr-o 
clătită din făină de grâu, umplute cu 
ridiche, legume tocate mărunt, alune, 
ou, tofu și jicama (o plantă înrudită cu 
mazărea).

POPIAH
...............................................................

BEST DEAL

DATE DE PLECARE

02.11; 27.11
2018

15.01; 29.01; 20.02; 
20.03; 23.04*; 20.11; 
20.10; 29.12*

2019

• Pentru plecarea din 23.04* se achita 
supliment de  30 €/pers.;
• Supliment tarifar pentru plecarea din 
29.12* se va consulta oferta in agentie.
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Hanoi
Halong

Hoian

Phan ThietHo Chi Min

Vietnam
PELLERIN PLUS

1245 €
+ 695€ (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 695€ (taxe de aeroport) 

995 €

+ 695€ (taxe de aeroport) 

1145 €

STANDARD PLUS

+ 695€ (taxe de aeroport) 

1195 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Vietnam
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ITINERARIU

5. Halong - Hanoi - Hoi AnOI AN
Ne energizăm cu un mic-dejun pe vas, în 
lumina caldă a soarelui. Mai trecem o dată 
prin fermecătorul Halong Bay înainte de a 
debarca și a merge la Hanoi pentru a zbura 
către Hoi An. 

6.  Hoi An
Astăzi descoperim Hoi An, oraș de coastă 
renumit pentru centrul său vechi parcă 
desenat printre romantice canale, conservat 
foarte bine de-a lungul anilor. Vedem 
capodopere arhitecturale precum Pagoda 
Chua Ong, datând din 1653, Templul Phuc 
Kien, Casa Tan Ky și admirăm casele joase 
tipic chinezești, cât și mulţimea de pagode 
pline de culoare. După-amiaza, facem o 
plimbare cu barca de-a lungul râului Thu 
Bon, prilej foarte bun pentru fotografii și 
socializare. 

7.  Hoi An
Opţional, poţi face o excursie aparte, cu 
bicicleta sau autobuzul, pentru a afla mai 
multe despre agricultura și pescuitul din zonă. 
Vom merge în satul organic Tra Que, unde 
vom vedea cum trăiesc fermierii și le vom da 
și o mână de ajutor în grădină. După aceea, 
revenim în Hoi An pentru o croazieră pe rău, 
unde întâlnim un pescar care ne va dezvălui 
câteva dintre secretele meseriei sale. 

8. Hoi An - Ho Chi Minh 
După un mic-dejun energizant, zburăm spre 
Ho Chi Minh. Opţional, poţi participa la una 
dintre cele mai memorabile experienţe din 
oras, spectacolul unic în lume A O Show, 
unde îi vei vedea performând pe cei mai 
talentaţi artiști local de circ, dansatori, atleţi 

  11 nopti cazare: 
    hotel de 3*

14 mese incluse:
    11 mic-dejunuri
    2 pranzuri
    1 cina

Transport: 
    cu avion

Se spune că Vietnamul este țara pe 

care orice turist pasionat de călătorii 

trebuie să o viziteze măcar o dată în 

viață. Frumusețea peisajelor, arhitectura 

aparte a monumentelor religioase, 

gastronomia locală și, nu în ultimul rând, 

poporul vietnamez, sunt doar câteva 

dintre secretele acestei bijuterii din Asia 

de sud-est. 

Savorile, cât și spiritul din Vietnam sunt 

greu de explicat în cuvinte, dar le vei simţi 

din plin la orice pas. 

Teatrul de Păpuși pe Apă din Hanoi
nu trebuie ratat. Spectacolul cu 

marionete ce dansează pe apă este 

unic în lume și te va transpune ca 

într-un vis suprarealist. Pentru a realiza 

acest spectacol, păpușarii sunt nevoiți 

să stea în piscine și să controleze 

marionetele cu ajutorul unor sfori 

ascunse sub apă. O artă minunată care 

a supraviețuit de-a lungul secolelor.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

Vietnamul ne-a pregătit o călătorie fabuloasă în timp! Pagode 
remarcabile, orașe pitorești, sate pescărești în care viața curge lin, 
lanuri de orez terasate care schimba linia orizontului, cât și arome unice 
așteaptă să ne vrăjească.

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. București - Hanoi
Plecăm din România spre Vietnam, 
nerăbdători să descoperim o parte din 
sufletul Asiei.

2. Hanoi
Ajugem în Hanoi, unde suntem preluaţi cu 
autocarul și mergem la hotel pentru cină și 
odihnă. Bine ai venit în Vietnam!

3. Hanoi
Avem toată ziua la dispoziţie pentru a gusta 
din savoarea Hanoi-ului. Fosta  capitală a 
ţării și al doilea oraș ca mărime din Vietnam 
se remarcă printr-un amestec al influenţei 
chineze și cea a perioadei coloniale franceze, 
aici referindu-ne atât la arhitectură, cât și 
la gastronomia locală. Vedem Mausoleul și 
fosta reședinţă a lui Ho Chi Min, continuăm 
cu Muzeul Literaturii, dedicat lui Confucius, 
care găzduiește cea mai veche universitate 
din Hanoi, iar după o plimbare prin cartierul 
vechi suntem liberi să căutăm suveniruri sau 
să explorăm Hanoi după bunul plac.

4. Hanoi - Croazieră în Golful Halong
După mic-dejun, mergem să vedem una 
dintre minunile noi ale lumii, celebrul golf 
de la Halong, care face parte din patrimoniul 
universal. Urcăm pe o joncă, o corabie 
tradiţional vietnameză cu pânze, și avem 
parte de o croazieră minunată. Plutim 
printre cele peste 2.000 de mici insule ca de 
smarald, acoperite cu vegetaţie și izvor al 
legendelor cu dragoni. După prânz, mergem 
cu niște bărci mai mici să vedem Peștera Tien 
Ong. Pentru o experienţă completă înnoptăm 
la bordul navei și servim preparate pescărești 
delicioase atât la prânz, cât și la cină.

995 €
+ 695 € (taxe de aeroport)

/pers.

14 zile

Începând de laHanoi - Croazieră în Golful Halong - Halong - Hoi An - Ho Chi Minh

Vietnam
Magicul
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și artiști. Facem o plimbare pe bulevardele 
largi din centrul Saigonului și ne oprim 
la restaurantul Hoa Tuc, o bijuterie 
arhitecturală ce ascunde comori culinare 
desăvârșite. După o cină memorabilă, 
mergem la hotel pentru odihnă. 

9. Ho Chi Minh - Delta Mekong
Astăzi mergem în delta Râului Mekong, 
la Cai Be, plutind cu barca printre canale 
înguste, și facem o plimbare în jurul 
pieţei plutitoare. Continuăm de-a lungul 
labirintului de canale către Vinh Long și ne 
oprim în mai multe sate artizanale pentru 
a vedea cum muncesc meșteșugarii locali. 
Spre seară, ne întoarcem în Ho Chi Minh.

10. Ho Chi Minh - Phan Thiet 
Ne îndreptăm spre Phan Thiet pentru o 
vacanţă relaxantă pe plajă. Orașul este 
renumit pentru nouc mam, un sos de pește 
tradiţional renumit în întreaga lume. Portul 
este plin de bărci viu colorate, așa că ia 
aparatul de fotografiat pentru amintiri 
vesele!

11. Phan Thiet
Întreaga zi suntem liberi să ne relaxăm la 
plajă, înotând în apele limpezi și calde, sau, 
dacă ne simţim plini de energie, putem 
explora staţiunea pe bicicletă sau putem 
merge într-o superaventură pe dunele 
de nisip. Îţi vindem un pont: preparatele 
culinare din Phan Thiet sunt remarcabile, iar 
fructele de mare proaspete merg mână în 

mână cu un cocteil local rece și aromat. 

12.  Phan Thiet
Pentru o relaxare completă, mai petrecem 
o zi în însoritul Phan Thiet. Îţi sugerăm o 
excursie cu barca până pe Insula KeGa, 
unde vei fi captivat de natura sălbatică și de 
farul KeGa, un simbol vizitat anual de mii de 
turiști.

13. Phan Thiet - Ho Chi Minh
Este ultima șansă pentru o baie în mare 
înainte de a vă întoarce după-amiază în Ho 
Chi Minh, de unde zburaţi spre casă.

14.  Ho Chi Minh - București 
Sosim în București, nerăbdători să revenim 
pe tărâmurile misterioase ale Asiei.

TOP ATRACŢII

My Son
Între secolul al IV-lea și al XIII lea o 
cultură unică cu rădăcini în hinduismul 
indian s-a dezvoltat pe coasta 
Vietnamului. Situl My Son ascunde 
rămășitele unor temple impresionante, 

afl ate într-un cadru natural demn de 
spectaculoasele imagini din documentarele 
de călătorie. Sanctuarul este foarte popular în 
ultimii ani, fi ind vizitat de turiști din întreaga 
lume.

1
Tam Coc
O minunăţie de loc! Regiunea afl ată 
în Provincia Ninh Binh din nordul 
Vietnamului, cuprinde 3 peșteri 
spectaculoase (Hang Cã, Hang Hai 
și Hang Ba), situate de-a lungul unui 

râu cristalin ce șerpuiește lin printre plantaţii 
de orez de un verde crud și piscuri de calcar

2
Peștera Hang Son Doong
Una dintre cele mai mari peșteri 
din lume și cea mai mare peșteră 
din Vietnam, cu o vechime de trei 
milioane de ani. Peștera găzduiește 
bazine cu apă de un albastru 

intens și un râu subteran, iar pereţii peșterii 
sunt “tapetaţi” cu mușchi verde. Datorită 
eroziunilor, tavanul peșterii lasă să treacă,  pe 
alocuri, raze de soare, ce fac întreaga atmosferă 
și mai fantastică.

3

Culturi de orez
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TOP ATRACŢII DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Vietnam
.................................................................
Arta culinară este una dintre cele 
mai dezvoltate în Vietnam, așa că 
bucătăria tradiţională oferă mii de 
feluri de mâncare. Pho este o supă 
cu tăieţei din orez și carne de vită 
opărită care se consumă în Asia de 
peste 100 de ani. Există în jur de 17 
feluri diferite de Pho, în funcţie de 
regiune, însă vietnamezii spun că 
reţeta din Hanoi este de neegalat. 
Puteţi să savuraţi oricând o porţie de 
la tarabele cu mâncare stradală.

SUPA PHO
..............................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – HANOIsi
HO CHI MINH – Bucureşti, zboruri cu escala;
Taxele de aeroport ;
Bilet de avion pe rute continentale Hanoi – Danang si Danang 
Saigon;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispozitie 
conform programului;
10 nopţi cazare în hoteluri de 4* 
1 noapte cazare pe vapor (joncă
tradiţională), în cabine cu 2 paturi;
11 mic dejunuri + 2 prânzuri + 1 cina
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program;
Asigurare medicală de călătorie si storno;
Ghizi locali;
Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxă de viză Vietnam 25 USD/pers., se achită la sosire în
Vietnam în baza autorizaţiei de la agenţie;
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de 15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din ţară, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 390 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

12.11 

10.02; 11.03; 25.04*; 

05.11; 28.12*

2018

2019

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 250€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1245€
+695 € (taxe de aeroport) 

995€
+695 € (taxe de aeroport) 

1145€
+695 € (taxe de aeroport) 

1195€
+695 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat  dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.07. 2018

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.04.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.08.2018.

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;

•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Supliment 30 euro persoana pentru 
plecarea din 25.04*

• Supliment tarifar pentru plecarea din 
28.12* si se consulta in agentie.

Documete de călătorie
Pentru această destinație eeste nevoie de viză 
de călătorie. Pentru a afl a mai multe informații 
pcu privire la obținerea vizei, consulta pagina 
Termene si conditii din acest catalog.  Îţi 
recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

Insule spectaculoase în regiunea Phan Tiet
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Potrivit legendei, Japonia a fost creată 
de Zeii ce au înfi pt o sabie uriașă în 
ocean. La scoaterea acesteia s-au format 
patru picături mari ce au devenit insulele 
principale, precum și o multitudine 
de mici picături ce s-au transformat în 
insulele mai mici. Japonia este, astfel, un 
arhipeleag format din 6852 de insule. 
Cele patru insule importante: Honshu, 
Hokkaido, Kyushu și Shikoku, reprezintă 
un procent de peste 95% din teritoriu.

ATMOSFERA LOCALĂ

7 nopți cazare: 
    hotel de 4*

7 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
 

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

Tokyo

Nikko

Hakone
Kyoto

Nara
Osaka

Japonia
ȚARA SOARELUI 
RĂSARE

1795 €
+ 599€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

9
zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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ȚARA SOARELUI 
RĂSARE

PELLERIN PLUS
Reducere 200€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD 
PLUS

Reducere 50€

1995€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1795€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1845€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1945€
+ 599 € (taxe de 

aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă până 
la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă până 
la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand 
cu toamna 2019 oferta 
este valabila pana la 
30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează 
cu alte reduceri;

DATE DE PLECARE

și grădinile înverzite pâna la a petrece câteva ore 
relaxante în cafenelele și ceainăriile tipic japoneze, 
sauntem pe cont propriu. Opțional se poate vizita 
Sancturarul Fushimi Inari și Centrul Handmade Yuzen.

8. Kyoto - Nara – Osaka
Astăzi explorăm împreună orașul Nara, unde 
vizităm Todai-ji (Marele Templu Răsăritean)m care 
adăpostește cea mai mare statuie a lui Buddha 
Vairocana din lume, care cântărește 400 de tone 
și are o înălțime de 15 m. Străbatem apoi Parcul 
din Nara, deschis în anul 1880 și remarcabil pentru 
populația de peste 1200 de căprioare. Programul 
zilei mai include o vizită la Altarul Kasuga (faimos 
pentru felinarele sale din piatră și bronz), Kasuga 
Taisha (ltarul tutelar al familiei Fujiwara, cel mai 
puternic clan al Japoniei din perioada Heian). La 
finalul vizitei suntem transfetați către Osaka, unde 
ne bucurăm de priveliștea panoramică a întregului 
oraș de pe o platformă suspendată la etajul 40 la 
clădirii Umeda Sky Building. Vizităm apoi cartierul 
Dotonbori, un must-see pentru cunoscătorii în 
materie de gastronomie.

9. Plecare Din Osaka
Transfer la aeroportul din Osaka pentru zborul spre 
București.

ITINERARIU
Tokyo - Nikko - Kyoto - Hakone - Nara - Osaka

1. Plecare din București
Punct de întâlnire – Aeroportul Internațional Henri 
Coandă București

2. Sosire în Tokyo
Transfer la hotelul din Tokyo

3. Tokyo
Petrecem ziua vizitând principalele puncte de 
interes din capitala Japoniei. Începem in Asakusa, 
centrul vechi al metropolei, unde vizităm Templul 
Asakusa Kannon (numit si Senso-ji), cel mai vechi 
templu budist din Tokyo. Ulterior facem o plimbare 
prin gradina Palatului Imperial din Tokyo, care 
păstrează și în zilele noastre aspect de secol XVII, 
când a fost amenajată pentru prima dată. Vizităm 
apoi Meiji Jinja, un sanctuar sintoist închinat 
memoriei împăratului Meiji, și ne îndreptăm apoi 
către bulevardul Omotesando, Champs Elysee-ul 
orașului. În final, urcăm la ultimul etaj al clădirii 
Tokyo Metropolitan Government, la etajul 41, de 
unde putem admira panorama metropolei nipone 
de la o înălțime de 202 m. 

4. Tokyo - Nikko – Tokyo
După ce ajungem în Nikko, vizităm fabulosul 
Complex Toshogu (cel mai bogat decorat sanctuar 
al Japoniei), unde se află mausoleul Shogunului 
Tokugawa. UNESCO a inclus acest mausoleu, 
împreună cu alte altare și temple din Nikko, în 
Patrimoniul Cultural Unoiversal. Ajungem apoi la 
cascadele Kegon-no-taki unde facem o pliumbare 
pe malul lacului Chuzenji-ko de la poalele 
Muntelui Nantai, cunoscut drept ”Vulcanul Sacru 
din Nikko”. Facem drumul înapoi spre Tokyo la 
sfârșitul zilei. 

5. Tokyo - Hakone – Kyoto
Transfer din Tokyo către Parcul National Fuji-
Hakone-Izu, unde urcăm cu telecabina în vârful 
muntelui Komagatake. Putem vedea de aici 
Muntele Fuji și lanțul munților Hakone pe partea 
stângă, Odawara, Yokohama și Insula Ohshimape 
pe dreapta, cu Lacul Ashinoko în spate. Ne 
înbarcăm pe Pirate Boat Cruise, o replică a unei 
bărci de pirați și navigăm pe Lacul Ashi, între 
portul Hakonemachi și Togendai, situat la 741 m 
altitudine. Suntem apoi transferați la gara Mishima 
din Hakone, de unde luăm un tren rapid către 
Kyoto. 

6. Kyoto
Astăzi facem un tur al orașului Kyoto, cu opriri la 
Templul Kiyomizu-dera (Templul Apei Pure) după 
care facem o plimbare prin districtul Higashiyama. 
Vizităm apoi Templul Kinkaku-ji (Templul 
Pavilionului de Aur), care este  fosta reședință a 
shogunului Ashikaga Yoshimitsu. Nu e de ratat 
o plimbare prin pădurea de bambuși din zona 
Arashiyma din vestul orașului, renumită pentru 
peisajele unice. După plimbare ne îndreptăm 
către Templul Tenryu-ji (Templul Dragonului 
Ceresc) – templu budist zen construit in 1339 de 
către shogunul Ashikaga Takauji, încheind ziua cu 
o plimbare agale prin cartierul Gion, renumitul 
cartier al gheișelor din Kyoto. 

7. Kyoto
Zi liberă în Kyoto unde putem explora pe cont 
propriu orașul și împrejurimile. De la templele 

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Japonia
.............................................................
Este cât se poate de evident, caă 
dacă e Japonia, atunci e sushi. Iar 
călătorul care aterizează undeva 
în Arhipelagul Nipon trebuie să 
guste cel puțin una din zecile de 
variațiuni ale acestui preparat. 
Dar ce este de fapt sushi? Rulouri 
înfășurate în foi de alge marine 
presate, bucăți mici de orez 
frământate de mână și servite 
cu pește crud sau icre, bucăți 
de pește crud presărate peste o 
farfurie cu orez. Există și variante 
de sushi în care în loc de orez se 
folosește tofu.

SUSHI  
...........................................................

• Supliment de single 675  €
•  Supliment demipensiune 270€ 

(se achită din ţară).

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Tokyo şi Osaka - Bucureşti retur,  
zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
7 nopţi de cazare cu mic dejun  în hoteluri de 4*;
Bilet pentru trenul de mare viteză Tokyo – Kyoto;
Plimbare pe Lacul Ashi;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program ; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali;
Conducător de grup român. 
Grup minim 20 pers.
Pentru grupuri între 15 şi 19 persoane se percepe un 
supliment de  160 €/ pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

22.10; 10.12
2018

05.03; 25.04*; 29.10
2019

Temple și monumente unice Experiențe inedite

BEST DEAL

• Pentru plecarea din 25.04* se achita 
supliment de 30€/pers.
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Jaipur Agra
Fatehpur

Delhi

INDIA

PAKISTAN
NEPAL

India
PELLERIN PLUS

795 €
+ 499 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 499 € (taxe de aeroport) 

645 €

+ 499 € (taxe de aeroport) 

695 €

STANDARD PLUS

+ 499 € (taxe de aeroport) 

745

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

India
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ITINERARIU
Delhi- Jaipur- Fatehpur Sikri- Agra (Taj Mahal)

TRIUNGHIUL DE AUR

azi face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.  
Întoarcere la hotel pentru cină şi cazare.

3. Delhi – Jaipur 
Mic dejun. Plecare spre capitala Rajahstanului, 
Jaipur, cunoscut ca „oraşul roz”, culoare dată 
clădirilor oraşului cu ocazia vizitei din anul 1886 
a prinţului britanic Albert. Oraşul a fost fondat 
în 1728 de către Maharaja Sawai Jai Singh II, 
conducătorul fortului Amber, iar  cele 9 sectoare 
în care este împărţit, simbolizează cele 9 diviziuni 
ale universului. Sosire şi cazare la Jaipur la hotel 
4*/5* în funcţie de varianta aleasă. Pentru amatorii 
de shopping ne deplasăm în Bazarul Bapu 
(cel mai indicat loc de unde puteţi achiziţiona 
îmbrăcăminte tradiţională şi produse unicat 
realizate manual) şi respectiv în Bazarul Johari, 
renumita piaţă unde oameni din toată lumea vin 
să cumpere bijuterii realizate manual. Întoarcere la 
hotel pentru cină şi cazare.

4. Jaipur 
Mic dejun. Începem vizita dimineaţa devreme 
la Fortul Amber, având inclusă şi o plimbare cu 
elefanţii (sau ca alternativă cu jeep-uri). Fortul este 
un exemplu clasic al arhitecturii specifice zonei 
Rajasthanului, ascunzând în interior o frumuseţe 
de neegalat.Continuăm apoi cu Hawa Mahal 
(Palatul Vânturilor) care a fost  construit în 1799 de 
către maharajahul Sawai Pratap Singh, ca  parte a 
Palatului Orașului, cu funcția de zenana - camerere 
femeilor din harem. Funcția inițială a palatului era 
de a permite femeilor din harem să urmărească 
viața de zi cu zi de pe stradă fără ca ele să poată 
fi văzute. Palatul are cinci niveluri, cele superioare 
mai puțin extinse, ceea ce îi conferă clădirii o formă 
piramidală. Este construit din gresie roșie și roz, 
iar decorațiunile sunt formate din ghips. Fațada 
principală, cea care dă la stradă, are 953 ferestre 
mici prin care vântul pătrunde și astfel clădirea 
se menține răcoroasă tot timpul chiar și în zilele 
călduroase de vară. Ne îndreptăm spre Templul 
dedicat zeului Vishnu şi consoartei sale Lakshmi, 
cu mesajul inedit de toleranţă religioasă, construit 

  6 nopti cazare: 
    hotel de 4-5*

10 mese incluse:
    6 mic-dejunuri
    4 cine

Transport: 
    cu avion

Inițiații și, în egală măsură, neinițiații vor 
avea privilegiul de a descoperi un tărâm 
învăluit în aroma mirodeniilor și savorilor 
locale, al ritualurilor și tradițiilor inedite, 
o realitate cu totul diferită față de lumea 
obișnuită în care trăiesc. În trei cuvinte: o 
țară unică.  

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

„India are meritul de a fi  adăugat o nouă dimensiune în Univers: 
aceea de a exista liber“, spunea Mircea Eliade, scriitorul care 
a încercat să cerceteze toate sensurile ascunse ale acestei țări 
mistice. Inițiații și, în egală măsură, neinițiații vor avea privilegiul 
de a descoperi un tărâm învăluit în aroma mirodeniilor și savorilor 
locale, al ritualurilor și tradițiilor inedite, o realitate cu totul diferită 
față de lumea obișnuită în care trăiesc. În trei cuvinte: o țară unică.  

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experiențe inedite

1. București –Delhi  
Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni 
de unde ne îmbarcăm pentru zborul  cu escala,  
spre Delhi.  După aterizarea în Delhi, suntem 
întâmpinați de ghidul local. Transfer și cazare la 
hotel de 4* / 5* în funcție de varianta aleasă.

2.  Delhi 
După un somn odihnitor şi servirea micului dejun, 
începem vizita în Delhi, însoţiţi de ghidul local.  
Facem un tur al oraşului vechi, ale cărui ziduri 
fortificate datează din secolul al XVII-lea vizitând 
Jama Majid, cea mai mare moschee din India, 
construită în 1656. Ne îndreptăm spre Chandni 
Chowk, odinioară centrul oraşului Delhi, o piaţă 
exotică şi pitorească, plină de bazare, magazine şi 
diverse ateliere. Ajungem apoi la Red Fort (Fortul 
Roşu), cel mai important monument al oraşului 
şi palat al Imperiului Mughal construit de către 
Shah Jaehan în anul 1648. Vizita noastră continuă 
cu New Delhi, oraş planificat și construit pentru 
a deveni capitală începand din anul 1911 şi care 
a continuat să fie capitală și după retragerea 
trupelor britanice. Se vizitează Rhaj Ghat, memorial 
închinat lui Mahatma Gandhi, considerat Părintele 
Naţiunii, o platformă de marmură neagră care 
marchează locul unde la 31.01.1948 a avut loc 
ceremonia de incinerare a rămăşiţelor pământeşti 
ale conducătorului. Admirăm în turul nostru 
panoramic Indian Gate (Poarta Indiei), memorial 
construit în 1931 şi dedicat eroilor căzuţi în 
Primul şi al doilea Război Mondial, Rashtrapati 
Bhavan (Palatul Prezindenţial), construit în 1931, 
dar care până în 1950 a servit drept reşedinţă 
pentru Guvernatorul General la Indiei Britanice, 
Mormântul împăratului Mogul Humayum, construit 
în 1562 şi inclus în patrimoniul UNESCO înca 
din 1993, una din primele construcţii ale stilulul 
arhitectural Mughal. Programul de vizită în Delhi 
se încheie cu Minaretul Qutub, a cărui înălţime de 
72 m îl plasează pe primul loc în lume între cele 
mai înalte minarete de cărămidă din lume. A fost 
construit în 1206 de către Qutub-ud-din-Aybak iar 

645 €
+ 499 € (taxe de aeroport)

/pers.

8 zile

Începând de la

Plimbare cu elefantul

O plimbare cu elefantul trebuie să 
fi e nelipsită de pe lista unui călător 
pasionat. Plimbarea durează 20-30 de 
minute și este recomandat să mergi 
dimineaţa, până în ora 11:00, deoarece 
PETA și guvernul din Jaipur au impus 
o limită de plimbări pe care elefanţii 
le pot face într-o zi pentru a nu fi  
suprasolicitaţi și pentru a evita pe cât 
posibil cruzimea faţă de animale.

India



Circuite Exotice 2018 - 201944

de soţii Birla, ce s-au născut şi au încetat din viaţă 
opt decenii mai tărziu, în aceiași lună şi în acelaşi 
an.  În încheierea vizitei în Jaipur ne oprim mai 
intai la City Palace (Palatul Maharajahului), în 
centrul oraşului  vechi, o îmbinare perfectă între 
arta Rajahstani şi cea Mughal, împărţit în mai 
multe curţi interioare, grădini şi clădiri, din care 
o parte s-au transformat în muzeu iar în cealaltă 
parte serveşte încă drept reşedinţă pentru 
familia regală din Jaipur şi  continuăm cu  Jantar 
Matar, cel mai mare din cele cinci observatoare 
astronomice construite în  secolul al XVIII-lea.  
Cazare în Jaipur. 

5. Jaipur – Fatehpur Sikri - Agra  
Mic dejun. Deplasare spre Agra. Pe traseu vom 
vizita Fatehpur Sikri (Oraşul Victoriei), fosta 
capitală a Imperiului Mogul, construită în timpul 
domniei lui Akbar, în anul 1569. Însă după numai 
14 ani oraşul a fost părăsit datorită lipsei acute a 
apei. Vizităm complexul rezidenţial al Împăratului 
Akbar şi Moscheea Jama Masjid cu mormântul 
sfântului sufist Salim Chisti. Seara sosire şi cazare 
în Agra la hotel 4* sau 5 * în funcţie de varianta 
aleasă. Cină.

 6. Taj Mahal – Sikandra - Delhi 
Mic dejun. Începem ziua cu vizita la Taj Mahal 
(eternul monument al dragostei), o construcţie 
“emblemă” pentru India, realizată din marmură 
albă la ordinul Sahului Jahan în memoria soţiei 
sale Mumtaz Mahal, construcţie începută în 1631 
şi finalizată după 22 de ani. Înscris  în Patrimoniul 
Mondial UNESCO palatul a fost caracterizat 
de către poetul şi cunoscutul om de cultură, 
Rabindranath Tagore, laureat al Premiului Nobel, 
ca “ o lacrimă de dragoste pe obrazul timpului 
“. Continuăm cu vizita la Fortul din Agra, un 
edificiu impozant realizat din calcar roşu care 
adăposteşte în interior Palatul Jahangir, grădini 

şi două moschei. Fortul a rămas o mărturie a 
grandorii şi puterii pe care mogulii au avut-o 
cândva. Ne îndreptăm apoi spre Mausouleul 
Marelui Vizir Itimad- Ud Daula, socrul Sahului 
Jahangir. După-amiază, plecare spre Delhi 
cu vizită pe traseu la Sikandra, la Mausoleul 
Împăratului Akbar cel mai important dintre 
conducătorii Moguli. Mausoleul a fost început 
chiar de Akbar, dar a fost finalizat de fiul acestuia, 
Sahul Jahangir. Seara, sosire în Delhi. Cazare 
la hotel 4* sau 5* în funcţie de varianta aleasă. 
Cină.

 7.  Delhi 
Mic dejun. Nu putem părăsi capitala Indiei fără 
a vizita templul hindus Akshardham, locul care 
înglobează spiritualitatea, tradițiile și cultura 
hindusă. Monumentul principal se află în centrul 
complexului, fiind o construcție impunătoare de 
43 de metri înălțime, acoperită de sus până jos 
cu sculpturi interesante. Detalii de floră, faună, 
dansatori, muzicieni și zeități acoperă suprafața 
monumentului principal și îl transformă într-o 
structură unică. Monumentul este construit în 
totalitate din gresie roz și marmură italiană prin 
tehnici speciale, el neavând susținere din fier 
sau beton. Interiorul este la fel de impresionant 
ca și exteriorul, acesta fiind decorat cu statui 
reprezentând elefanți, pachidermele având o 
mare importanță în cultura hindusă și în istoria 
Indiei. Încheiem periplul nostru în India cu o 
vizită la Templul Lotus, unul dintre cele şapte 
temple Bahai ridicate la nivel Mondial al cărei 
construcţie a fost finalizată în 1986 şi care poartă 
semnătura arhitectului Fariborz Sahba. Structura 
edificiului este realizată din marmură albă, 
iar motivul pentru care a fost aleasă această 
formă este dat de semnificaţia comună în 
religiile hindusă şi budistă a florii de lotus care 

simbolizează pacea şi prosperitatea. În cursul 
serii ne vom delecta cu o cină tradiţională la un 
restaurant local.  Transfer la aeroportul din Delhi 
pentru zborul cu escală spre Bucureşti.

8.   București 
Încărcaţi cu multe amintiri aterizăm in Bucureşti 
pe aeroportul Otopeni dornici să le împărtăşim 
celor dragi din experienţele noastre trăite in 
incredibila Indie!

TOP ATRACŢII

Delhi
Metropola reprezintă a doua cea mai 

mare aglomerare urbană din lume, 

fi ind locuită de peste 26 de milioane 

de oameni. Descoperim partea nouă a 

orașului, New Delhi, capitala ofi cială 

a Indiei. Vizităm Minaretul Qutb, cel mai înalt 

minaret realizat din cărămidă din lume, care 

reprezintă un exemplu remarcabil al arhitecturii 

afgane timpurii și a fost inclus în Patrimoniul 

UNESCO.

1
Taj Mahal
Inclus în Patrimoniul Mondial 

UNESCO, palatul de o grandoare 

impresionantă a fost construit de 

împăratul Shah Jahan în onoarea 

soţiei sale, care a murit la nașterea 

celui  de-al 14-lea copil. Pentru construcţie 

au folosit marmură albă adusă de la sute de 

kilometri distanţă cu ajutorul elefanţilor. 

2
Fortul Amber
A fost construit de Raja Man 

Singh I îmbinând atât elemente 

arhitecturale Hindu și Rajput.  Ca 

toate monumentele din India te 

uimește cu grandoarea sa.  Poţi 

alege să urci dealul pe elefant sau poţi face o 

plimbare până în vârf. Urcarea cu elefantul 

durează aproximativ 15 minute.

3

Moscheea Jami Masjid
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TOP ATRACŢII DATE DE PLECARE

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion București – Delhi  și retur, zbor cu escală (orarul 
de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport pentru zborurile internaţionale; 
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
6 nopţi de cazare în hoteluri de 5*, excepţie pentru plecarea 
din 06.02.2019 pentru care se asigură cazarea în hotel de  4*;
6 mic dejunuri + 4 cine;
Spectacol cu cină la un restaurant din Jaipur;
1 cină tradiţională la un restaurant în Delhi în ziua a 7-a;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Plimbare cu ricşa în piaţa Chandni Chowk din Delhi;
Plimbare cu elefanţii (sau ca alternativă cu jeep-uri) la fortul 
Amber în Jaipur;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program;
Transfer aeroport- hotel – aeroport;
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali;  Conducător de grup român

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză + procesare 55 €
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi, se achită la faţa locului 
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: India
.................................................................
Vino să petreci alături de noi o seară 
inedită cu dansuri și cântece din 
Jaipur organizat la un restaurant 
local. Spectacolul de sunete şi 
culoare este acompaniat de un meniu 
cu preparate tradiţionale locale.

TANDOORI CHICKEN 
..............................................................

Plimbare cu ricșa:
Pentru o experienţă locală inedită te 

invităm la o scurtă plimbare cu ricşa 

prin piaţa Chandni Chowk, unde vei 

avea ocazia să schimbi o vorbă și 

impresii cu localnicii. 

• Supliment de single 265 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

04.10; 23.11
2018

06.02; 20.03; 25.04*; 

11.10; 16.11; 28.12*

2019

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obţine cu 
cel puţin 60 de zile înainte de plecarea în 
călătorie. Îţi recomandăm să ai o asigurare 
medicală de călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

795€
+ 499 € (taxe de aeroport) 

645€
+ 499 € (taxe de aeroport) 

695€
+ 499 € (taxe de aeroport) 

745€
+ 499 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1 bagaj de persoană 
în Aeroportul Otopeni;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Ofertă valabilă doar pentru plecarea 

06.02.2019;

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;

•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Supliment plecari 25.04* 30 €/persoana;
• Supliment tarifar pentru plecarile 28.12* si 
se va consulta oferta in agentie.
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Jaipur Agra

Kathmandu

Patan
Bhaktapur

Nagarkot

Fatehpur

Delhi

INDIA

NEPAL

AKISTAN

India & 

PELLERIN PLUS

1099 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 599 € (taxe de aeroport) 

899 €

+ 599 € (taxe de aeroport) 

999 €

STANDARD PLUS

+ 599 € (taxe de aeroport) 

1049 €

Nepal

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

India & Nepal
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ITINERARIU
Bangkok -Ayutthaya -Kuala Lumpur - Malacca - Singapore

unde oameni din toată lumea vin să cumpere 
bijuterii realizate manual. Întoarcere la hotel 
pentru cazare.

4. Jaipur 
Mic dejun. Începem vizita dimineaţa devreme 
la Fortul Amber, având inclusă şi o plimbare cu 
elefanţii (sau ca alternativă cu jeep-uri). Fortul 
este un exemplu clasic al arhitecturii specifice 
zonei Rajasthanului, ascunzând în interior o 
frumuseţe de neegalat. Continuăm apoi cu 
Hawa Mahal (Palatul Vânturilor) care a fost  
construit în 1799 de către maharajahul Sawai 
Pratap Singh  ca  parte din Palatul Orașului  
cu funcţia de zenana - camerere ale femeilor 
din harem. Funcţia iniţială a palatului era de 
a permite femeilor din harem de a observa 
viaţa cotidiană de pe stradă fără ca ele să 
poată fi văzute. Palatul are cinci niveluri, cele 
superioare mai puţin extinse ceea ce îi dă formă 
piramidală clădirii. Este construit din gresie 
roșie și roz, iar decoraţiunile sunt formate din 
ghips. Faţada principală, cea care dă la stradă, 
are 953 ferestre mici prin care vântul pătrunde 
și astfel cladirea se menţine răcoroasă tot 
timpul chiar și în zilele călduroase de vară. 
Ne îndreptăm spre Templul dedicat zeului 
Vishnu şi consoartei sale Lakshmi, cu mesajul 
inedit de toleranţă religioasă, construit de soţii 
Birla, ce s-au născut şi au încetat din viaţă opt 
decenii mai tărziu, în aceiasi luna şi în acelaşi 
an.  În încheierea vizitei în Jaipur ne oprim mai 
intai la City Palace (Palatul Maharajahului), în 
centrul oraşului  vechi, o îmbinare perfectă 
între arta Rajahstani şi cea Mughal, împărţit 
în mai multe curţi interioare, grădini şi clădiri, 
din care o parte s-au transformat în muzeu iar 
în cealaltă parte serveşte încă drept reşedinţă 
pentru familia regală din Jaipur şi  continuăm 
cu  Jantar Mantar, cel mai mare din cele cinci 
observatoare astronomice construite în  secolul 
al XVIII-lea.  Cazare la acelaşi hotel din Jaipur. 

5. Jaipur – Fatehpur Sikri - Agra
Mic dejun. Deplasare spre Agra. Pe traseu vom 
vizita Fatehpur Sikri (Oraşul Victoriei), fosta 
capitală a Imperiului Mogul, construită în timpul 
domniei lui Akbar, în anul 1569. Însă după 
numai 14 ani oraşul a fost părăsit datorită lipsei 
severe de apă. Vizităm complexul rezidenţial al 
Împăratului Akbar şi Moscheea Jama Masjid cu 

  10 nopţi cazare: 
    hotel de 4-5*

10 mese incluse:
    10 mic-dejunuri
   

Transport: 
    cu avionul

Centre urbane care rivalizează cu 
imaginaţia scriitorilor SF, jungle nesfârșite, 
zone de coastă cu plaje așa cum îţi poţi 
imagina paradisul pe Pământ. Iată pe 
scurt ceea ce vei putea vedea, simţi, 
experimenta pe parcursul a 14 zile

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

Când spui Nepal, spui Everest. Cu cei 8848 de metri, vârful este pe drept 
cuvânt botezat “acoperișul lumii”. Un paradis pentru alpiniști, precum și pentru 
iubitorii de natură, Nepal oferă turiștilor nu doar priveliști incredibile cu Munţii 
Himalaya mângâind cerul, ci și bucuria descoperirii unor temple unice și cătune 
fermecătoare pitite printre coline și văi. Bonus: unii dintre cei mai calzi și primitori 
oameni de pe planetă locuiesc în Nepal. 

899 €
+ 599 € (taxe de aeroport)

/pers.

16 zile

Începând de la

1. București –Delhi
Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni 
de unde ne îmbarcăm pentru zborul  cu escala,  
spre Delhi.  După aterizarea în Delhi, suntem 
întâmpinati de ghidul local. Transfer si cazare la 
hotel de 4* in Delhi.

2.  Delhi 
După un somn odihnitor şi servirea micului 
dejun, începem vizita în Delhi, însoţiţi de ghidul 
local.  Facem un tur al oraşului vechi, ale cărui 
ziduri fortificate datează din secolul al XVII-lea 
vizitând Jama Masjid, cea mai mare moschee 
din India, construită în 1656. Ne îndreptăm 
spre Chandni Chowk, odinioară centrul oraşului 
Delhi, o piaţă exotică ticsită de magazine şi 
ateliere. Ajungem apoi la Red Fort (Fortul Roşu), 
cel mai important monument al oraşului şi palat 
al Imperiului Mughal. Vizita noastră continuă cu 
New Delhi, oraş planificat și construit pentru a 
deveni Capitala Indiei începand din anul 1911. 
Se vizitează Rhaj Ghat, memorial închinat lui 
Mahatma Gandhi, considerat Părintele Naţiunii. 
În turul nostru panoramic ne oprim la Indian 
Gate (Poarta Indiei), memorial construit în 1931 
şi dedicat eroilor căzuţi în Primul şi al doilea 
Război Mondial, Rashtrapati Bhawan (Palatul 
Prezindenţial) care până în 1950 a servit drept 
reşedinţă pentru Guvernatorul General la 
Indiei Britanice, Mormântul împăratului Mogul 
Humayum, inclus în Patrimoniul UNESCO din 
1993, una din primele construcţii ale stilulul 
arhitectural Mughal. Programul de vizită în Delhi 
se încheie cu Minaretul Qutub, construit în 1206 
de către Qutub-ud-din-Aybak, obiectiv din lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO.  Întoarcere la 
acelaşi hotel pentru cazare.

3. Delhi – Jaipur
Mic dejun. Plecare spre capitala Rajahstanului, 
Jaipur, cunoscut ca „oraşul roz”, culoare dată 
clădirilor oraşului cu ocazia vizitei din anul 
1886 a prinţului britanic Albert. Oraşul a fost 
fondat în 1728 de către Maharaja Sawai Jai 
Singh II, conducătorul fortului Amber, iar cele 
9 sectoare în care este împărţit, simbolizează 
cele 9 diviziuni ale universului. Sosire şi cazare la 
Jaipur la hotel 4*. Pentru amatorii de shopping 
ne deplasăm în Bazarul Bapu (cel mai indicat 
loc de unde poţi achiziţiona îmbrăcăminte 
tradiţională şi produse unicat realizate manual) 
şi respectiv în Bazarul Johari, renumita piaţă de 

Mehndi 

Mehndi este ceva ce trebuie sa 
experimentezi în India. Este un design 
decorativ creat pe piele cu ajutorul 
unei paste obţinută din planta Henna 
sau chiar Turmeric. Aceste modele 
tradiţionale complexe pictate pe corp 
sunt descrise în cele mai vechi cărţi cu 
ritualuri vedice, simbolizând  soarele 
interior și “trezirea luminii interioare”. 
Sunt desenate cel mai des pe mâini și 
picioare și se crede că aduc protecţie și 
ghidare spirituală.

Pentru că toți avem instinct de explorator...

11 zile

EXPERIENŢE
CULTURALE

Obiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

India & Nepal

Temple și monumente unice
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mormântul sfântului sufist Salim Chisti. Seara 
sosire şi cazare în Agra la hotel 4*.

6. Taj Mahal – Sikandra - Delhi 
Mic dejun. Începem ziua cu vizita la Taj Mahal 
(eternul monument al dragostei), o construcţie 
“emblemă” pentru India, realizată din marmură 
albă la ordinul Sahului Jahan în memoria soţiei 
sale Mumtaz Mahal, construcţie începută în 
1631 şi finalizată după 22 de ani. Înscris  în 
Patrimoniul Mondial UNESCO palatul a fost 
caracterizat de către poetul şi cunoscutul om 
de cultură, Rabindranath Tagore, laureat al 
Premiului Nobel, ca “ o lacrimă de dragoste pe 
obrazul timpului “. Continuăm cu vizita la Fortul 
din Agra, un edificiu impozant realizat din 
calcar roşu care adăposteşte în interior Palatul 
Jahangir, grădini şi două moschei. Fortul a 
rămas o mărturie a grandorii şi puterii pe 
care mogulii au avut-o cândva. Ne îndreptăm 
apoi spre Mausouleul Marelui Vizir Itimad- 
Ud Daula, socrul Sahului Jahangir. După 
amiază plecare spre Delhi cu vizită pe traseu 
la Sikandra, la Mausoleul Împăratului Akbar 
cel mai important dintre conducătorii Moguli. 
Mausoleul a fost început chiar de Akbar, dar 
a fost finalizat de fiul acestuia, Sahul Jahangir. 
Seara, sosire în Delhi. Cazare la hotel 4*.

7.  Delhi - Kathmandu
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul 
spre Kathmandu, oraș plin de artă, cultură și 
tradiţii milenare. Nu degeaba Nepal a fost 
desemnată una dintre cele mai bune destinaţii 
pentru aventură din lume, este un ţinut unic, 
cu munţi acoperiţi de zăpadă, steaguri de 
rugăciune care flutură nestingherite și iaci 
curioși. Ajunşi în capitala nepaleză ne întălnim 

cu ghidul local şi începem turul de oraş. Prima 
noatră oprire este Pashupatinath, unul dintre 
cele mai mari temple hindu din lume dedicate 
zeului Shiva, parte a patrimoniului universal 
UNESCO.  Templul a fost ridicat începând 
cu secolul al V-lea, aici nu pot intra decât 
hinduiştii, iar cei de altă religie se pot bucura 
de priveliştea sa de neuitat de pe malul 
opus al râului. Continuăm cu Marea Stupă 
Boudhanath, cel mai mare templu budist din 
afara graniţelor Tibetului. Este o construcţie 
albă, simplă, masivă, mult mai mare în realitate 
decât imaginea pe care o redau fotografiile 
– are 40 metri înălţime şi 100 m diametru. 
Practic ea se înalţă peste toate clădirile din 
jur, iar ochii lui Buddha, pictaţi deasupra 
domului, par că veghează protectori asupra 
liniştii oraşului şi a locuitorilor lui. Asistăm la 
un spectacol fascinant şi observăm călugarii şi 
pelerinii care îşi rostesc rugăciunile în timp ce 
înconjoară stupa în sensul acelor de ceasornic 
şi învârtesc roţile de rugăciune. Si peste tot 
steaguri tibetane de rugaciune inscriptionate 
cu mantre, a caror energie pozitiva vantul o 
poarta peste tot in lume. Fiecare din culorile 
acestor steaguri reprezinta unul din cele cinci 
elemente esentiale: galben – pamantul, verde 
– apa, rosu – focul, alb – aerul si albastru pentru 
spatiu. Ne continuăm programul nostru şi vom 
vizita  Galeria Thanka, unde putem admira 
celebrele picturi budiste şi pe călugări în timp 
ce pictează. Pe seară, ne îndreptăm spre hotel. 
Cazare hotel 4*. 

8.  Kathmandu - Patan
Astăzi explorăm pitorescul Kathmandu într-
un tur de oraș, care începe cu Piaţa Durbar 
situată în faţa vechiului Palat Regal, fosta 

reședinţă a familiei monarhice. A fost una din 
cele trei pieţe regale din Valea Kathmandu în 
Nepal, care sunt astăzi protejate de UNESCO. 
Înconjurată de mai mult de 50 de pagode, 
temple și palate, construite în stilul arhitectural 
Newari, piaţa și-a păstrat farmecul chiar și 
după devastatorul cutremur din 2015. Vedem 
și Stupa Swayambhunath, cunoscută drept 
templul maimuţelor pentru că o parte a 
acesteia este locuită de simpaticele animale. 
Ridicată acum 2.500 de ani, oferă o panoramă 
surprinzătoare a văii Kathmandu. 

9.  Kathmandu – Bhaktapur - Nagarkot
Dis de dimineaţă  vă propunem un program 
optional inedit : Zbor peste Himalaya! Aveţi 
ocazia de a zbura deasupra “Acoperișului 
Lumii”. Veti avea parte de un spectacol 
fascinant, care vă va stârni emoţie și 
adrenalină. Cei mai înalţi și întinși munţi de 
pe glob, Himalaya impresionează cu păduri 
înverzite ascunse de o mare de ceaţă și 
construcţii îndrăzneţe care simbolizează 
încercarea omului de a „îmblânzi” natura. 
După micul dejun, vizităm Bhaktapur, un 
adevărat muzeu în aer liber, renumit pentru 
eleganţa și capodoperele sale arhitectonice. 
Vedem cele mai remarcabile clădiri, printre 
care „Palatul celor 55 de ferestre”, Poarta de 
Aur, Marele Clopot, Templul Siddhi Laxmi, 
Templul Shiva, cât și Templul Nyatapola, care 
este cea mai înaltă pagodă din Nepal. Ne 
îndreptam apoi spre Nagarkot, refugiu de vară 
al familiei regale și al aristocraţilor. Aflat la o 
atitudine de 2.175 de metri, oferă un punct de 
observaţie minunat asupra munţilor, iar dacă 
este senin se observă cel mai înalt munte al 
lumii, Everestul. Cazare la hotel de 4*. 

TOP ATRACŢII

Delhi
Metropola reprezintă a doua cea mai 

mare aglomerare urbană din lume, 

fi ind locuită de peste 26 de milioane 

de oameni. Descoperim partea nouă a 

orașului, New Delhi, capitala ofi cială 

a Indiei. Vizităm Minaretul Qutb, cel mai înalt 

minaret realizat din cărămidă din lume, care 

reprezintă un exemplu remarcabil al arhitecturii 

afgane timpurii și a fost inclus în Patrimoniul 

Mondial UNESCO.

1
Taj Mahal
Inclus în Patrimoniul Mondial 

UNESCO, palatul de o grandoare 

impresionantă a fost construit de 

împăratul Shah Jahan în onoarea 

soţiei sale, care a murit la nașterea 

celui  de-al 14-lea copil. Pentru construcţie 

au folosit marmură albă adusă de la sute de 

kilometri distanţă cu ajutorul elefanţilor. 

2
Kathmandu
Fosta reședinţă a monarhilor din 

Nepal, Kathmandu își păstrează 

aerul oarecum nepământean, 

stilul arhitectural al clădirilor fi ind 

cu totul fascinant. Piaţa Durbar 

este cu siguranţă o atracţie ce trebuie văzut 

pe îndelete. Listate în Patrimoniul Mondial 

UNESCU, cele peste 50 de pagode oferă o temă 

de studiu pentru cei pasionaţi. 

3
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TOP ATRACŢII

DATE DE PLECARE

PREŢUL INCLUDE
BBilet de avion Bucuresti – Delhi  si Kathmandu - Bucureşti, 
zbor cu escală (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport; Bilet de avion Delhi – Kathmandu
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
Transferuri aeroporturi – hoteluri – aeroporturi
10 nopţi de cazare în hoteluri de  4*; 10 mic dejunuri;
Spectacol de sunet şi culoare în Jaipur, include şi cina
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program;
Plimbare cu ricşa in piaţa Chandni Chowk din Delhi; 
Plimbare cu elefanţii (sau ca alternativă cu jeep-uri) la  fortul 
Amber în Jaipur;  Vizită la o mănăstire nepaleză;
Plimbare cu ricşa in Kathmandu de la  Hanuman Dhoka până a 
Thamel; Participare la spectacolul bolurilor cântătoare tibetane;
Lecţie demonstrativă de realizare a ceramicii în Bhaktapur;
Asigurare medicală de călătorie şi storno
Ghizi localiConducător de grup român

OPȚIONALE
Zbor peste Himalya – preţ informativ  180  €/pers.
Cină nepaleză cu dansuri tradiţionale 30  €/pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză + procesare pentru India  55 €   (se achită la 
înscriere);  Taxa de viză Nepal 25 USD  (se achită şi se obţine pe 
aeorport în Kathmandu, necesar 2 fotografi i de tip paşaport;
Taxa de plecare de pe aeroportul din Kathamndu;
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi, se achită la faţa locului ;
Excursiile opţionale; Alte servicii decât cele menţionate în 
program; Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa 
locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!
10.   Nagarkot - Kathmandu 
Ar fi păcat să plecăm din Nagarkot fără să avem 
parte de un scurt program de drumeţie. Pentru 
că ne aflăm într-o locaţie impresionantă vă 
propunem o scurtă evadare în natură. Plecăm 
din Telkot și urcăm pe cărări bătătorite de turiști 
captivaţi de frumuseţea zonei.  Apoi plecăm 
spre Kathmandu. La sosire, avem timp liber 
pentru a căuta cele mai frumoase suveniruri 
pentru cei dragi. Cazare la hotel 4*.

11.   Kathmandu - București
Dupa micul dejun avem transfer la aeroportul 
din Kathmandu pentru zborul cu escala spre 
Bucureşti. Încărcaţi cu multe amintiri aterizăm 
in Bucureşti pe aeroportul Otopeni dornici 
să le împărtăşim celor dragi din experienţele 
noastre trăite în această frumoasă excursie.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: India
..................................................................
Este o specialitate tradițională alcătu-
ită din bucăți de pui suculente și orez 
basmati, gătite împreună, peste care 
se adaugă șofran și apă de tranda-
fi ri. Astfel aroma cărnii intră în orez, 
făcându-l mai delicios. Acest fel de 
mâncare se mănâncă în India direct cu 
mâinile. Atenție însă, aroma este atât 
de puternică, încât rămâne pe mâini 
chiar și după spălare!

CHICKEN BIRYANI
...............................................................

Masala Chai 
Este o băutură condimentată 
făcută din planta de ceai și diferite 
condimente. Nu există o reţetă 
fi xă, însă în general, pentru ceaiul 
de bază se folosește un ceai negru 
puternic, cum este Assam, astfel 
încât condimentele să nu îi acopere 
aroma. Ceaiul negru se opărește 
cu un amestec de apă și lapte, iar 
condimentele pot fi , după gust, plante 
ca: ghimbirul, feniculul, piperul 
negru, dar și migdale, cuișoare, 
scorţișoară și, uneori, șofran. La fi nal 
se adaugă și un praf de sare.

17.09
2018

25.04*; 24.06; 10.09
2019

Kathmandu

•  Supliment de single 485 €
• Supliment 8 cine - 130 € (se 

achită din ţară).

SUPLIMENTE & REDUCERI

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1099 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

899€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

999 €
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1049€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 

30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Supliment plecare 25.04 - 30€.
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Ulan-Ude

Lacul Baikal

Ulan-Bataar

Hohhot Beijing

Elsen

Karakorum

Irkutsk

Mongolia

China

Mongolia
PELLERIN PLUS

1045 €
+ 595 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 595 € (taxe de aeroport) 

895 €

+ 595 € (taxe de aeroport) 

945 €

STANDARD PLUS

+ 595 € (taxe de aeroport) 

995 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Mongolia
NATURĂ NEÎMBLÂNZITĂ
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Mongolia

ITINERARIU
Ulan Bator - Elsen Tasarkhai - Karakorum - Parcul Naţional Hustai - Parcul National 
Hustai – Parcul National Terelj - Rezervatia Gun Galuut - Ulan Bator

vulpea, ursul, elanii, căprioara și leopardul. În 
parc se află Elsen Tasarkhai, care se traduce 
în „dune izolate de nisip”, a căror succesiune 
se întinde pe o lungime de 80km, făcând 
parte din Marile Dune Mongole. După ce 
servim prânzul ne îndreptăm spre ruinele 
Mănăstirii Erdene Khamba, situată la poalele 
muntelui Khongo Khaan, ridicată în sec. al 
XVII-lea de către Zanabazar, un lider politic 
și spiritual care a fost educat în Tibet și 
mai apoi sanctificat, devenind primul sfânt 
budist din Mongolia. Acesta a ridicat mai 
multe mănăstiri, însă Erdene Khamba a fost 
sanctuarul care i-a plăcut cel mai mult, fiind 
ridicat în onoarea mentorului său, Erdene 
Lama. Mănăstirea nu mai este locuită azi, dar 
ocazional au loc aici ceremonii religioase. 
Servim cina și ne cazăm în iurte turistice.

4. Elsen Tsarkhai - Karakorum
Plecăm în zori spre Karakorum, oraș fondat 
în 1220 de marele Ginghis Han, ce a fost 
capitala Mongoliei timp de 140 de ani. Aici 
era un loc important de oprire pe Drumul 
Mătăsii, care îi uimea în trecut pe călătorii 
care veneau din Occident, atât prin bogăţie, 
dar și prin toleranţa religioasă de care 
dădea dovadă, aici existând temple budiste, 
moschei, dar și biserici creștine. Orașul a 
fost distrus în 1388, ca din ruinele sale să se 
ridice apoi Mânăstirea Erdene Zuu, celebră 
pentru cele 108 stupe ce simbolizează bobii 
din rozariul budist de rugăciune. Aceasta a 
fost ridicată în momentul în care budismul a 
fost declarat religie de stat a Mongoliei. Aici 
putem vedea lucrările lui Zanabazar și ale 
altor artiști mongoli, măști, sculpturi, broderii 
și statui din lemn și bronz închinate zeilor. 
Descoperim apoi vestigii din ruinele vechiului 
oraș, în Muzeul din Karakorum. Astăzi avem 
ocazia de a savura un prânz autentic mongol 
și să facem cunoștinţă cu populaţia nomadă, 
prilej cu care putem afla mai multe despre 
stilul lor de viaţă, despre tradiţii și mai ales 

Obiective din patrimoniul 
mondial UNESCO

Experienţe inedite

  7 nopți cazare: 
    hotel de 3* 
și iurte turistice

21 mese incluse:
 7 mic-dejunuri
 7 prânzuri + 7 cine

Transport: 
    cu avionul

Deși puţini într-un spaţiu foarte vast, 
mongolii ne vor uimi cu ospitalitatea și cu 
stilul lor de viaţă simplu, dar satisfăcător. 
În plus, peisajele uluitoare pe care le 
vom descoperi ne vor cuceri defi nitiv, cu 
certitudine!

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

O ţară în care timpul pare că a stat în loc, cu peisaje naturale impresionate și cu 
povești scrise de neînfricaţii nomazi care au cucerit jumătate de lume sub domnia 
Lui Ginghis Han. Vă invităm într-o călătorie care ne va apropia de natură!

895 €
+ 595 € (taxe de aeroport)

/pers.

Începând de la

1. București – Ulan Bator
Plecăm de pe aeroportul Otopeni cu 
destinaţia Ulan Bator. Bine aţi venit în 
Mongolia!

2. Ulan Bator
Ajungem dimineaţa în Ulan Bator și ne oprim 
la hotel pentru a ne caza și pentru a servi mic 
dejunul. Începem apoi să descoperim pas 
cu pas orașul situat pe malurile Râului Tuul, 
a cărui atmosferă se află în totală antiteză cu 
agitaţia marilor orașe cu care mulţi suntem 
obișnuiţi. Începem explorarea cu Mausoleul 
Zaisan, ridicat în cinstea eroilor căzuţi în 
Al Doilea Război Mondial, aflat în partea 
sudică a orașului, în vârful unei coline ce 
oferă o panoramă minunată asupra orașului. 
Următoarea oprire este la marele Templu 
Budist Gandan, cea mai mare mânăstire din 
ţară, al cărui nume se traduce în „marele loc 
al bucuriei complete”. Aici putem vedea o 
statuie impresionantă a lui Buddha, Megjid 
Janraiseg, cu o înălţime de 26,5 m și o 
greutate de 20 de tone. Continuăm cu palatul 
de iarnă al ultimului han al Mongoliei, Hanul 
Bogd, care adăpostește azi o vastă colecţie 
de obiecte personale, alături de capodopere 
ale artei budiste. După masă vom vizita Piaţa 
Centrală Sukhbataar, unde putem admira o 
statuie din bronz a lui Ginghis Han, părintele 
naţiunii, și Muzeul Natural de Istorie. De aici 
mergem la hotel, pentru cină și cazare.

3. Ulan Bator – Elsen Tasarkhai
Părăsim capitala și ne îndreptăm spre Parcul 
Naţional Khongo Khaan, întins pe o suprafaţă 
de aproximativ 47.000 ha. Aici ni se dezvăluie 
peisaje superbe, cu munţi sobri din granit, 
păduri verzi de mesteacăn, dar și zone 
deșertice, râuri cristaline și pășuni bogate. 
Aici taigaua întâlnește stepa, iar pustietatea e 
atât de profundă încât ai impresia că vântul îţi 
vorbește, fiind singurul care străbate aceste 
locuri. Deșertul Gobi este totuși mediul în 
care trăiesc o mulţime de specii precum 

Port tradiţional mongol

Trăind de milenii în iurte, înfruntând 
an de an iernile grele ale stepelor,  
mongolii s-au adaptat acestor condiţii 
vitrege, folosind resursele naturii la 
maxim. O căciulă mongolă ar putea 
fi  un suvenir original de achiziţionat. 
Realizate manual din piele sau material 
textil, căptușite și decorate cu blană 
naturală, ele păstrează vie moștenirea 
culturală ancestrală a mongolilor. 

Mongolia
NATURĂ NEÎMBLÂNZITĂ

Temple și monumente unice

9 zile
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despre frumoasele și ingenioasele lor case 
mobile. Ziua continuă cu vizita la Muzeul 
Karakorum și apoi un punct de hotar cu 
mare valoare simbolică, ce reprezintă forma 
unei broaște ţestoase. Și această noapte o 
vom petrece tot în iurte.

5. Karakorum – Parcul Naţional Hustai
Astăzi vizităm Parcul Natural Hustai, renumit 
datorită cailor sălbatici asiatici „takhi”. 
În anul 1992 s-a înfiinţat o rezervaţie cu 
suprafaţa de 506 km2, care mai apoi 
a devenit parc natural, cu scopul de a 
proteja ecosistemul de defrișările agresive 
din zonă. Caii, odată dispăruţi complet 
din peisajul sălbatic, au reapărut în zonă 
mulţumită unor acţiuni de repopulare, 
ajungând astfel la o populaţie de 300 de 
exemplare. Aici avem ocazia de a vedea 
multe alte animale sălbatice, parcul fiind 
foarte vast și foarte divers din punct de 
vedere al reliefului și vegetaţiei. Vom servi 
prânzul sub formă de picnic, în mijlocul 
acestui peisaj sălbatic incredibil. După masă 
putem vizita muzeul parcului, unde putem 
afla mai multe informaţii despre geografia 
locului și despre speciile care îl populează. 
Doritorii pot opta chiar pentru o sesiune 
de călărie. După încheierea vizitei ne vom 
întoarce la iurtele cu care deja ne-am 
obișnuit.

6. Parcul Național Hustai – Parcul 
Național Terelj
Ne începem călătoria imediat după micul 
dejun, plecând spre Tsoin Boldog, unde 
vom vizita monumentul lui Ginghis Han, 
întemeietorul naţiei, creatorul unuia dintre 
marile imperii ale lumii. Statuia este cea 
mai mare dintre cele dedicate lui, cu o 
înălţime de 40 de metri, fiind totodată 
și cea mai mare statuie ecvestră din 

lume. Orientarea sa spre est are o mare 
valoare simbolică, indicând locul nașterii 
conducătorului. Baza statuii e formată din 
36 de coloane ce îi simbolizează pe cei 
36 de hani ai Mongoliei, de la Ginghis la 
Ligdan. De aici plecăm spre Parcul Naţional 
Trelj, cel mai vizitat din Mongolia, un loc 
spectaculos, unde natura îmbină lanţuri 
muntoase din granit cu văi străbătute de 
râuri. În acest mediu trăiesc peste 250 de 
specii de animale terestre și păsări, dar 
și flori sălbatice printre care și floarea de 
colţ. Trecerea timpului și-a lăsat amprenta 
pe unele formaţiuni stâncoase din zonă, 
cioplindu-le după propria imaginaţie. Cea 
mai populară dintre ele este stânca în 
forma unei broaște ţestoase, melkhi khad. 
Petrecem încă o noapte în iurte.

7. Parcul Național Terelj – Rezervația Gun 
Galuut
După mic-dejun, mergem către Rezervaţia 
Gun-Galuut, un loc incredibil, care merită 
vizitat măcar o dată în viaţă. Avem ocazia să 
facem fotografii fabuloase, cu munţii înalţi, 
râurile, lacurile, stepa și zonele umede care 
sunt într-o armonie desăvârșită. Rezervaţia 
este casă pentru mai multe specii rare, 
cum ar fi oaia sălbatică argali, mai multe 
tipuri de cocori și gâsca-lebădă. Facem o 
vizită specială, în sânul unei familii nomade, 
care ne va dezvălui detalii despre viaţa 
și tradiţiile celor care au dominat pustiul. 
Recomandarea noastră este să faceţi apoi 
o plimbare la Muntele Ispitelor pentru 
a fotografia animalele. La cină, servim 
Khorkhog, friptură din carne de oaie sau 
vită preparată pe pietre încinse și servită 
cu orez și legume. Vom dormi și în această 
noapte în iurtă, pentru ultima oară. 

8. Rezervația Gun Galuut – Ulan Bator
Dimineaţa ne vom întoarce la Ulan Bator 
și, dacă avem noroc să călătorim în acea 
perioadă, putem asista la spectaculoasa 
ceremonie de deschidere a festivalului 
Naadam, un spectacol de sunet și culoare 
ce are loc pe stadionul central, fiind cel mai 
important eveniment pentru mongolezi, 
sinonim cu ziua naţională. Festivalul 
Naadam are loc în fiecare an între 11 și 13 
iulie, pe tot teritoriul Mongoliei, cele mai 
impresionante manifestaţii având loc în 
Ulan Bator. Festivalul include competiţii 
ale celor trei sporturi naţionale: călărie, 
lupte și tir cu arcul, iar în ultimii ani le-a 
fost permisă participarea și femeilor la 
două din aceste probe. Publicul asistă la 
manifestaţii îmbracat în haine tradiţionale 
de sărbătoare, iar apoi se delectează cu 
specialităţi gastronomice specifice zonei, 
precum Khuushuur, o gogoașă cu carne 
și Aireg, un soi de lapte fermentat. După 
probele sportive, festivalul continuă cu 
spectacole de muzică și dansuri folclorice. 
Continuăm ziua cu o vizită la Muzeul 
Choijin Lama, dedicat celui de-al optulea 
frate al lui Bogd Han, apoi la Choijin Lama 
Luvsankhaidav, un complex ce adăpostește 
exponate valoaroase precum picturi, 
broderii, sculpturi și obiecte sacre. După 
vizite avem timp liber până la cină, pe care îl 
putem folosi pentru a face cumpărături sau 
pentru a ne plimba liberi prin oraș. Cina va 
fi una delicioasă cu preparate tradiţionale 
mongole la grătar.

9. Ulan Bator – București
De dimineaţă, ne luăm la revedere de la 
fabuloasa Mongolie cu speranţa că vom 
reveni cât de curând. Plecăm spre aeroport 
și zburăm spre casă, cu destinaţia București. 

TOP ATRACŢII

Monumentul lui Ginghis Han
Statuia este cea mai mare dintre cele 

dedicate lui, cu o înăltime de 40 de 

metri, fi ind totodată și cea mai mare 

statuie ecvestră din lume.

1 Parcul Natural Hustai
Renumit datorită cailor sălbatici 

asiatici „takhi”. Parcul se întinde 

pe o suprafată de peste 500kmp și 

include în ecosistemul său o mulţime de 

animale sălbatice încântătoare.

2 Elsen Tasarkhai 
O zonă naturală cu totul deosebită, 

înconjurată de dune de nisip, 

dealuri cu vegetatie unică în lume, 

o pădure cochetă și un râu. Practic, atunci 

când ajungi la Elsen Tasarkhai ai senzaţia 

că ai ajuns pe o altă planetă, unde deșertul, 

munţii și stepa se contopesc.

3
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TOP ATRACŢII DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Mongolia
.................................................................
Cel mai impresionant preparat este 
Boodog, o oaie întreagă friptă la foc, 
umplută cu ceapă și cartofi , alături 
de pietre fi erbinţi. Se spune că gustul 
acesteia este unic, ușor afumat, iar 
carnea este foarte fragedă. Mongolii 
consumă acest preparat în special 
iarna, pentru a rezista temperaturilor 
scăzute. 

BOODOG
...............................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Ulan Bator şi retur,  zboruri  cu escala 
(orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz clasa “ Turist” ,  conform 
programului;
7 nopţi de cazare   cu pensiune compltă în hoteluri de 3* şi 
Iurte turistice tradiţionale;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali;
Conducător de grup român.

Grup minim 20 pers. Pentru grupuri între 15 şi 19 
persoane se percepe un supliment de  145 €/ pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză Mongolia: 100 usd/pers.
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 285 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

31.08
2018

24.04*; 08.09
2019

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obţine cu 
cel puţin 60 de zile înainte de plecarea în 
călătorie. Îţi recomandăm să ai o asigurare 
medicală de călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1045€
+ 595 € (taxe de aeroport) 

895€
+ 595 € (taxe de aeroport) 

945€
+ 595 € (taxe de aeroport) 

995€
+ 595 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat  dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 

30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

 

• Supliment plecare 24.04* de 
single 30 €/pers.
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Odinioară afl at pe misteriosul Drum 
al Mătăsii, Uzbekistan este una dintre 
destinațiile preferate de cei pasionați 
de arheologie și istorie. Frumusețea 
neatinsă de om a naturii, cât și legendele 
cu negustori și caravane pline de felurite 
mărfuri vă vor cuceri defi nitiv!

ATMOSFERĂ LOCALĂ

7 nopți cazare: 
    hotel de 4*

15 mese incluse:
  7 mic-dejunuri
  1 prânz + 7 cine

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

SamarkandBuhara

Urghenci

Khiva

Tashkent

UZBEKISTAN

Uzbeki� an
PE DRUMUL 

MĂTĂSII

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

1045 €
+ 495€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

10
zile
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MĂTĂSII

PELLERIN PLUS
Reducere 180€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1225€
+ 495 € (taxe de aeroport) 

1045€
+ 495 € (taxe de aeroport) 

1125 €
+ 495 € (taxe de aeroport) 

1175€
+ 495 € (taxe de 

aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

DATE DE PLECARE

pe care le descoperim mergând pe străduțele 
înguste. Ajungem pe seară în Bukhara și 
mergem la hotel pentru cină și odihnă. 

6. Bukhara
Începem ziua cu o vizită la cele mai importante 
moschei și medrese din zonă. Vedem 
mausoleul dinastiei Saminide, o perlă a 
arhitecturii funerare islamice, Mausoleul 
Chasma-Ayub, Moscheea Bolo Khauz, de o 
frumusețe aparte, cât și Complexul Liabi-Kauz. 
Mergem și în bazar pentru a căuta suveniruri 
deosebite lucrate de meșteșugari din regiune, 
apoi asistăm la un moment artistic tradițional în 
curtea interioară a Medresei Nodir Divan Begi. 
Pentru a înțelege mai bine obiceiurile locale și 
ospitalitatea uzbecilor, luăm cina alături de o 
familie din Bukhara, după care ne retragem la 
hotel. 

7. Bukhara – Samarkand
Cu siguranță un obiectiv de neratat în Bukhara 
este chiar simbolul orașului, Fortăreața 
Ark. Vedem și noi complexul remarcabil cu 
minaretul său din secolul al XII-lea, Medresa 
Miri-Arab și Moscheea Djuma. Facem o vizită 
specială în casa unui comerciant, unde vom 
vedea costume naționale lucrate manual, apoi 
mergem să admirăm reședința ultimului emir 
din Bukhara, Sitora-i-Mokhi Khosa. În a doua 
jumătate a zilei, pornim spre Samarkand, iar 

după ce ajungem la hotel cinăm și ne odihnim. 

8. Samarkand
Nu degeaba Alexandru cel Mare a spus despre 
Samarkand că este mai frumos decât și-ar fi 
putut imagina. Al doilea oraș ca mărime al 
Uzbekistanului a fost vreme de secole capitala 
Islamului luminat, un centru al dervișilor și 
sufiților, savanților, filozofilor, astronomilor, 
matematicienilor și medicilor din această 
regiune a lumii. Farmecul său s-a păstrat 
în timp, odată cu conservarea excelentă a 
edificiilor istorice și a tradițiilor vechilor săi 
locuitori. Vedem Piața Registan, păzită de 
trei medrese care fac parte din patrimoniul 
universal, Medresa lui Ulugh Beg, Sher - Dor 
și Tilla Kori. Turul continuă cu Moscheea Bibi 
Khanum și cu Necropola Shakhi, care datează 
din secolele XI-XII, apoi cinăm la un restaurant 
local și mergem la hotel. 

9. Samarkand – Tashkent
De dimineață, vizităm Observatorul lui Ulugh 
Beg, renumit astronom și matematician, 
Mausoleul Gur-Emir, cât și situl Afrosiab și 
Muzeul de Istorie. Plecăm apoi spre Tashkent, 
unde vom lua cina la un restaurant și facem un 
tur al orașului după lăsarea întunericului. În cele 
din urmă plecăm spre aeroport, pentru zborul 
spre țară. 

10. Sosire în București

ITINERARIU
Tashkent – Urgench – Khiva – Bukhara – Samarkand 

1.  București – Istanbul – Tashkent
Zbor spre Tashkent, capitala Uzbekistanului, cu 
escală în Istanbul. Odată ajunși vom merge direct 
la hotel. 

 2. Tashkent 
Sosirea la hotel va fi dimineața. Micul dejun, 
apoi un scurt tur al orașul Tashkent. Până în 
anul 1930, capitala acestui stat se afla în orașul 
Samarkand. Obiectivele noastre de azi sunt  Piața 
Independenței, Piața Amir Temur, vedem apoi 
Piața Teatrului Alisher Navoi, metroul din Tashkent 
și Muzeul de Arte Aplicate, construit la sfârșitul sec. 
XIX. Aici putem vedea o serie de lucrări în ipsos și 
sculpturi în lemn, dar și ceramică și obiecte textile. 
După vizită ne întoarcem la hotel pentru cină și 
cazare. 

3. Tashkent – Urgench – Khiva
Continuăm turul capitalei cu o vizită în Piața 
Imamului Khast, flancat de clădiri și monumente 
impresionante, apoi mergem la Medresa Barak 
Khan, un templu de o frumusețe deosebită. De aici 
ne îndreptăm spre Moscheea șeicului Tillya, apoi 
la Mausoleul Kafal Shashi, un poet, doctor și filosof 
musulman care a trăit între anii 904-979. Medresa 
Kukeldash este următoarea oprire, apoi bazarul de 
mirodenii Chorsu, o importantă atracție turistică. De 
aici mergem la aeroport, de unde luăm zborul spre 
Khiva, un oraș așezat pe vechiul Drum al Mătăsii. 
Deși există legende care spun că orașul a fost 
clădit de Shem, fiul lui Noe, cercetările arheologice 
dovedesc că acesta a fost construit în sec. al VIII-lea, 
fiind un centru comercial tranzitat de caravanele de 
negustori care mergeau din Asia spre Europa, pe 
Drumul Mătăsii. Cină și cazare la hotel. 

4. Khiva
Ziua de astăzi este dedicată unui tur al orașului 
Khiva. Începem cu zona veche a orașului, Ichan-
Kala, o zonă cu fortificații din epoca medievală, cu 
porți în toate cele patru puncte cardinale. Orașul 
ne va surprinde prin caracterul său de epocă. 
Facem o vizită la Palatul Tash-Khauli, unde vedem 
frumoasa curte interioară Kurynysh Khana, folosită 
în istorie pentru recepții și ceremonii oficiale. Aici 
descoperim adevărate opere de artă în stil islamic, 
cu minarete și cupole pline de detalii grafice 
foarte atent executate și foarte bine conservate. În 
apropiere observăm și Moscheea Juma, datând 
din sec. X, cu un minaret chiar mai vechi decât 
moscheea în sine. Continuăm turul cu vizite la 
Mausoleul Seyid Allauddin și Moscheea Bagbanli. 
Turul se încheie cu o oprire pe platforma Ak-
Sheikh Bobo, un punct panoramic de unde se pot 
surprinde cele mai frumoase fotografii cu orașul, în 
special înainte de apusul soarelui. Cina va fi servită 
la la hotelul unde suntem cazați. 

5. Khiva – Bukhara
După mic-dejun, plecăm spre Bukhara, străbătând 
Deșertul Kyzylkum, supranumit Deșertul Roșu, care 
oferă un peisaj ireal. Capitala provinciei cu același 
nume, Bukhara a fost locuit din timpuri străvechi 
și s-a remarcat ca un important centru cultural și 
comercial, fiind situat pe Drumul Mătăsii.  Orașul 
ne așteaptă cu bazaruri și meșteșugari, medrese 
elegante, moschei impunătoare și multe mausolee, 

• Supliment de single 245 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Tashkent şi retur,  zboruri  cu escala 
(orarul de zbor se poate modifi ca);  Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/ microbuz ,  conform programului;
7 nopţi de cazare cu mic dejun  în hoteluri de 4*;
7 mic dejunuri  + 1 prânz +7 cine;
Bilet de avion Tashkent – Urgench;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program ;  Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

PREŢUL NU INCLUDE
taxa de viză pentru Uzbekistan : 35 usd/pers., care se achită la 
sosirea pe aerportul din Tashkent
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică;Taxe foto + video locale 
(se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

22.10
2018

02.05; 29.10
2019

Temple și monumente unice Experiențe inedite

BEST DEAL
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IRAN

PAKISTAN

AFGANISTAN

Tehran

Kashan

Abyaneh

Isfahan

Na’in

Yazd

Abarkou

Pasagadae

Persepolis

Shiraz

Iran

PELLERIN PLUS

1195 €
+ 495 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 495 € (taxe de aeroport) 

995 €

+ 495 € (taxe de aeroport) 

1095 €

STANDARD PLUS

+ 495 € (taxe de aeroport) 

1145

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Iran
MOȘTENITORII PERSIEI
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ITINERARIU
Teheran - Kashan - Abyaneh - Isfahan - Na’in- Yazd - Abarkouh -  Shiraz - Persepolis 

4. Teheran – Kashan 
Pornim din Teheran spre Kashan, unde 
călătoria culturală continuă. Vizităm Casa 
Istorică Tabatabaei, cu arhitectura sa elegantă, 
încorporând vitralii viu colorate și picturi 
murale cu motive tradiţionale, designul clădirii 
aparţinând arhitectului Ustad ali Maryam. 
Urmează vizita la Casa Borujerdi, construită în 
1857 de acelaș arhitect, apoi vedem Moscheea 
Agha Bozorg și Grădina Fin – gândită special 
pentru Shah Abbas I, ca fiind viziunea persană 
a paradisului. Grădina Fin este cea mai veche 
existentă în Iran, anterioară perioadei Safavid, 
unele teorii istorice spunând că această grădină 
ar fi fost complet mutată din locul iniţial. Cazare 
în Kashan.

5. Kashan - Abyaneh – Isfahan
Mergem în Abyaneh, un sat tradiţional cu o 
atmosferă fermecătoare, pentru a cunoaște 
mai bine tradiţiile locale. Fiind unul dintre cele 
mai vechi sate ale Iranului, cu o populaţie de 
numai 305 persoane (în 2006), Abyaneh oferă 
o priveliște încântătoare, învăluită în lumina 
arămie dată de clădirile de piatră. Pe străduţele 
înguste vei vedea încă oameni purtând costumul 
tradiţional. Pornim spre Isfahan, unde facem un 
tur panoramic. Vizităm Piaţa Naqsh-e-Jahan, 
ce reunește cele trei mari puteri ale imperiului 
Persan: Moscheea Șahului (ce reprezintă puterea 
clerului), Bazarul Imperial (simbolizând puterea 
economică) și Palatul Ali Qapu (ce reprezintă 
puterea politică). Vizităm Palatul Aali Qapu, 
renovat la ordinele Sultanului Hussein și distrus 
apoi odată cu invazia afgană, Moscheea Șahului, 
construită în 1611 și renumită pentru mozaicurile 
și inscripţiile sale caligrafice, Moscheea Sheikh 
Lotfollah ce a servit ca moschee privată a familiei 
regale, Palatul Chehel Sotun – denumit și “Palatul 
celor 40 de coloane”, datorită oglindirii în apă 
a celor 20 de coloane pe care le are de fapt 
construcţia. Cazare în Isfahan.

Mânăstiri și Biserici Obiective din patrimoniul 
mondial UNESCO

Experienţe inedite

Iranul este moștenitorul culturii uneia dintre cele mai vechi civilizaţii de 
pe pamânt, una care a infl uenţat o regiunea vastă de pe Glob, de la râul 
Nil până în inima Europei. Mulţi ani, oameni din toată lumea s-au minunat 
de gloria civilizaţiei Imperiului Persan. O vizită în această ţară este o 
experienţă unică - Iranul se bucură de trei milenii de istorie documentată 
și de o zestre inestimabilă de sit-uri și monumente unice.

1. Plecare din București
Punct de întâlnire – Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă București.

2. Sosire în Teheran 
Bine ai venit în Teheran! Suntem întâmpinaţi 
de ghidul local și începem un tur introductiv al 
orașului, în care vedem panoramic principalele 
atracţii și monumente: printre care Palatul 
Golestan – unul dintre cele mai vechi edificii 
ale Teheranului, datând din timpul Dinastiei 
Qajar (1785-1925), Casa Moghadam, Palatul 
shamsol Emareh, Turnul Azadi, cu arhitectura 
sa deosebita și Muzeul Naţional de Bijuterii, 
unde vom avea ocazia să admirăm adevărate 
podoabe cu încărcătură istorică, expresie a 
bogăţiei Iranului. Ne retaragem la hotel. Cazare 
în Teheran.

3. Teheran 
Ne propunem să cutreierăm orașul mai pe 
îndelete și să aflăm mai multe despre cultura și 
istoria sa, așa că dis de dimineaţă mergem să 
vizităm Complexul Prezidenţial cu Palatul Sahului 
Saad Aabad, ce servește în prezent ca reședinţă 
oficială pentru președintele Iranului . Clădirea 
palatului datează din timpul Dinastiei Pahlavi, 
ce a condus Imperiul Iranian între anii 1925-
1979. In cadrul complexului există câteva muzee 
legate de istoria Iranului, acestea aflându-se în 
grija Patrimoniului Cultural Iranian. Revenim la 
Turnul Azadi – Turnul Libertăţii, cunoscut înainte 
sub denumirea de Turnul Memorial Shahyad. 
Monumentul are o arhitectură deosebită și se 
află în Piaţa Azadi din Teheran, fiind unul dintre 
simbolurile Iranului. Continuăm cu Turnul Milad 
(Turnul Teheranului), locul perfect pentru a 
admira întregul oraș de la înălţime. Arhitectura 
sa este una mai degrabă futuristă, acesta fiind pe 
locul al șaselea în lume, cu o înălţime de 435 m. 
Cazare în Teheran.

  9 nopţi cazare: 
    hotel de 3*

9mese incluse:
    9 mic-dejunuri
    

Transport: 
    cu avionul

Cultura persană este renumită prin 
operele poeţilor, covoarele elaborate și 
grădinile luxuriante. De altfel, cuvântul 
”paradis” provine dintr-un vechi cuvânt 
persan care înseamnă ”grădină închisă”. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

995 €
+ 495 € (taxe de aeroport)

/pers.

16 zile

Începând de la

Shopping la Bazar 

Bazarul din Isfahan este situat în centrul 
istoric al orașului. Aici avem prilejul să 
pornim în goana după suvenire. Vom 
găsi creaţii unicat ale artizanilor locali,  
de la haine și bijuterii până la obiecte 
decorative, și tot aici putem lua o gustare 
autentic iraniană. Atmosfera bazarului 
este una cu totul deosebită și constituie o 
experienţă în sine, aleile fi ind acoperite 
de arcade cu detalii în basorelief și ochiuri 
mari de piatră prin care se strecoară 
razele soarelui de la amiază.

11 zile

EXPERIENŢE
CULTURALE

Iran
MOȘTENITORII PERSIEI
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6. Isfahan 
Vizita în Isfahan continuă cu un tur de oraș, 
în cadrul căruia vedem: Catedrala Vank – cu 
o cupolă în stil islamic, Moscheea Jameh – 
construită între anii 771-773, fiind unele dintre 
primele construite în Iran, Podurille Si-oseh – cu 
33 de arcade, Podul Khaj și Manar Jonban, 
numită și Menar-e-jomban, ce marchează 
centrul Iranului, acesta devenind populară 
mai ales datorită fenomenului minaretelor 
mișcătoare. Ne oprim în Bazarul din Isfahan, 
unde avem prilejul să pornim în goana după 
suvenire. Vom găsi aici creaţii unicat ale 
artizanilor locali,  de la haine și bijuterii până 
la obiecte decorative, și tot aici putem lua o 
gustare autentic iraniană. Atmosfera bazarului 
este una cu totul deosebită, aleile fiind 
acoperite de arcade cu detalii în basorelief și 
ochiuri mari de piatră pe unde se strecoară 
razele soarelui. Cazare în Isfahan.

7. Isfahan - Na`in – Yazd
Călătoria noastră continuă spre Yazd, însă pe 
drum facem o scurtă oprire în Na’in pentru 
a vizita Moscheea Jame, una dintre cele 
mai vechi moschei din Iran care este încă 
funcţională și azi, fiind aflată sub protecţia 
Organizaţiei Patrimoniului cultural al Iranului. 
Ajunși în Yazd, vizităm una dintre cele 17 
grădini din Iran înscrise în Patrimoniul Mondial 
UNESCO,  Grădina Dolat Abad, numită și 
“Grădina Persană”. Construită în anul 1750 ca 
reședinţă a Shahului Persiei Karim Khan Zand, 
grădina adăpostește un mic pavilion decorat 
cu vitralii. Pe lista noastră urmează Complexul 
Amir Chakhmaq – cel mai mare complex din 
Iran, și Moscheea Jameh construită în stil 

Azari, având cele mai înalte minarete din Iran 
și o faţadă cu mozaicuri în nuanţe de albastru. 
Oprim și la templul Zoroastrian al Focului, 
unde se spune că focul sacru arde continuu de 
mai bine de 1500 de ani. Cazare în Yazd.

8. Yazd - Abarkou - Pasargadae – Shiraz 
Azi vom descoperi mai multe monumente ale 
religiei zoroastriene, o religie veche ce a apărut 
în rândul popoarelor ce au locuit pe teritoriul 
actual al Iranului și Azerbaijanului. Admirăm 
Turnurile Manji și Golestan, după care pornim 
spre Shiraz. pe drum vom face o oprire pentru 
a admira și fotografia un arbore chiparos 
cu o vechime de peste 4000 de ani, aflat în 
apropiere de Abarkuh. Cazare în Shiraz. 

9. Shiraz - Persepolis – Shiraz 
Călătorim din Shiraz spre Persepolis, capitala 
Imperiului Persan, un oraș ce nu poate fi ratat 
de către cei ce vor să cunoască mai bine 
istoria și cultura Iranului.  Vizităm Necropolele 
Naqsh-e Rustam si Naqsh-e Rajab, ce au 
aparţinut dinastiei achemizilor din perioada 
isasaniană. Revenim în Shiraz, unde cutreierăm 
Bazarul Vakil, aflat în centrul istoric al orașului. 
Printre exponatele târgului regăsim: covoare 
persane, condimente, produse de artizanat, 
antichităţi, bijuterii și, desigur, preparate 
culinare locale, pe care trebuie neapărat să 
le încercăm pentru o experienţă completă. 
Nu uita să alegi câte un suvenir pentru cei 
de acasă. Încheiem ziua la Moscheea Nasir 
ol-Molk, una dintre cele mai populare și 
spectaculoase din Iran, datorită vitraliilor sale 
ce crează un joc de lumini colorate pe pereţii 
interiori din gresie roz. Cazare în Shiraz.

10. Shiraz 
Începem expediţia zilei la Moscheea Nasir 
ol-Molk, una dintre cele mai spectaculoase 
din ţară, care impresionează prin explozia 
de culori pe care reflecţia luminii soarelui 
o declanșează cănd pătrunde prin vitralii și 
întâlnește gresia roz din interior. Denumită și 
Moscheea Roz, edificiul are o istorie aparte, 
construcţia lui, la ordinele lui Hasan Ali Nasir al 
Molk, durând 12 ani.  Ne îndreptăm apoi către 
nord-estul orașului unde explorăm fortăreaţa 
Karim Khan, astăzi muzeu, care face parte din 
Patrimoniul Cultural al Iranului. Fortăreaţa, care a 
adăpostit și reședinţa regelui Karim Khan Zand, 
fondatorul dinastiei Zand, a fost ultimul refigiu 
de apărare în cazul asediilor, însă a funcţionat și 
ca închisoare. Vizităm în continuare mausoleele 
poeţilor naţionali Hafiz și Saadi, motiv pentru 
care Shiraz este supranumit și ”orașul poeţilor”. 
Mormintele celor doi poeţi au devenit un loc 
de pelerinaj pentru turiștii pasionaţi de cultura 
persană, de catrenele celui mai mare și mai iubit 
poet persan, Hafez, sau de moralitatea pe care 
o propovăduia Saadi prin scrierile sale. Legenda 
spune că, dacă un vizitator al mormântului lui 
Hafez deschide la întâmplare cartea, poezia 
care i se arată îi prevestește viitorul. La finalul 
călătoriei prin Shiraz ne relaxăm în Grădina 
Eram, supranumită și Grădina Edenului. Găsim 
aici elemente tradiţionale persne combinate 
cu unele elemente vestice și ne minunăm la 
vederea chiparosului Sarv-Ehaaz, pe care mulţi îl 
consideră o adevărată operă de artă a naturii. 

11. Plecare Din Shiraz 
Transfer de la hotel la Aeroportul din Shiraz, de 
unde ne îmbarcăm pentru zborul spre casă.

TOP ATRACŢII

Palatul Golestan
Inclus pe lista monumentelor UNESCO 

în 2013, Palatul Golestan este unul 

dintre cele mai vechi edifi cii ale 

capitalei Teheran și locul de unde dinastia 

Qajară a condus tara vreme de aproape 200 

de ani. Complexul apartine unui grup de 

clădiri regale, care au fost odată îngrădite 

de zidurile de paie și nămol ale fortăretei 

istorice Arg a Teheranului.

1 Satul Abyaneh, Isfahan
Casele sunt aranjate în forma unor 

trepte pe deal, în așa fel încât 

acoperișurile caselor formează 

grădinile următoarelor case. Acoperișurile 

și grădinile sunt construite din materiale 

traditionale, precum cherestea, paie și lut. 

Peretii, făcuti din cărămidă roșie, sunt 

impresionanti, iar unicitatea lor este dată 

de faptul că, expuse la ploaie, cărămizile se 

întăresc și mai mult.

2 Persepolis
Orașul antic al Persiei, era 

capitala ceremonială a imperiului 

Achemizilor sub domnia lui Darius I 

și a succesorilor săi, în vreme ce capitalele 

administrative erau în special la Susa și 

Babilon. Ruinele Persepolis se afl ă la 48 

km nord de Shiraz, într-o câmpie fertilă 

a râului Pulvar, cu o puternică apărare 

montană naturală.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Teheran şi  Shiraz – Bucureşti,  zboruri  
cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz ,  conform programului;
9 nopţi de cazare   cu mic dejun în hoteluri de   3*;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză Iran : 90 €/ pers..
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  ţară, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

DE REŢINUT!

• Supliment de single 295 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

01.09
2018

24.04*; 08.09
2019

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: IRAN
..................................................................
Orezul în Iran este la rang de cinste, 
avand rol de liant pentru aproape 
orice se mai poate găti pe lângă. În 
varianta sa “cazonă” orezul este servit 
cu unt și șofran, foaret simplu, dar de-
licios. Însă, cel mai des, lângă orez vei 
putea savura legume, fasole, varietăţi 
de alune, fructe uscate, chiar și paste 
făinoase. Piesa de rezistenţă rămâne 
desigur carnea de miel, preparată și 
frăgezită în sos condimentat. Aroma 
șofranului predomină. Un deliciu!

BAGHALI POLO
...............................................................

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obţine cu cel 
puţin 30 de zile înainte de plecarea în călătorie. 
Îţi recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-ţi 
serviciul de roaming. Și nu uita să iei cu tine 
un aparat foto, având în vedere locurile 
superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

Moscheea Azam 

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 200€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1195€
+ 495 € (taxe de aeroport) 995€

+ 495 € (taxe de aeroport) 

1095€
+ 495 € (taxe de aeroport) 

1145€
+ 495 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană);

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 

30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Supliment pentru plecarea 24.04* 
de 30 €/pers.
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Mtskheta

Sevan

Sighnaghi

Geghard
Garni

Erevan

Khor Virab

Gori

Bojormi
Akhaltsikhe

Vardzia

Gudauri

Tbilisi

Georgia

Armenia

Georgia

PELLERIN PLUS

961 €
+ 239  € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 239 € (taxe de aeroport) 

811 €

+ 239  € (taxe de aeroport) 

861 €

STANDARD PLUS

+ 239 € (taxe de aeroport) 

911 €

Armenia

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Georgia & Armenia
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ITINERARIU
Tbilisi–Mtsketa–Kazbegi–Gadauri–Gori–Bojormi–Akhaltsikhe–Vardzia–Echmiadzin 
Yerevan–Geghard–Garni–Khor Virap–Norovank–Sevan–Sighnaghi 

după care avem timp liber la dispozitie. 
Opțional se poate urca cu telegondola să 
vizităm Fortăreața Narikala, una dintre cele 
mai vechi construcții de apărare din oraș. Spre 
lăsarea serii facem o plimbare pe principala 
arteră a orașului, Bulevardul Sota Rustaveli.

3. Tbilisi – Mtskheta – Kazbegi
Mic dejun. Astăzi vizităm unele dintre cele mai 
vechi orașe din Georgia. Pornim spre Mtskheta, 
locul convertirii georgienilor la creștinism 
în anul 337, listat în Patrimoniul Mondial 
UNESCO. Aici vizităm Catedrala Svetiskhoveli, 
care datează din sec. XI și Mănăstirea Jvari, 
(sec. VI.) un loc de o importanță majoră 
pentru credincioșii din această țară și care stă 
mărturile de secole pentru credința timpurie a 
creștinilor din această țară. Aici, panorama ne 
răsfață cu niște cadre spectaculoase pe care nu 
le ratăm cu camerele noastre foto. Itinerariul 
zilei ne duce mai departe În funcție de 
condițiile meteo, este posibil să putem observa 
Vârful Kazbeh, un vulcan stins cu o înălțime 
de 5047m, cunoscut sub numele georgian de 
Mkinvartsveri. Conform mitologiei grecești, 
de pe acest munte a furat Prometeu focul 
zeilor, fiind apoi pedepsit de aceștia. Aici ne 
suim în mașini 4x4 și țintim spre un loc cu totul 
aparte. Nu departe de pisc se află  Mănăstirea 
Tsminda Sameba (Sfânta Treime) un remarcabil 
monument de arhitectură georgiană, localizată 
la 2170m înălțime. Cină și cazare în Kazbegi la 
hotel de 4*. 

4. Gudauri - Gori - Bojormi
orașul istoric Gori, locul de baștină al lui I.V 
Stalin, unde putem vizita un muzeu dedicat 
acestuia. Muzeul a fost închis după ce Georgia 
și-a câștigat independența, dar a fost apoi 
redeschis datorită numărului mare de turiști 
interesați de acesta. În muzeu se găsește o 
colecție de exponate legate de nașterea și 
copilăria dictatorului rus,  dar și obiecte din 
timpul “domniei” sale până la moartea sa din 
1953. De remarcat vagonul blindat de lângă 

  9 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

14 mese incluse:
    10 mic-dejunuri
   1 prânz + 3 cine

Transport: 
    cu avion

Caucazul ni se descoperă sub forma 
unui ținut străvechi, cu aer mistic, ce i-a 
fascinat dintotdeauna pe călători. Aici 
parcă timpul nu se grăbește atât de tare, 
căci oamenii sunt veșnic calmi și au o 
conexiune puternică cu tradițiile și cultura 
locală. La orice pas descoperim frumuseți 
naturale neatinse de om, dar și vestigii 
istorice pline de legende captivante.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

Hai cu noi în Georgia, una dintre primele țări ce au declarat 
creștinismul religie de stat! Apoi vom pleca în explorarea unei alte 
țări uimitoare, Armenia, vom vedea locuri pline de istorie și natură 
fascinantă, dar și semnele schimbărilor modernizării societății.

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experiențe inedite

1. București - Tbilisi
Întâlnirea grupului de călătorie va avea loc 
la aeroportul Henri Coandă. De aici luăm un 
zbor spre Istanbul, unde avem escala, apoi ne 
vom îndrepta spre capitala Georgiei. Tbilisi, 
oraș așezat pe malul râului Mtkari, este cel mai 
mare din stat și a fost fondat în sec. al V-lea. 
Imediat după aterizare, avem transferul asigurat 
spre hotel. Capitala Georgiei are un farmec 
incontestabil, atmosfera locului amintind de un 
soi de “belle epoque” pe care odinioară l-a avut 
și Bucureștiul. Multiculturală, multietnică, dar în 
același timp cosmopolită într-un mod oriental, 
Tbilisi ne cucerește la prima vedere. Seara ai 
timp liber la dispoziție să pătrunzi în această 
atmosferă, cutreierând după plac străzile 
centrului istoric alături de un ghid. Cazare Hotel 
4* situat central Tbilisi.

2. Tbilisi  
După ce savurăm micul dejun începem 
descoperirea capitalei Georgiei, Tbilisi, pe 
care, în ziua precedentă am avut bucuria 
de a o zări în treacăt. Istoria sa captivantă 
încă se simte chiar și prin semnele clare ale 
modernului. Muzee și teatre, galerii de artă, 
biserici și situri arheologice, băi termale cu 
sulf, strădute vechi cu atmosferă medievală, 
case superbe din alte veacuri, toate acestea 
împreună îi conferă orașului un farmec aparte. 
Am pregătit un program lejer, ce include 
vizitarea mai multor biserici din Tbilisi. Prima 
oprire este la Biserica Ortodoxă Sfânta 
Treime, cea mai importantă biserică ortodoxă 
din Georgia. Vedem apoi Biserica Metehki, 
construită în sec. XII în preajma reședinței 
regale a ctitorului acestei așezări întâiul rege 
Vakhtang Gorgasali, a cărui statuie o găsim 
în zonă. După un mic popas, mai vedem 
Catedrala Sioni, Bazilica Anchiskhati si Turnul 
Clopotnita (secolul al VI-lea), una dintre cele 
mai vechi din oras. Apoi pornim pe un drum 
pavat cu cărămidă, spre băile de sulf.  Spre 
final, ne oprim la Catedrala Sfânta Treime, 

  995 €
+ 295 € (taxe de aeroport)

/pers.

10 zile

Începând de la

Vinul Georgian 

Poate nu știai că originea cuvântului 
“vin” provine din Georgia și, ulterior, 
a fost preluat de romani. O ţară care 
era furnizorul de vin al vechii URSS, își 
păstrează și astăzi renumele de cel mai 
rafi nat și mai profi lic producător de vin 
din regiunea Asiei Centrale.  

Georgia & Armenia
LEGENDELE CAUCAZULUI
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muzeu, cel cu care a călătorit Stalin către 
Yalta pentru semnarea celebrului tratat cu 
SUA și Marea Britanie. De aici mergem spre 
Bojormi, o stațiune cu ape termale și parcuri 
naturale, recunscut în fosta URSS. Cazare 
hotel 5* 

5. Bojormi – Vardzia – Yerevan 
Începem ziua cu o deplasare spre Vardzia, un 
loc de o încărcătură istorică specială pentru 
georgieni. În timpul atacurilor hoardelor 
mongole, aici s-a construit un complex de 
fortărețe, mănăstiri și adăposturi subterane, 
georgienii profitând de rețeaua imensă 
de peșteri naturale. Găsim aici pe lângă 
Mănăstirea Vardzia și locuințe care puteau 
adăposti peste 6000 de oameni, crame, o 
cameră a tronului regelui Tamar, o clopotină,  
mai multe biserici și putem admira sistemul 
complex de irigații contruit în umră cu mai 
bine de un mileniu. După această incursiune 
în trecut, ne îndreptăm spre Yerevan. Tur 
de oraș panoramic și cazare Hotel 4* situat 
central în Yerevan. 

6. Echmiadzin – Erevan / Garni - Geghard
Începem ziua cu vizita la Echmiadzin 
“locul în care Iisus a coborat din Ceruri”, 
reședința patriarhilor armeni. Etchmiadzin 
este reședința Patriarhiei Armene, cea mai 
veche catedrală din lume, numit de locuitori 
„Vaticanul Armeniei”. După hrana sufletească, 
ne dedicăm plăcerilor materiale. dedicăm 
câteva ore vizitării capitalei Armeniei, Erevan. 
Orașul este printre cele mai vechi din lume, 
fiind cu 29 de ani mai vechi decât Roma, 
leagăn al unei civilizații străvechi. Astăzi este 
o îmbinare interesantă între nou și vechi, 
între cultura locală și cea occidentală, iar 
deși nu este un oraș foarte bogat, este cu 
siguranță un oraș extrem de viu. Începem 
turul orașului, care include Piața Republicii, 
Universitatea de Stat, Parlamentul, Palatul 

Prezidențial, Opera, dar și Parcul Memorial 
al Genocidului Armean, dedicat victimelor 
evenimentului din 1915. Tot aici se află și 
un muzeu al genocidului. Trecem apoi prin 
Piața Centrală de Mărfuri, pentru a cumpăra 
produse specifice zonei și printre care și o 
mulțime de fructe proaspete și uscate, toate 
deosebit de gustoase.  Opțional putem 
face o excursie cu o vizită la complexul din 
Garni, construit de legendarul rege Tiridat 
I, în anul 77. Aici a fost reședința regilor 
armeni din dinastia Arkashide, până în sec. 
al III-lea. Astăzi complexul adăpostește un 
vechi templu păgân, încă intact, unicul din 
perioada precreștină a Armeniei, închinat 
zeului soarelui Mithra. Găsim aici și ruinele 
palatului și ale băilor regale, cu frumoase 
mozaicuri lucrate cu măiestrie în piatră de 
diferite nuanțe. Următoarea vizită este la 
Mânăstirea Geghard, unul dintre centrele 
spirituale de seamă ale Armeniei, care 
datează din secolele XII-XIII. Aici s-a aflat 
pentru mult timp sulița sfântă cu care a fost 
împuns Iisus. De aici plecăm spre Erevan, 
capitala Armeniei, unde ne vom și caza la 
hotel 4*. 

7. Khor Virap – Noravank - Sevan
După micul dejun, pornim spre Khor Virap, 
o așezare cu vedere spre Câmpia Ararat și 
vârfurile gemene ale Muntelui Ararat. Locul 
este faimos pentru că aici a fost încarcerat 
timp de 13 ani Sf. Grigorie Luminatorul, 
înainte de a-l vindeca pe Regele Tridates al 
III-lea de boala de care acesta suferea. Astfel 
regele s-a convertit, iar Armenia a devenit 
prima națiune creștină din lume. În prezent, 
Khor Virap este o destinație romantică 
populară. Muntele Ararat este și el încununat 
de legendă: se spune că aici s-ar fi oprit 
Arca lui Noe, așteptând retragerea apelor. 
Călătoria continuă spre Complexul Monastic 

Noravank, aflat într-un canion cu un peisaj 
bogat. Complexul este format din Biserica 
Sf. Karapet, Capela Sf. Grigore și Biserica Sf. 
Astvatsatsin. Pornim spre Lacul Sevan, pentru 
ultima vizită la Mănăstirea Sevanavank, care 
a fost construita inițial pe o insulă a lacului. 
În anii ’30, la ordinul lui Joseph Stalin, lacul 
a fost parțial secat pentru irigații, astfel că 
Sevanavank se află acum pe o peninsulă.  
Cazare hotel 3*. 

8. Dilijan – Haghartsin – Tbilisi
Mic dejun. Ne înviorăm cu micul dejun, 
pentru că și azi ne așteaptă locuri mununate. 
Părăsim frumosul Lac Sevan și pornim spre 
Mănăstirea Haghartsin, aflată în mijlocul 
unui peisaj pitoresc, desprins parcă din 
cărțile de povești. Facem un popas în Dilijan 
pentru a lua masa de prânz, apoi  mergem 
către punctul de frontieră Sadakhlo pentru a 
reveni în Georgia. Vom fi transferați la hotel 
în Tbilisi. 

9. Tbilisi – Sighnaghi – Tbilisi
După un ultim mic dejun pe care ni-l 
servesc cu ospitalitate gazdele noastre, 
călătoria noastră continuă spre Sighnaghi, 
oraș străvechi cunoscut și sub denumirea 
de „orașul dragostei”, unde străzile pavate 
cu piatră și balcoanele clădirilor în stil 
vechi, georgian, inspiră o doză imensă 
de romantism. Vedem vechile ziduri de 
apărare ale orașului, vechea biserică Alzani 
și Muzeul de Pictură Niko Pirosmani. Din 
acest oraș așezat la o altitudine de 790m 
putem admira cu relaxare contrastul dintre 
versanții văii Alazani și crestele semețe 
ale masivului Caucazul Mare, ce străjuiesc 
valea. Spre seară ne întoarcem în Tbilisi, 
sortând amintirile culese în această superbă 
călătorie. 

10. Tbilisi – București
Sosire in Bucuresti cu multe amintiri frumoase. 

TOP ATRACŢII

Complexul Garni 
Construit de legendarul rege Tiridat I, în 

anul 77. Aici a fost reședinţa regilor arme-

ni din dinastia Arkashide, până în sec. al 

III-lea. Astăzi complexul adăpostește un 

vechi templu păgân, încă intact, unicul din 

perioada precreștină a Armeniei, închinat zeului 

soarelui Mithra. Găsim aici și ruinele palatului și 

ale băilor regale, cu frumoase mozaicuri lucrate cu 

măiestrie în piatră de diferite nuanţe. 

1
Erevan 
Orașul este printre cele mai vechi din 

lume, fiind cu 29 de ani mai vechi 

decât Roma, leagăn al unei civilizaţii 

străvechi. Astăzi este o îmbinare 

interesantă între nou și vechi, între 

cultura locală și cea occidentală, iar deși nu este 

un oraș foarte bogat, este cu siguranţă un oraș 

extrem de viu.

2
Sighnaghi 
Oraș străvechi cunoscut și sub de-

numirea de „orașul dragostei”, unde 

străzile pavate cu piatră și balcoanele 

clădirilor în stil vechi, georgian, 

inspiră o doză imensă de romantism. 

Vedem vechile ziduri de apărare ale orașului, 

vechea biserică Alzani și Muzeul de Pictură Niko 

Pirosmani. Din acest oraș așezat la o altitudine 

de 790m se văd versanţii văii Alazani și crestele 

semeţe ale masivului Caucazul Mare.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Georgia
.................................................................
Recomandarea noastră este să 
nu pierzi nicio ocazie de a savura 
bunătățile culinare georgiene precum 
Khachapuri (plăcintă tradițională), 
Khinkali (găluște), Chakapuli (tocană 
cu miel sau vită), sau Mtsvadi, 
mâncarea regilor (frigărui marinate în 
suc de fructe). Dacă vă plac băuturile 
tari, nu trebuie să ratați nici Chacha, 
varianta georgiană a rachiului de 
fructe

MTSVADI  
..............................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – Tbilisi – Bucuresti, cu escala;
 Taxe aeroport;
8 nopti cazare cu mic dejun si 1 cina in hoteluri de 4* si 3* 
astfel:
2 nopti cazare hotel 4* situat central in Tbilisi; 1 noapte 
cazare cu cina hotel 4*in  Kazbegi; 1 noapte cazare hotel 5* in 
Borjomi; 2 nopti cazare hotel 4* situat central in Yerevan;
1 noapte cazare hotel 3* in Sevan; 1 noapte cazare hotel 4* 
situat central Tbilisi;
Transferuri cu autocar local aeroport – hoteleluri – aeroporturi
Transport cu autocar local conform itinerariului
Tururile de oras, vizitele si excursiile din program 
Ghizi locali pe parcursul programului
Biletele de intrare la obiectivele principale din program
Transport cu Jeep-uri 4x4 la Manastirea Tsminda Sameba din 
Kazbegi; Insotitor roman de grup din partea agentiei
 Asigurare medicala si storno.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Tbacşişuri: 40 usd/pers. pentru ghizi şi şoferi, mai puţin pt. 
bagajişti (se vor achita conducătorului de grup cel târziu la 
sosire); bacşişurile nu se referă şi la excursiile opţionale;
taxa de viza pentru Armenia: 3.000 AMD (aprox. 5-7 Euro, se 
achita la frontiera)
taxe de ieşire de pe aeroporturi (dacă se aplică) 
alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli 
personale, băuturi etc.
 excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim 
de participanţi, precizat de partenerii locali, tarifele acestora 
fi ind informative. În funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, 
se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de 
partenerii locali.

INFO DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 250 €

• Supliment plecare 25.04* 
de 30 Euro/persoana

SUPLIMENTE & REDUCERI

25.09
2018

25.04
2019

Tbilisi

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Nu este nevoie de viză. 
Îţi recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-ţi 
serviciul de roaming. Și nu uita să iei cu tine 
un aparat foto, având în vedere locurile 
superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 190€

PROMO
Reducere 90€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

961€
+239 € (taxe de aeroport) 

811€
+ 239 € (taxe de aeroport) 

861€
+239 € (taxe de aeroport) 

911 €
+ 239 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat          dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1 bagaj de persoană 
în Aeroportul Otopeni;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 

30.06.2018.
• Pentru plecarile incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila pana la 
30.04.2019 
ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 30.07.2018.
• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 
oferta este valabila pana la 30.06.2019
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;
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Algeria este cunoscută pentru dunele 

colorate și grandioasele ruine, dar mai 

presus de toate pentru ospitalitatea 

și curiozitatea algerienilor, ei fi ind 

de fapt adevărata bogăţie a acestor 

ţinuturi. Ne așteaptă o odisee culturlă 

nemaiîntâlnită!

ATMOSFERA LOCALĂ

9 nopţi cazare: 
    hotel de 3*

7 mese incluse:
    9 mic-dejunuri
    9 cine

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

Tipaza

Djemila

Timgad

Constantin

Biskra

Toggourt

Ouargla

Ghardaia

Laghouat

Djelfa

Alger

Algeria
TUR CLASIC

1612 €
+ 296 € (taxe de aeroport)

/pers.

de la

10
zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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DATE DE PLECARE

9. Djelfa - Alger

Ne întoarcem la Algiers, unde vizităm bazilica 
Notre Damme d’Afrique, construită între 1858 și 
1872, cu vedere spre Golful Alger. Cina si cazare 
în Alger.

10. Alger - Bucuresti

Transfer catre aeroport și imbarcare pentru zborul 
spre Bucuresti.

ITINERARIU

1. Alger

Sosire în Alger și tur panoramic al orașului 
Algeria - vizitaţi centrul orașului, Monumentul 
Martirilor, Marele Oficiu Poștal. Cazare si cina în 
Alger.

 2. Alger - Tipaza - Alger

După micul dejun, vizitaţi Casbah (oraș vechi 
fortificat), protejat de UNESCO. Plecare spre 
Tipaza (la 70 km de Alger), unde vizitati 
mormantul raului crestin si roman, protejat de 
UNESCO. Întoarceţi-vă la Alger peste noapte 
pentru cina si cazare.

3. Alger - Djemila - Constantin

Se pleaca spre Djemila (aproximativ 4 ore, în 
limba arabă numele înseamnă “frumos”)) și turul 
ruinelor romane: Băi mari, Casa lui Bacchus, 
Fântâna mare. Templul familiei Severan, Templul 
lui Jupiter, Templul lui Venus, forumul, teatrul 
etc. Mergeţi la Constantin (aproximativ 1,5 ore) 
pentru cina și cazare.

4. Constantin

Turul lui Constantin: Moscheea lui Amir Abd-
el-Kader, site-ul roman Tidies, vom traversa 
podurile Sidi M’Cii și Sidi Rached. Cina și cazare 
în Constantin.

5. Constantin - Timgad - Biskra / Besekra

Mergem la Timgad (aproximativ 2 ore). Turul 
Timgad: biblioteca publică, bai, poarta Mascula, 
Arcul lui Traian, forum, teatru, cetate bizantină, 
Templul Saturn etc. Peste noapte în Biskra - 
poarta de acces spre Sahara. Cina si cazare in 
Biskra.

6. Biskra - Tougert - Ourgla

Turul continuă spre Tougert, unde vizităm 
Temassine și bucuraţi-vă de dunele de nisip din 
Ourgla. Cina si cazare în Ourgla.

7. Ourgla - Ghardaia

Plecare spre Ghardaia, vizitarea văii M’Zab cu 
piaţa Ghardaia, Mausoleul Sidi Brahim, orașul El 
Atteuf, Beni Isguen (palmierii) și piaţa sa. Cina și 
cazare în Ghardaia.

8. Ghardaia - Laghouat - Djelfa

Continuăm spre Laghouat (190 km), unde 
vizităm gravurile lui El Ghaicha. Ultima oprire a 
zilei este Djelfa, pentru cină și cazare.

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Algeria
.............................................................

Chakchouka este un preparat 
tradiţional din Algeria, servit 
mai ales la micul dejun. Acesta 
constă într-un sote de roșii și 
ceapă, peste care se așează 
câteva ouă delicioase, presărate 
cu mirodenii. Se servește cu 
pâine sau turte ce se potrivesc 
de minune cu sosul delicios.

Chakchouka  
...........................................................

• Supliment de single 450 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Algiers– Bucureşti,  zboruri  cu 
escala; 
Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/microbuz cu climatizare, la 
dispozitie conform programului;
Cazare 9 nopţi la hoteluri de 3*:
  Alger: Hotel Samir/Le Grand Hotel Adghir sau similar
  Constantin: Hotel des Princes sau similar
  Biskra: Hotel Les Zibane/Hotel Al Koudss sau similar
  Ourgla: Hotel Tassili sau similar
  Chardaia: Hotel Akham sau similar
  Djelfa: Hotel Amir sau similar
  Masa: demipensiune (mic dejun + cină);
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în 
program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program; 
Asigurare medicală de călătorie Travel;
Ghizi locali pe durata programului;
Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxă de viză si procesare pentru Algeria 90 € /pers *se achita 

la inscriere;

Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);

Excursiile opţionale pentru grup minim de  20 persoane;

Alte servicii decât cele menţionate în program;

Taxe de oraş, se achită la recepţia hotelurilor;

Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

26.09
2019

Experienţe inedite

PELLERIN PLUS
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1762€
+ 296 € (taxe de aeroport) 

1612€
+ 296 € (taxe de aeroport) 

1662€
+ 296 € (taxe de aeroport) 

1712€
+ 296 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!  LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 

60 de zile înainte de data 
plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.04.2019.

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 60 de zile 
înainte de data 
plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2019.

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

BEST DEAL

Alger- Tipaza - Djemila - Constantin - Timgad - Biskra - Tougert - Ourgla - Ghardaia - 

Laghouat - Djelfa

Obiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO
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AFRICA DE SUD

Capul Bunei Sperante
Stellenbosch

Johannesburg

Pretoria

Mpumalanga

Parcul National
Kruger

Sun City

Cape Town

Africa de Sud
PELLERIN PLUS

2145 €
+ 695  € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 695 € (taxe de aeroport) 

1895 €

+ 695  € (taxe de aeroport) 

1995 €

STANDARD PLUS

+ 695 € (taxe de aeroport) 

2095€

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

ÎN ȚARA DIAMANTELOR
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ITINERARIU
Cape Town - Capul Bunei Speranțe - Johannesburg - Pretoria - Sandton - Kruger - Sun City

oferă o priveliște panoramică spectaculoasă 
și, dacă avem noroc, putem vizita și grădinile 
botanice Kirstenbosch, considerate de unii 
drept cele mai frumoase din lume. La lăsarea 
serii ne întoarcem în Cape Town pentru a servi 
cina într-un cadru tradițional. 

4. Cape Town - Drumul Vinului - 
Stellenbosch - Franschhoek 
Ziua de azi ne va purta pe Drumul Vinului, spre 
Stellenbosch, unul dintre cele mai pitorești 
orășele din provincia Western Cape. Acesta 
este faimos în lumea întreagă pentru clădirile 
sale multicolore aranjate armonios, arhitectura 
olandeză cu influențe locale și, nu în ultimul 
rând, pentru podgoriile și vinurile sale, despre 
care se spune că sunt cele mai bune din Africa 
de Sud. Drumul Vinului Stellenbosch cuprinde 
106 crame subterane, iar noi vom lua parte la o 
degustare de vinuri la una dintre ele, înainte de 
a savura un prânz cu specific local. Continuăm 
periplul bahic spre orașul Franschhoek, 
considerat capitala culinară a Africii de Sud. 
Aici se stabileau acum 300 de ani imigranții 
francezi ce au adus cu ei pasiunea pentru 
vinuri, dar și pentru mâncăruri fine care pun 
în valoare buchetul aromat al licorilor. Ne 
putem delecta și noi cu acestea vizitând una 
dintre podgoriile din zonă. La sfârșitul zilei ne 
întoarcem la hotel. 

5. Cape Town
Această zi este dedicată relaxării. După micul 
dejun puteți explora pe larg orașul Cape Town, 
sau puteți rămâne la hotel pentru a vă odihni și 
pentru a vă bucura de facilități. 

6. Cape Town - Johannesburg - Pretoria - 
Sandton
După micul dejun zburăm spre Johannesburg, 
de unde luăm un autocar cu destinația Pretoria, 
capitala Africii de Sud. Acest frumos oraș este 
cunoscut și drept Orașul Jacaranda, datorită 
copacilor cu același nume. Vom lua prânzul 
la un restaurant cu specific local, după care 
vom începe vizitarea orașului cu monumentul 
Voortrekker, un impresionant edificiu de granit 
destinat marii migrații olandeze spre Estul și 
Nord-Estul Africii de Sud. Continuăm cu Piața 

  11 nopti cazare: 
    hotel de 4-5*

11 mese incluse:
    11 mic-dejunuri
    7 prânzuri + 5 cine

Transport: 
    cu avion

Africa de Sud oferă nenumărate atracții 
naturale autentice, plaje, deșerturi, 
parcuri naturale, dar și cultură locală 
vie, eclectică, combinații arhitecturale 
deosebit de inspirate și un patrimoniu 
culinar extrem de vast.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

Un loc ce uimește prin imensa lui diversitate, atât culturală, cât și 
naturală, cu dune de nisip, dar și cu plaje exotice, scăldat de două 
oceane, cu orașe moderne și Savana sălbatică. Hai în Safari!

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experiențe inedite

1. București - Istanbul
Ne întâlnim la Aeroportul Otopeni, de unde 
zburăm spre Istanbul. Odată ce am aterizat, ne 
îndreptăm spre următorul zbor, cu destinația 
Cape Town.

2. Istanbul - Cape Town
Aterizăm în Cape Town. Sawubona! Bine ați 
venit! Acest oraș din extremitatea Sud-Vestică 
a Africii vibrează simultan energiile a două 
culturi - cea africană și cea europeană - și ne 
încântă cu nenumărate frumuseți naturale. 
Pornim explorarea printr-o ascensiune cu 
telecabina rotativă care ne oferă o panoramă 
de 360 de grade, unică, asupra orașului. După 
acest tur la înălțime o luăm la pas prin cartierul 
Malay, unde putem admira Castelul Bunei 
Speranțe, Casa Parlamentului și grădinile 
orașului. Ne îndreptăm apoi spre malul 
oceanului, pe plajele Sea Point și Camp’s Bay, 
culminând cu Portul Victoria și apoi cu Alfred 
Waterfront, o zonă plină de istorie, dar și un 
centru social și cultural extrem de viu. Seara ne 
vom retrage spre hotel, unde vom și cina. 

3. Cape Town - Capul Bunei Speranțe 
După micul dejun pornim călătoria spre un 
loc legendar, ce uimește prin caracterul retras 
și prin priveliștile sale uimitoare. Vom dedica 
această zi explorării acestui loc încântător, 
plimbându-ne de-a lungul coastei, vizitând 
Rezervația Naturală a Capului Bunei Speranțe 
și apoi trecând prin Hout Bay, una dintre cele 
mai pitorești rute din Africa de Sud. Avem 
ocazia de a face o scurtă croazieră către Insula 
Focilor, animale pe care le putem observa 
în mediul lor natural, alături de numeroase 
specii de păsări. Vom savura un delicios prânz 
din pește și fructe de mare proaspete, la un 
resturant local, apoi vom vizita coloniile de 
pinguini de pe plaja Boulders, una dintre 
atracțiile preferate ale turiștilor din întreaga 
lume. Continuăm călătoria spre Cape Point, 
un loc unde se spune că se întâlnesc apele 
oceanelor Atlantic și Indian, oferind un peisaj 
magnific. Aici se află Noul Far, care transmite 
cel mai puternic fascicul luminos din lume. De 
aici urcăm cu funicularul la o înălțime ce ne 

1895 €
+ 695 € (taxe de aeroport)

/pers.

14 zile

Începând de la

Lichiorul Amarula 

Un sortiment de băutură alcoolică 
originară din Africa de Sud, obtinută 
din fermentarea fructelor de Marula, 
denumit și Arborele Elefantului . 
Băutura cremoasă și catifelată  a devenit 
faimoasă în toată lumea pentru gustul 
său deosebit.

Africa de sud
ÎN ȚARA DIAMANTELOR
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Catedralei, dominată de statuia lui Paul 
Kruger, președinte al statului în perioada 
1883 - 1900. Piața este înconjurată de clădiri 
istorice, printre care clădirea Parlamentului 
și cea a Tribunalului. Următoarea oprire 
este la impresionantele Union Buildings, 
o capodopera arhitecturală a Africii de 
Sud. Aici, Nelson Mandela a fost investit 
în funcția de președinte, iar astăzi putem 
admira înalta sa statuie din bronz. Destinația 
finală este Sandton, orașul bursei, o perlă 
a rafinamentului, cu hoteluri, restaurante, 
magazine și cluburi de noapte deosebit de 
luxoase. Aici vom și înnopta. 

7. Johannesburg - Gold Reef City - Lion 
and Safari Park
Astăzi vom face o excursie la Gold Reef 
City, un parc tematic ce readuce la viață 
atmosfera orașului Johannesburg din 
timpul Goanei după Aur din secolul al 
XIX-lea. Construit pe locul unei foste mine 
de aur, parcul ne oferă o viziune asupra 
vieții minerilor din acele timpuri când aurul 
era principalul motor al orașului. Aici vom 
viziona filme istorice despre exploatarea 
aurului și vom putea vizita case muzeu ce 
dau senzația unei incursiuni în trecut. După 
prânz ne continuăm aventura pornind spre 
Rezervația Naturală Lion and Safari Park, 
situată în nordul orașului Johannesburg. 
Ne îmbarcăm în mașini de safari și pornim 
într-un tur al rezervației, unde vedem lei, 
hiene, girafe, zebre și antilope Impala. După 
această expediție ne îndreptăm spre hotel. 

8. Sandton - Mpumalanga - Parcul 
Național Kruger 
Părăsim fermecătorul Sandton și pornim 
către provincia Mpumalanga, una dintre cele 

mai bogate în materie de atracții turistice. 
Aici descoperim Parcul Natural Kruger, unde 
avem din nou ocazia de a observa animale 
sălbatice specifice zonei, precum leul, 
bivolul african, elefantul și rinocerul, adică 
grupul Big Five. Imensul parc se întinde pe 
o lungime de 352 km de-a lungul graniței cu 
Mozambic și pe o lățime de 64km. Aventura 
explorării parcului va dura până aproape de 
lăsarea serii, când ne vom retrage la hotel.

9. Parcul Național Kruger
Astăzi luăm micul dejun la pachet, pentru 
a fi siguri că avem destul timp să explorăm 
în amănunt Parcul Național Kruger. Ne 
îmbarcăm în jeepuri de safari și plecăm în 
căutarea animalelor sălbatice, în parcul cu 
cea mai mare biodiversitate din lume. Aici 
vom simți magia enigmaticei încremeniri a 
Africii. Vom vedea cu ochii noștri frumusețea 
crudă și nealterată care i-a vrăjit atât de 
puternic pe primii exploratori. Avem ocazia 
să vedem atât animalele din grupul Big 
Five, dar și Little Five - țestoasa-leopard, 
șoarecele-elefant, țesătorul bivolului, 
cărăbușul-rinocer și, bineînțeles, leul 
furnicilor. Luăm prânzul într-un cadru 
de picnic și apoi continuăm explorarea 
parcului, până la apusul soarelui. Seara ne 
întoarcem la hotel, unde servim cina.

10. Kruger 
Descoperim o nouă rută celebră și 
spectaculoasă: Ruta Panorama. Un mic 
drum pe prin serpentine ne conduce spre 
Fereastra lui Dumnezeu, unde descoperim 
una dintre cele mai frumoase priveliști 
sălbatice din lume. Continuăm cu Puțurile 
Norocul lui Bourke, un grup de puțuri 
naturale formate de-a lungul mileniilor 

prin forța apelor și a stâncilor. Următoarea 
atracție uimitoare este Canionul râului 
Blyde, considerat una dintre minunile 
Africii. De o frumusețe naturală rară, 
oferă panorame care taie respirația. Este 
al treilea marea canion din lume, cu o 
lungime de 50km. Cele Trei Rondavele, trei 
stânci imense sub forma unor case care 
veghează valea, sunt un loc foarte îndrăgit 
de pasionații de panorame și fotografii. 
Savurăm prânzul în zonă, apoi pornim spre 
Johannesburg, unde vom rămâne să luăm 
cina. 

11. Johannesburg - Sun City
După micul dejun plecăm spre Sun City, 
un complex luxos destinat odihnei și 
distracțiilor, unde ne vom petrece întreaga 
zi. Locul este deosebit de relaxant, datorită 
frumoaselor grădini botanice, terenurilor 
de golf, cazinourilor și hotelurilor luxoase, 
dar și restaurantelor și barurilor ce oferă 
mâncăruri și băuturi fine. Vom rămâne aici și 
în ziua următoare.

12. Sun City
Zăbovim și astăzi în miraculosul Sun City. 
Orașul, creat după ideea unui singur om, 
este o manifestare a grandomaniei și 
kitschului pe de o parte și a confortului 
și sustenabilității pe de altă parte. Orașul 
se bazează pe energie regenerabilă și 
folosește mai multe tipuri de tehnologie 
prietenoasă cu mediul natural. Se spune 
că aici Disneylandul a întâlnit Egiptul Antic, 
pentru a crea versiunea africană a Vegasului. 
Ne putem relaxa sau ne putem ocupa 
ziua cu atracții și activități din oraș, printre 
care amintim parcul acvatic și grădinile 
luxuriante.

TOP ATRACŢII

Capul Bunei Sperante 
Cel mai Sud-Vestic punct al 

continentului African. Bartolomeu 

Diaz, primul european ajuns aici în 

1488 l-a denumit “Capul Furtunilor” 

(Cabo das Tormentas), urmând ca mai 

apoi Ioan al II-lea al Portugaliei să îi dea numele 

Cabo da Boa Esperança, datorită optimismului 

adus de deschiderea unei noi rute maritime către 

India și Orient.

1
Parcul National Kruger 
Este unul dintre cele mai mari 

rezervatii naturale de pe glob, fi ind 

celebru pentru numărul mare de 

animale de pradă, reptile, zebre, 

girafe, struti, bivoli, elefanti și  

gazele. Parcul a fost întemeiat în 1898 de 

Paulus Kruger, fi ind deschis publicului abia în 

anul 1927.

2
Cascada Victoria 
Situată pe Fluviul Zambezi, la 

granita dintre Zimbabwe și Zambia, 

între orașele victoria Falls și 

Livingstone. A fost declarată  de 

UNESCO Monument al Naturii în 

1989, fi ind una dintre cele mai înalte cascade 

din lume după Cascada Angel din Venezuela. 

Cascada a fost numită în cinstrea reginei 

Victoria, de către David Livingstone, primul 

eutopean care a ajuns aici în 1855.

3
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TOP ATRACŢII

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Africa de Sud
.................................................................
O budincă tipic africană, cu o textură 
spongioasă și caramelizată, aromată 
cu gem de caise. Preparatul, pe 
cât de simplu pe atât de delicios, 
se servește de obicei cu o cremă 
obținută din ouă, lapte și zahăr, sau 
cu înghețată. Deliciosul desert a fost 
popularizat și în West Coast US  abia 
în 2006, fi ind servit de către bucătarul 
ofi cial al lui Oprah Winfrey la o cină 
de Crăciun în cadrul Oprah Winfrey 
Leadership Academy for Girls din 
Africa de Sud.

MALVA PUDDING  
..............................................................

DATE DE PLECARE

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Cape Town si Johanesburg – Bucureşti,  
zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate modifi ca); Taxele 
de aeroport ; Bilet de avion pe rute continentale Cape Town +- 
Johannesburg (1 piesă bagaj de cală inclus până la  20 kg, restul 
de kg se taxează la faţa locului pe aeroport); Transport cu autocar/ 
microbuz cu climatizare, la dispozitie conform programului;
7 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de  4* 
4 nopţi de cazare  cu mic dejun  în hoteluri de 5*: 2 nopţi în Sandton 
şi respectiv 2 nopţi in Sun City;  7 prânzuri + 5 cine;
Excursie la Capul Bunei Speranţe cu prânz inclus;
Excursie pe Drumul Vinului Stellenbosch-Franschhoek  cu degustări 
de vin, brânză şi prânz inclus; Excursie la Pretoria cu prânz inclus; 
Excursie la Gold Reef City; Program Safari în Lion and Safari Park 
Johannesburg; Safari de 1 zi cu prânz inclus în Parcul Naţional 
Kruger; Excursie pe Ruta Panorama cu prânz inclus; Transferurile, 
tururile şi excursiile menţionate în program; Taxele de intrare la 
obiectivele turistice menţionate în program; Asigurare medicală de 
călătorie şi storno; Ghizi locali pe durata programului cu excepţia 
zilelor 12 şi 13; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxă de viză Africa de Sud 43€ /pers., 
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe de oraş;  Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa 
locului).

 DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 655 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

26.02; 24.04*; 16.10; 

27.12*

2019

Cape Town

13. Sun City - Johannesburg
Părăsim Orașul Soarelui și ne întoarcem 
spre Johannesburg, orașul clădit pe 
visuri de averi fabuloase, unde lăcomia 
aurului dăinuie din secolul al XIV-lea 
până azi. Așezat la o altitudine de 1700m, 
Johannesburg este cel mai dezvoltat 
oraș din stat, cu cea mai mare diversitate 
culturală, adăpostind peste 6 milioane de 
locuitori. Încercăm diverse perspective 
la înălțime asupra orașului, urcând pe 
acoperișul Turnului Carlton Center (223m), 
al Palatului de Justiție și al Centrului 
Anglo-American. După servirea prânzului 
mai petrecem câteva ore cu program la 
dispoziție, după care ne îndreptăm spre 
aeroport, unde ne îmbarcăm în avion, 
urmând să avem o escală în Istanbul și să 
ajungem la București a doua zi.

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 250€

PROMO
Reducere 150€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

2145€
+695 € (taxe de aeroport) 

1895€
+ 695 € (taxe de aeroport) 

1995€
+695 € (taxe de aeroport) 

2095€
+ 695 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1 bagaj de persoană 
în Aeroportul Otopeni;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;
• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 
30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;
• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

Documete de călătorie și viza
Pentru această destinaţie este nevoie de viză de 
călătorie. Pentru a afl a mai multe informaţii cu 
privire la obţinerea vizei, consultă pagina Termene 
si Condiţii din acest catalog.  

NU UITA DE...

• Pentru plecarea din 24.04* se achita supli-
ment de  30 €/pers.
• Supliment tarifar pentru plecarea din 
27.12*, se va consulta oferta in agentie.
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Buenos Aires

Ushuaia

Puerto Natales

Torres del Paine

El Calafate

Delta del Tigre

Foz do Iguacu

Rio de Janeiro

ARGENTINA

C
H

IL
E

BRAZILIA

America
Latina

PELLERIN PLUS

2845 €
+855 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 855  € (taxe de aeroport) 

2695 €

+ 855  € (taxe de aeroport) 

2745 €

STANDARD PLUS

+ 855  € (taxe de aeroport) 

2795

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Până la capăt!
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ITINERARIU
Rio de Janeiro – Foz de Iguaçu – Buenos Aires – Ushuaia – Tierra del 

Fuego - El Calafate - Perito Moreno – Torres del Paine

Începem ziua devreme, cu un mic dejun savuros, 
după care ne așteaptă o excursie opţională 
la Cascadele Iguazu (partea Braziliană), o 
“colecţie” de nici mai mult nici mai puţin de 275 
de cascade ce se întind pe o lungime de 3 km, 
localizate pe Râul Iguazu, acesta fiind graniţa 
naturală între Argentina și Brazilia. Acestă minune 
naturală a lumii este inclusă în Patrimoniul 
Mondial UNESCO, încă din anul 1986. După 
amiaza vizităm Cascadele Iguazu pe partea 
Argentiniană. La Garganta del Diablo (Gâtlejul 
Diavolului) este cascada cu debitul cel mai mare 
dintre acestea, fiind și cea mai impresionantă. 
Deplasarea între pasarelele canionului se face cu 
trenul ecologic al pădurii tropicale. Cu siguranţă 
nu vreţi să rataţi o astfel de experienţă! Seara 
cazare în Foz do Iguaçu.

6. Foz do Iguaçu – Buenos Aires
Transfer la aeroport, de unde zburăm spre 
Buenos Aires. Transfer și cazare la hotel. În 
cea de-a doua parte a zilei vom face un tur al 
orașului Buenos Aires, denumit și “Parisul de 
Sud”, Capitala Argentinei și cel de-al doilea 
oraș ca mărime al Americii de Sud. Orașul se 
bucură de o bogăţie interculturală remarcabilă, 
datorată în mare măsură multitudinii de imigranţi 
care s-au stabilit aici, veniţi din toate colţurile 
lumii. Monserat este cel mai vechi dintre cele 
47 de cartiere ale orașului Buenos Aires. În turul 
nostru vedem Plaza de Mayo, unde regăsim 
clădirea Guvernului sau Casa Rosada – ridicată 
în 1580 și renovată în secolul al XIX-lea, teatre 
renumite și artere comerciale. Continuăm pe 
Bulevardul Mai și Strada Florida, unde vom 
regăsi o continuă demonstraţie de tango. Turul 
pietonal ne conduce în cartierul Recoleta, unde 
vom descoperi mormântul Evitei Peron, soţia 
fostului președinte Juan Peron. În periplul nostru 
vom descoperi multe monumente înscrise în lista 
Patrimoniului Naţional. Cazare în Buenos Aires.

7. Buenos Aires – Delta del Tigre – Buenos 
Aires
După micul dejun, pornim într-o excursie 
opţională de jumătate de zi în Delta del Tigre, 
unde vom naviga la bordul unei ambarcaţiuni pe 
diferitele braţe ale Deltei Tigrului. Descoperim 
Râul Parana și miile de insuliţe ce-l înconjoară. 
Delta Tigrului prosperă datorită dezvoltării 
turismului, iar mulţi dintre locuitorii marilor orașe 

Mânăstiri și Biserici Obiective din patrimoniul 
mondial UNESCO

Experienţe inedite

  15 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

15 mese incluse:
  15 mic-dejunuri
  

Transport: 
    cu avion

Rio de Janeiro este un oraș al simţurilor 
dezlănţuite. Plajele exotice și pasiunea 
locuitorilor au inspirat de-a lungul 
timpului multe melodii și fi lme populare. 
Un oraș pur hedonist și plind de energie, 
care, crede-ne pe cuvânt, este extrem de 
contagioasă.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

America Latină, cu diversitatea sa de oameni, cultură și civilizație, are un exotism 
imposibil de comparat cu orice altceva te așteaptă cu festivaluri spectaculoase, 
care îţi vor insufl a poftă de viaţă. Mișcă-te pe ritmurile muzicii latine și trăiește din 
plin.

2695 €
+ 855 € (taxe de aeroport)

/pers.

Începând de la

1. București – Rio de Janeiro
Călătoria noastră începe de pe Aeroportul Henry 
Coandă din București, de unde ne îmbarcăm 
pentru zborul spre Rio. Transfer și cazare la hotel 
în Rio de Janeiro.

2. Rio de Janeiro – Sugarloaf
Mic dejun. Astăzi vă propunem o excursie 
opţională de jumătate de zi la Sugarloaf, la 
intrarea în Golful Guanabara, unde vom regăsi 
unul dintre principalele simboluri ale orașului: 
Sugarloaf sau “Căpăţâna de zahăr”. Vom urca 
la 215 m înălţime cu telecabina, de unde 
vom admira și fotografia panorama superbă 
a Golfului Guanabara cu multitudinea sa de 
insuliţe, Podul Rio-Niterói și Dealul Corcovado. 
Următoarea oprire va fi la 395 de metri înălţime, 
de unde vom putea vedea Plaja Copacabana, 
Fortăreaţa Cruz și Plaja Niterói. În a doua parte 
a zilei avem timp să ne relaxăm la plajă sau la o 
sesiune de shopping. Atenţie! nu uitaţi să folosiţi 
crema de protecţie solară din belșug, soarele 
din Rio este la fel de intens ca personalitatea 
localnicilor! Seara cazare Rio de Janeiro.

3. Rio de Janeiro – Muntele Corcovado
Dis de dimineţă avem opţiunea unei excursii 
de jumătate de zi la Muntele Corcovado, 
unde Statuia lui Iisus Hristos se înalţă la 710 
m altitudine peste nivelul mării. Statuia a fost 
inaugurată în anul 1931 și poate fi zărită din orice 
punct al orașului. Începem vizita din apropiere 
de Cosme Velho, de unde urcăm la bordul unui 
tren cu aburi ce ne va duce până sus la statuie, 
trecând prin Pădurea Tijuca, cea mai mare 
pădure urbană din lume. De aici de sus putem 
privi panoramic întregul oraș, cu plajele sale din 
sud, Golful Guanabara, “Căpăţâna de zahăr” și 
Laguna Rodrigo de Freitas. Vă recomandăm să 
nu uitaţi aparatele foto, pentru că veţi avea cu 
siguranţă multe priveliști de memorat. A doua 
parte a zilei ne permite să ne relaxăm și să 
cutreierăm orașul. Seara cazare în Rio de Janeiro.

4. Rio de Janeiro
Mic dejun la hotel și timp liber în cursul dimineţii. 
Transfer la aeroport, de unde ne îmbarcăm 
pentru zborul spre Foz do Iguaçu. Transfer la 
hotel, unde ne mai rămâne timp liber pentru 
relaxare. Cazare în Foz do Iguaçu.

5. Foz do Iguaçu

Feijoada

Poate că ai auzit de Ipanema din 
faimoasa melodie cântată de Frank 
Sinatra. Ei bine, aici în Ipanema 
găsești o multime de restaurante și 
terase preferate de turiști. Este locul 
perfect pentru a gusta Feijoada, cel mai 
popular preparat tradiţional al Braziliei. 
Feijoada este preparată cu fasole 
neagră și carne de porc precum și alte 
ingrediente secrete, pe care va trebui să 
le afl i la faţa locului. Se servește cu orez 
și felii de portocală. Poftă bună!

Brazilia - Argentina - Chile

Până la capăt!

17 zile
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și-au construit aici luxoase case de vacanţă, 
sau chiar locuinţe permanente. Vă așteaptă o 
zi de neuitat într-un cadru natural superb, ideal 
pentru a surprinde cadre fantastice pentru 
albumul de călătorie. Seara cazare în Buenos 
Aires.

8. Buenos Aires – Pampasul Argentinian – 
Buenos Aires 
Astăzi mergem într-o excursie de o zi la o 
fermă tipic Argentiniană, unde vom avea 
ocazia să vedem cum se desfășoară o zi din 
viaţa unui Gaucho și tradiţiile neschimbate 
de sute de ani. Vom fi invitaţi la un prânz cu 
mâncare bună de-a locului, cântece și dansuri 
populare. Gauchos erau călăreţi neînfricaţi ce 
străbăteau Pampasul Argentinian, capabili să 
reziste celor mai vitrege condiţii. Gauchos a 
ajuns să reprezinte un simbol naţional, fiind 
regăsiţi ca eroi ai folclorului si legendelor. 
Ţinuta vestimentară a acestora și atitudinea 
bravă, vă va duce cu gândul la binecunoscuţii 
cowboy din Vestul Sălbatic. Cazare Buenos 
Aires.

9. Buenos Aires – Ushuaia 
După micul dejun, pornim spre aeroport, de 
unde ne îmbarcăm pentru zborul spre Ushuaia. 
Transfer la hotel și cazare. Ajunși în arhipelagul 
Tierra del Fuego (Ţara de Foc) – considerat 
cel mai îndepărtat colţ al lumii – facem un tur 
panoramic al orașului Ushuaia, portul principal 
al Antarcticii și admirăm priveliștea inegalabilă 
a Canalului Beagle și vârfurile glaciare ale 
munţilor Montes Martial. Dintr-un sat cu o 
populaţie de șapte mii de oameni, Ushuaia 
a evoluat în ultimii trei zeci de ani, devenind 
un oraș înfloritor, fiind punctul principal de 

îmbarcare pentru călătoriile spre Antarctica. 
San Martin , principala stradă comercială de 
aici, oferă o mare diversitate de restaurante, 
agenţii de turism și magazine cu suveniruri. 
Tot aici oprim și noi pentru a gusta câteva din 
preparatele locului și a alege daruri pentru cei 
de acasă. Peisajul citadin îmbină clădiri vechi 
și construcţii noi și moderne. Cel mai vizitat 
muzeu din Ushuaia este Museo del Presidio 
(Muzeul Prizonierilor), unde se găsește camera 
dedicată lui Emil Racoviţă și expediţiei Belgica. 
Seara cazare în Ushuaia.

10. Ushuaia – Parcul Naţional “Tierra del 
Fuego”– Canalul Beagle – Ushuaia
Excursie de jumătate de zi în Parcul Naţional 
Tierra del Fuego, amplasat la 15 km distanţă 
faţă de Ushuaia. Creat în 1960, parcul are o 
climă subpolară rece, cu peisaje minunate, 
cascade învăluite în ceaţă, lacuri, păduri, 
mlaștini și munţi. Limita parcului este coasta 
oceanului, aceasta întărind senzaţia că ne aflăm 
la „capătul lumii”. Un tren cu aburi ne va plimba 
prin rezervaţie, astfel că vom putea admira 
locurile friguroase, dar pline de vegetaţie, 
unde trăiesc în jur de o sută de specii de 
mamifere și păsări. Vă sfătuim să vă echipaţi cu 
o ţinută corespunzătoare, deoarece aici, chiar 
și pe timp de vară, temperatura rar depășește 
pragul de 9 grade Celsius. În cea de-a doua 
parte a zilei, avem transfer la debarcader, de 
unde ne îmbarcăm (opţional) într-o croazieră 
pe Canalul Beagle până la Farul Eclaireurs. 
Vedem Isla de Lobos (Insula Leilor de Mare), 
unde vom admira leii de mare și alte vietăţi 
marine – și Isla de Pajaros (Insula Păsărilor), 
unde trăiesc colonii de pescăruși și albatroși. 

Seara întoarcere și cazare în Ushuaia.

11. Ushuaia – El Calafate – Cerro Frias
Transfer la aeroport pentru zborul spre El 
Calafate. Transfer la hotel și cazare. El Calafato 
este un punct turistic important de unde se 
pot vizita diferite zone ale Parcului Naţional 
Los Glaciares, Gheţarul Perito Moreno,  Munţii 
Cerro Chalten și Cerro Torre. El Calafate nu are 
o piaţă centrală, ci doar câteva spaţii deschise 
și foarte puţine clădiri vechi. Vizităm cea mai 
activă parte a orașului – Avenida San Martin, 
unde regăsim magazine și terase cochete. 
După-amiaza pornim către Parcul de Aventură 
Cerro Frias, de unde admirăm peisajele 
naturale ale Patagoniei. Revenim seara la 
hotelul din El Calafate pentru cazare.

12. El Calafate – Puerto Natales
După micul dejun, avem transfer la Autogara 
din El Calafate, pentru a lua autocarul către 
Puerto Natales. Printre atracţiile turistice de 
aici se numără Muzeul de Istorie, micul sat 
al artizanilor, peretele popoarelor indigene, 
canalele de trecere și fiordurile, precum și 
feluritele specii de floră și faună. Ajunși în 
Puerto Natales, avem transfer la hotel pentru 
cazare.

13. Puerto Natales – Torres del Paine – 
Puerto Natales
Dis de dimineaţă, plecăm spre Parcul Naţional 
Torres del Paine, una dintre cele mai populare 
rezervaţii din Chile, declarat de către UNESCO 
rezervaţie a biorferei, datorită peisajelor sale 
de o frumuseţe incredibilă. Torre del Paine este 
unul dintre cele mai bine conservate parcuri 
din lume. Vizităm și Peștera Milodon, faimoasă 

TOP ATRACŢII

Statuia lui Isus din Rio de Janeiro 
Monumentul extrem de cunoscut a 

devenit un adevărat simbol al orașului 

Rio de Janeiro. Statuia cu braţele întinse 

veghează asupra orașului fi ind înălţată pe 

Muntele Corcovado la 700 m, cu ocazia aniversării 

a 100 de ani de la declararea independenţei 

Braziliei. Din motive fi nanciare, construirea sa a 

început numai după zece ani, cu sprijinul Franţei 

și Vaticanului. Statuia, reprezentativă pentru 

stilul Art Deco, are o înălţime de 38 de metri cu 

tot cu soclul, și o lăţime la nivelul braţelor de 28 

de metri, cântărind în jur de 635 de tone. Soclul 

monumentului adăpostește o capelă.

1 Tores del Paine 
Parcul Naţional Tores del Paine din 

Chile. Una dintre cele mai populare 

rezervaţii din Chile, declarat 

de către UNESCO rezervaţie a 

biosrferei, datorită peisajelor sale de o 

frumuseţe incredibilă. Torre del Paine 

este unul dintre cele mai bine conservate 

parcuri din lume. Piesa centrală a parcului 

este Towers of Paine, trei vârfuri de 

granit, erodate de apa gheţarilor, cel mai 

înalt dintre cele trei măsurând 2.500 de 

metri.

2 Ţara de Foc
Parcul Naţional Tierra del Fuego 

din Argentina, amplasat la 15 km 

distanţă faţă de Ushuaia, a fost creat 

în 1960, având o climă subpolară 

rece, cu peisaje minunate, cascade învăluite 

în ceaţă, lacuri, păduri, mlaștini și munţi. 

Limita parcului este coasta oceanului, 

aceasta întărind senzaţia că te afl i la 

„capătul lumii”. Locurile friguroase, dar 

pline de vegetaţie, adăpostesc în jur de o 

sută de specii de mamifere și păsări.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Brazilia
.................................................................
Dacă ţi s-a făcut foame, nu ezita 
să încerci Tapioca, street food-ul 
preferat in Rio, o gustare consis-
tentă și îndrăgita, preparată din 
pudră de manioc și nucă de cocos, 
așternute într-o clătită crocantă cu 
miez lipicios. Datorită maniocului 
care combină gustul dulce cu 
gustul sărat, tapioca poate fi  servită 
alături de carne de pui și cașcaval, 
sau ca desert, alături de banane, 
scorţișoară și lapte condensat.

TAPIOCA
...............................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Rio de Janeiro şi Buenos Aires 
– Bucureşti,  zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate 
modifi ca); Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
15 nopţi de cazare cu mic dejun  în hoteluri de 3-4*;
Bilete de avion: Rio de Janeiro- Foz de Iguazu;  Foz de Iguazu - 
Buenos Aires; Buenos Aires – Ushuaia; Ushuaia - El Calafate; El 
Calafate - Buenos Aires; 
Excursie 1/2 zi la Sugarloaf Rio de Janeiro;
Excursie de jumatate de zi la Corcovado Rio de Janeiro;
Tururi de oras la Buenos Aires, Ushuaia;
Excursie la Cascada Iguazu partea argentiniană și braziliană;
Excursie în Delta del Tigre; Excursie în Pampasul argentinian, 
cu prânz şi spectacol tradiţional; Excursie în Parcul Naţional 
Tierra del Fuego; Croaziera pe Canalul Beagle;
Excursie la Ghețarul Perito Moreno; Excursie la Parcul Naţional 
Torres del Paine din Chile; Transport cu autobuzul, cursa 
regulata, El Calafate-Puerto Natales-El Calafate; 
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe de ieşire de pe aeroporturi, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 995 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

14.11
2018

22.04*; 16.11
2019

pentru că aici au fost descoperite oase ale 
unui gigant. În a doua parte a zilei ne așteaptă 
o drumeţie de la Lacul Nordenskjöld, spre 
Munţii Tores del Paine și Cuernos del Paine. 
Revenim pentru cazare la hotelul din Puerto 
Natales.

14. Puerto Natales – El Calafate
Revenim în El Calafate și ne cazăm la hotel, 
apoi vom porni intr-o excursie opţională la o 
fermă tradiţională din Patagonia, unde vom 
avea ocazia să îi descoperim pe Gauchos 
ai Patagoniei și să îi comparăm cu Gauchos 
din Pampasul Argentinian. Vom asista la o 
demonstraţie a lucrului cu oile și vom afla 
cum se tunde și prelucrează lâna. Vom face o 
plimbare relaxantă prin împrejurimile fermei, 
pentru a admira flora și fauna. Seara vom lua 
parte la o cină tradiţională (opţional), unde 
ne vom bucura de un spectacol cu dansuri 
tradiţionale. Cazare în El Calafate.

15. El Calafate – Perito Moreno – Buenos 
Aires
După micul dejun, vizităm cel mai faimos 
gheţar din america de sud: Perito Moreno, 
situat în partea de sud-vest a provinciei 

Santa Cruz. Gheţarul a fost denumit după exploratorul 
Francisco Moreno, considerat cel mai mare naturalist 
argentinian care a studiat zona lacurilor cu gheţari. 
Gheţarul Perito Moreno este a treia rezervă de apă 
dulce din lume, din această cauză, zona fiind disputată 
între Argentina și Chile. Vom coborâ o serie de 
pasarele în zig-zag, de unde vom observa blocurile de 
gheaţă ce se rup și se rostogolesc provocând valuri în 
apele reci ca gheaţa. Nu uita așadar ţinuta călduroasă și 
încălţămintea adecvată. Vom naviga pe Lacul Argentino 
până aproape de Gheţarul Perito Moreno. Transfer 
la Aeroport, de unde vom zbura spre Buenos Aires. 
Cazare la hotel în Buenos Aires.

16. Plecare din Buenos Aires
Luăm micul dejun, după care avem prima parte a zilei 
liberă. Vă puteţi relaxa în camera de hotel, sau puteţi 
face o ultimă plimbare prin împrejurimi. După-amiaza 
transfer la aeroport, de unde ne îmbarcăm pentru 
zborul spre Europa

17. Sosire în București
Sosim a doua zi dimineaţa în București. 

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obţine cu 
cel puţin 30 de zile înainte de plecarea în 
călătorie. Îţi recomandăm să ai o asigurare 
medicală de călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

2845€
+ 855 € (taxe de aeroport) 

2695€
+855 € (taxe de aeroport) 

2745€
+ 855 € (taxe de aeroport) 

2795€
+ 855 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 

30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Supliment plecare 22.04* de 50 € persoana.
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Brazilia este cea mai mare comunitate 
de vorbitori de portugheză din lume, 
iar locuitorii săi sunt prietenoși și calzi. 
Pregătiți-vă să fi ți întâmpinați cu zâmbete 
largi și priviri curioase oriunde ați merge. 
Bucătăria braziliană este diversă și variată 
în funcție de regiune. Preparatul culinar 
național este Feijoada, o tocană făcută 
din fasole neagră și carne afumată. Se 
servește de obicei cu cartofi  prăjiți, 
banane și manioc prăjite.

ATMOSFERA LOCALĂ

8 nopți cazare: 
    hotel de 4-5*

10 mese incluse:
    8 mic-dejunuri
    1 prânz + 1cină

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

Buenos Aires

Iguazu

Rio de Janeiro

Argentina

Brazilia

Brazilia 
Argentina 
TANGO VERSUS 

SAMBA

1445 €
+ 795€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

11 

zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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SAMBA

8. Rio De Janeiro
Pregătiți de aventură? Astăzi urcăm Muntele 
Corcovado pentru a vizita cea mai importantă 
atracție din Rio de Janeiro - Statuia lui Iisus 
Hristos. Însă, înainte de a ajunge în vârful 
muntelui, ne oprim în Parcul Național Tijuca. 
Aici rătăcim prin cea mai mare pădure tropicală 
urbană din lume, care a fost inclusă de UNESCO 
în Lista Patrimoniului Mondial. Încheiem ziua cu o 
plimbare cu telecabina pe celebrul munte Sugar 
Loaf, de unde putem admira Golful Guanabara și 
panorama orașului.

9. Rio De Janeiro
Dispunem de timp liber pentru relaxare și odihnă, 
sau putem vizita orașul pe cont propriu.

10. Plecare Din Rio De Janeiro
Dimineața după micul dejun plecăm spre 
aeroportul din Rio de Janeiro.  Ne îmbarcăm 
pentru zborul spre Europa

11. Sosire în București

ITINERARIU
Buenos Aires - Iguazu - Rio de Janeiro - Iguazu - Rio Janeiro

1. Plecare din București
Întâlnire în aeroportul Otopeni pentru a începe 
călătoria spre Buenos Aires. 

2. Sosire În Buenos Aires
După ce ne întâlnim pe areoportul din Buenos 
Aires, ne deplasăm către hotel unde seara, în 
jurul orei 19.30, mergem la Restaurantul La 
Ventana, unde asistăm la un spectacol de tango 
și luăm o cină în stil tradițional argentinian.

3. Buenos Aires
În prima jumătate a zilei facem un tur al orașului, 
pentru a descoperi cele mai importante 
atracții din Buenos Aires. Vedem Plaza del 
Mayo, unde se află celebra Casa Rosada, apoi 
vizităm Catedrala care adăpostește mormântul 
generalului Jose de San Martin, eroul național 
al Argentinei. Ne îndreptăm apoi spre  San 
Telmo - cel mai vechi cartier și nu ratăm La 
Boca - cartierul unde se spune că s-a dansat 
prima oară tango. Aici vedem faimoasa stradă 
Caminito și stadionul La Bombonera. Nu în 
cele din urmă, vizităm La Recoleta, cartierul 
exclusivist cu cafenelele străjuite de gomeros și 
cu celebrul cimitir ce adăpostește mormântul 
Evitei Peron.

4. Buenos Aires
Astăzi ne putem petrece timpul după bunul 
plac. Ne putem relaxa sau plimba pe străzile 
celor mai importante cartiere: La Boca, La 
Recoleta și San Telmo, Palermo sau Port 
Madeira. Avem ocazia de a vizita un oraș cu 
tradiții și o atmosferă de epocă.

5. Buenos Aires – Iguazu
În urma unui zbor intern Buenos Aires - Puerto 
de Iguazu, ajungem în partea argentiniană a 
cascadelor Iguazu, al căror zgomot ca un tunet 
îl putem auzi înainte de a vedea efectiv căderile 
de apa! Albia fluviului Iguazu traversează în 
majoritate Brazilia, însă cascadele însele se află 
în cea mai mare parte pe teritoriul Argentinei. 
Brazilia deține 20% dintre cascade, în timp ce 
restul de 80% sunt pe teritoriul Argentinei. 

6. Iguazu
Astăzi vedem partea braziliană a cascadelor 
Iguazu. Pe teritoriul brazilian sunt amenajate 
mai multe pasarele care sunt foarte aproape de 
cascade, oferind astfel o vedere spectaculoasă 
a întregului complex. Aici este locul ideal 
pentru fotografii, deoarece suntem martorii 
unui fenomen spectaculos: formarea 
curcubeelor deasupra căderilor de apa. 

7. Iguazu - Rio De Janeiro
Spunem rămas bun fenomenalelor minuni 
ale naturii de la Iguazu și ne îndreptăm către 
aeroport, de unde luăm un zbor intern Iguazu - 
Rio de Janeiro. La sosire pe aeroportul din Rio 
de Janeiro ne întâlnim cu reprezentantul local, 
după care suntem transferați la hotel.

• Supliment de single 395 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti –Buenos Aires şi Rio de Janeiro 
– Bucureşti,  zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate 
modifi ca); Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
8 nopţi de cazare în hoteluri de 3-4*; 8 mic dejunuri + 1 prânz; 
Tango show  + 1 cină tradiţională argentiană (fără băuturi), în 
Buenos Aires ;Bilet de avion Buneos Aires – Iguazu; 
Bilet de avion Iguazu - Rio de Janeiro;
Tururi de oras la Buenos Aires; Excursie la Cascada Iguazu 
partea argentiniană; Excursie la Cascada Iguazu partea 
braziliană; Excursie la Sugarloaf  şi Corcovado în Rio de 
Janeiro; Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în 
program; Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate 
în program; Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe de ieşire de pe aeroporturi, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

Experiențe inediteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Argentina
.................................................................
O călătorie în Argentina este o 
ocazie perfectă pentru a savura 
preparatele locale, inclusiv celebra 
friptură de vita. Câteva din opțiunile 
care nu trebuie ratate sunt: Asado 
(grătar), Chimichurri (sos salsa verde), 
Provoleta (varianta locală a brânzei 
Provolone), Dulce de Leche (lapte 
condensat și îndulcit), Alfajores 
(biscuiți cu cremă) sau Empanadas 
(pateuri umplute cu diverse 
compoziții interesante).

EMPANADAS 
..............................................................

DATE DE PLECARE

14.11
2018

21.04*; 21.11
2019

PELLERIN PLUS
Reducere 180€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1625 €
+ 7959 € (taxe de aeroport) 

1445€
+ 795 € (taxe de aeroport) 

1525 €
+ 795 € (taxe de aeroport) 

1575 €
+ 795 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2018.
Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

BEST DEAL

• Supliment pentru plecarea 21.04* 
de 30 €/pers.
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Buenos Aires

Ushuaia

Torres del Paine

El Calafate

Perito Moreno

Cerro Castillo

Argentina

C
h
il
e

Patagonia
PELLERIN PLUS

3984 €
+ 895€ (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 895€ (taxe de aeroport) 

3834 €

+ 895€ (taxe de aeroport) 

3884 €

STANDARD PLUS

+ 895€ (taxe de aeroport) 

3934 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Patagonia
ȚARA DE FOC &
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ITINERARIU

Buenos Aires - El Calafate - Ushuaia - Perito Moreno - Cerro Castillo/Torres Del Paine 
- El Calafate- Buenos Aires

4. Ushuaia + Canalul Beagle 
În această dimineaţă vom face o excursie cu 
barca pe Canalul Beagle. De observat viaţa 
sălbatică marină de-a lungul micilor insule 
și insuliţe din acest canal navigabil numit 
după vasul de expediţie al lui Charles Darwin. 
Cazare la hotel în Ushuaia.

5. Ushuaia / El Calafate / El Chalten
După micul dejun, avem transfer la aeroportul 
din Ushuaia, de unde ne îmbarcăm pentru 
zborul spre El Calafate. Transfer la hotel 
pentru cazare.

6. El Chalten
În următoarele două zile vom face cel puţin 
două dintre cele mai populare drumeţii din 
zonă (opţional): Laguna de los Tres și Laguna 
Torre. Gradul de dificultate al drumeţiilor este 
de la moderat către dificil. Pregătiţi-vă pentru 
un traseu de șase – nouă ore pe niște poteci 
bine marcate și bine întreţinute. Tenerul în 
sine nu e prea dificil, însă vântul și ploaia pot 
fi principalele provocări cu care vă veţi întâlni 
în aceste plimbări. Tipul traseelor, precum 
și ordinea în care le vom aborda, pot suferi 
modificări în funţie de condiţiile meteo. 

7. El Chalten 
După micul dejun, avem timp liber de 
petrecut după voia inimii, timp în care ne 
putem relaxa, sau putem termina traseul 
de drumeţie începând în ziua precedentă. 
Cazare la același hotel din El Chalten.

8. El Chalten / El Calafate
Bucuraţi-vă de ultima dimineaţă în El Chalten, 
înainte de a ne întoarce la El Calafate. 

9. El Calafate + Perito Moreno
În programul zilei este o excursie la Gheţarul 
Perito Moreno. Acesta este unul dintre puţinii 
gheţari care se extind din lume și, priveliștea 
de 3 km în lăţime si 35 de km în lungime 
este spectaculoasă. Puteţi observa și asculta 
cum crapă gheaţa și cum cade în apele de 

  12 nopti cazare: 
    hotel de 4*

19 mese incluse:
    12 mic-dejunuri
    4 pranzuri
    1 cina

Transport: 
    cu avion

Plecând din Argentina, de la barurile de 
tango și strazile agitate din Buenos Aires, 
până la peisajul montan uluitor, câmpii 
vaste sau câmpuri de gheață și ghețati 
care se extind în Patagonia, o aventură 
spectaculoasă vă așteaptă într-un tărâm 
abia atins de civilizație. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

În sudul Americii, natura se dezlănţuie în toată splendoarea ei. Vei întâlni 
oaze cristaline, râuri ce curg sălbatic, piscuri verzi și o faună diversifi cată. 
Patagonia oferă o bogăţie de peisaje și experienţe ce trebuie trăite măcar 
o dată în viaţă.

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. Plecare din București
Întâlnire în Aeroportul Otopeni pentru a 
începe călătoria spre Buenos Aires.

2.  Buenos Aires  + City Tour
Bienvenidos! Bine aţi venit în Argentina! 
Ghidul local vă va conduce într-o plimbare 
orientativă de aproximativ 2 ore prin cele 
mai importante atracţii pe care le are de 
oferit capitala argentiniană. Seara puteţi 
alege o cină în grup sau pe cont propriu. 
Oricare ar fi alegerea, este, fără îndoială, un 
oraș cosmopolit. Cu pasiune latină, eleganţă 
euroăpeană și un stil distinctiv, acesta este 
genul de oraș care vă va răpi inima! Portenos 
(localnicii) se mândresc pe bună dreptate 
cu orașul lor care este format din ”barrios” 
(cartiere) diferite, fiecare cu propriul stil. 
Vizitaţi San Telmo, de exemplu, pentru piaţa 
de antichităţi din fiecare weekend și pentru 
expoziţiile artiștilor. La Boca a fost ridicată 
de valuri de imigranţi, care au construit 
clădiri viu colorate. Aici e și casa faimoase 
echipe de fotbal Boca Juniors, iar portretele 
fotbaliștilor celebri acoperă zidurile 
cartierului. În Recoleta vă puteţi întretăia 
calea cu protipendada orașului, explorând 
muzeele. Dacă aţi obosit, luaţi un loc la una 
dintre multele cafenele la stradă și pregatiţi-
vă de o seară de tango, la una dintre 
numeroasele milonga. În estul Plaza de Mayo, 
găsiţi Casa Rosada, palatul prezidenţial roz 
la al cărui balcon a apărut Eva Peron în anii 
’40 în faţa fanilor. Aici se găsește și Muzeul 
Evita, dedicat vieţii (și rochiilor) renumitei 
personalităţi. MALBA este o galerie de artp 
care adăpostește o colecţie privată cu lucrări 
semnate Frida Kahlo și Diego Rivera, precum 
și expoziţii temporare. 

3. Buenos Aires / Ushuaia 
Este timpul să părăsim Buenos Aires. Vom 
fi transferaţi la Aeroportul Naţional J. 
Newberry, de unde vom zbura spre Ushuaia. 
Transfer și cazare la hotel în Ushuaia.

3834 €
+ 895 € (taxe de aeroport)

/pers.

15 zile

Începând de la

Vizitează o fermă locală din Argentina, 
pentru a descoperi tradiţiile dar și 
produsele proaspete, și mai ales 
pentru a afl a despre Gauchos, care 
sunt varianta argentiniană a cowboy-
ilor, așa cum îi vezi doar în fi lmele 
americane, cu ţinuta lor tradiţională 
– specifi că Argentinei de acestă dată, 
mereu călare pe cai și gata de acţiune.

Patagonia
ȚARA DE FOC &
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dedesubt. Ne vom întoarce la El Calafate 
pentru a pertrece noaptea. 

10. El Calafate / Cerro Castillo (Chile) / 

Torres Del Paine

Pregătiţi-vă pentru încă o călătorie lungă. 
Dis-de-dimineaţă ne îmbarcăm într-un 
autobuz către Cerro Castillo din Chile 
(călătorie de aproximativ 5 ore). Aici ne 
oprim pentru prânz (care nu e inclus) și 
așteptăm cursa de legătură către Torres 
del Paine (proximativ o oră și jumătate). 
Asiguraţi-vă că aveţi apă, gustări și haine 
călduroase pe parcursul călătoriilor cu 
autobuzul. La ”capătul pământului” se află 
copleșitoarea Patagonie chiliană. Puţini 
au șansa să vadă această priveliște, iar cei 
care o văd o uită cu greu! Pe vremuri aici 
era o adunătură de oi, insă parcul naţional 
i-a luat locul în 1959. Aceasta este o zonă 
perfectă pentru drumeţii, unde abundă 
păsări nandu, condori și flamingo roz. Când 
ajungeţi în parc veţi fi cel mai probabil 
întâmpinaţi de o turmă de guanaco, rudele 
alpaca. Aceste animale ciudate oferă 
oportunităţi excelentre pentru instantanee 
foto, însă aveţi grijă să nu vă apropiaţi 
prea mult: e foarte posibil să vă scuipe. 
Tot aici se găsesc și unele dintre cele mai 
bune opotnunităţi de pescuit păstrăv și 
somon din lume. Adevăratul protagonist al 
spectacolului este, însă, peisajul magnific. 
Cu lacuri strălucitoare, cascade învolburate, 
gheţari și munţi uimitori, vă veţi petrece 
mult timp minunăndu-vă de frumuseţea 
împrejurimilor. Campignul va fi casa 
noastră pentru următoarele 3 nopţi și baza 
de plecare pentru drumeţiile zilnice. 

11. Torres Del Paine       

Cel mai popular traseu din zonă este 
cunoscut local drept ”Base Las Torres” 
(Baza Turnului), iar liderul grupului va indica 
momentul cel mai bun pentru drumeţie, în 
funcţie de condiţiile meteo. O altă opţiune 
este drumeţia către ”Regugio Los Cuernos” 
(Cabana Coarnelor), care este lungă, însă 
oferă o priveliște fantastică asupra acestei 
secţiuni a parcului denumită ”Los Cuernos 
del Paine” (Coarnele). Gradul de dificultate 
oscilează de la moderat la dificil pentru 
ambele opţiuni, drumeţiile durează între 
5 si 8 ore pe zi și se desfășoară pe cărări 
clar marcate. În Patagonia, vremea este 
mereu un impediment – fiţi pregătiţi pentru 
frig, ploaie și vânt. În următoarele 3 zile 
veţi împărţi un cort cu un alt participant 
la expediţie. Sacii de dormit nu sunt 
asiguraţi, așa că luaţi unul în bagaj, pentru 
că, alternativ, se poate închiria unul pentru 
aproximativ 30$ pentru 3 nopţi. Liderul 
grupului trebuie informat de la început 
pentru a se ocupa de formalităţi. Se pune la 
dispoziţia participanţilor o saltea gonflabilă, 
precum și 3 mic dejunuri, 3 prânzuri și 3 
cine. Cinele sunt simple (paste, orez, pui) 
și se servesc în zona comună de mese. 
Prânzurile sunt compuse din sandwich-uri, 
fructe și ocazional un baton de ciocolată. 
Sucurile sau băuturile alcoolice nu sunt 
disponibile, iar selecţia la magazinul din 
camping este limitată. Dacă vă plac în mod 
deosebit anumite snackuri (migdale, alune, 
stafide) sau vreo băutură anume (o sticlă de 
vin sau spirtoase) asiguraţi-vă că le aduceţi 
cu dumneavoastră de la Buenos Aires sau 
Calafante. În camping sunt disponibile 

facilităţi de toaletă și baie, existând dușuri 
comune, seeparate pentru femei și bărbaţi.

12. Torres Del Paine

Veţi participa la un tur de o zi, însoţiţi de 
ghid, într-o altă parte a Parcului Naţional 
Torres del Paine, inclusiv o vizită la lacul 
gri, înainte de transferul la Puerto Natales 
(aproximativ 3 ore), unde veţi petrece 
noaptea. Pe vremuri un mic port pescăresc, 
astăzi orășelul este poarta de intrare în 
Torres; nu este mult de explorat în Puerto 
Natales, însă vă puteţi aventura să exploraţi 
bucătăria din zonă sau să încercaţi vinul și 
berea locală. 

13. Torres Del Paine / El Calafate

După micul dejun, pornim pe un traseu 
printr-o pădure Lenga milenară până la 
baza “morinei” și ajungem într-unul dintre 
cele mai impresionante locuri din parc: 
priveliștea spre Baza Torres del Paine, unde 
ne vom bucura de vedere la Torre Sur, la 
Torre Central, la Torre Norte și la Cerro 
Nido de Cóndor. Vom lua prânzul la pachet. 
Transferl la hotel în El Calafate.

14. El Calafate / Buenos Aires

Micul dejun la hotel.
Transfer la Aeroportul din El Calafate, de 
unde ne îmbarcăm pentru zborul spre 
Buenos Aires.
Sosim pe Aeroportul Naţional J. Newberry, 
apoi vom fi transferaţi la Aeroportul 
Internaţional din Ezeiza de unde ne 
îmbarcăm în zborul pentru București.

15. Sosire Bucuresti

Sosire în București, după o vacanţă 
extraordinară în Patagonia.

TOP ATRACŢII

Parcul Naţional Torres del 

Paine
În extremitatea de sud a Patagoniei, 
în Munţii Anzi, regăsim un tărâm de 
basm: Parcul Naţional Torres del paine 
(Turnurile din Paine – Paine fi ind 

denumirea indigenilor pentru culoarea albastru). 
Peisajele superbe și diversifi cate sunt numai 
bune pentru drumeţii sau camping.

1
Gheţarul Perito Moreno
Piesa principală a Parcului Naţional 
Los Glaciares, gheţarul măsoară30 
km în lungime și 5 km în lăţime, 
având o înălţime de 60 m. Însă ce 
îl face cu adevărat excepţional este 

faptul că acesta avansează cu până la 2 m pe zi, 
cauzând masive căderi ale blocurilor de gheaţă, 
ce crează un spectacol inedit pentru turiști. A 
se observa de la distanţă!

2
Parcul Naţional Tierra del 

Fuego
Cu peisaje incredibile, cascade, 
munţi, păduri și gheţari, acesta se 
găsește printre principalele atracţii 
ale Argentinei, găzduind nu mai 

puţin de 20 de specii de mamifere terestre – 
printre care vulpi, guanacos, castori și iepuri, 
și 90 de specii de păsări, printre care și perușul 
australian și vulturul andean. 

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: America de Sud
.................................................................
Ai ocazia perfectă pentru a savura 
preparatele locale, inclusiv celebra 
friptură de vită. Câteva din opţiunile 
care nu trebuie ratate sunt: Asado 
(grătar), Chimichurri (sos salsa verde), 
Provoleta (varianta locală a brânzei 
Provolone), Dulce de Leche (lapte 
condensat și îndulcit), Alfajores 
(biscuiţi cu cremă) sau Empanadas 
(pateuri umplute cu diverse 
compoziţii interesante).

EMPANADAS
..............................................................

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană nu au 
nevoie de pașaport pentru a putea călătorii în 
această ţară. Este de ajuns să ai la tine Cartea 
de Identitate. Îţi recomandăm să ai o asigurare 
medicală de călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Buenos Aires– Bucureşti,  zboruri  cu 
escala; 
Bilet avion pe rutele interne:Buenos Aires – Ushuaia,Ushuaia – 
El Calafate, El Calafate – Buenos Aires;
Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
9 nopţi de cazare în hoteluri de 4*; 3 nopti cazare in refugiu 
12 mic dejunuri + 4 pranzuri la pachet +3 cine in decursul 
deplasarilor si a sederilor in refugiu conform program;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program 
;Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali;
Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe de ieşire de pe aeroporturi, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 1500 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

09.03; 16.10
2019

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100

STANDARD PLUS
Reducere 50€

3984€
+895 € (taxe de aeroport) 

3834€
+895 € (taxe de aeroport) 

3884€
+895 € (taxe de aeroport) 

3934€
+895 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat          dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.07. 2018

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.04.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.08.2018.

• Pentru plecările începând cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

Ghețarul Perrito Moreno
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Turismul cultural formează cea mai mare 
parte a industriei turismului în Peru, 
dacă avem în vedere că civilizațiile pre-
columbiene – dintre care cea mai notabilă 
este civilizația incașă, au avut un imens 
impact arhitectural și cultural asupra 
națiunii sud-americane. Spre exemplu, 
ruinele din Machu Picchu, sunt cele 
mai recunoscute ruine din Peru la nivel 
internațional și, în consecință, primesc cei 
mai mulți turiști.

ATMOSFERA LOCALĂ

8 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

11 mese incluse:
    8 mic-dejunuri
    3 prânzuri

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

Lima

Valea Urubamei

Machu Picchu

PERU

MISTERELE 

INCAȘILOR

Peru

1795 €
+ 499€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

10 

zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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INCAȘILOR

PELLERIN PLUS
Reducere 250€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

2045 €
+ 499 € (taxe de aeroport) 

1795€
+ 499 € (taxe de aeroport) 

1945 €
+ 499 € (taxe de aeroport) 

1995 €
+ 499 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

DATE DE PLECARE

7. Cusco – Puno
În drumul spre Puno, vom vizita Biserica Andahuaylillas 
- Capela Sixtină a Americii de Sud; Raqchi - Templul 
zeului Wiracocha și La Raya - punct de maximă 
altitudine de pe traseu. Nu e de ocolit Pukara –un sit 
arheologic precolonial unde se observă piramide de 
mari dimensiuni. Tot aici găsim ceramica tradițională 
numită Torito de Pukara.

8. Puno - Lacul Titicaca – Puno
Ne așteaptă o minunată croazieră pe Lacul 
Titicaca. Vom vedea celebrele insule Uros, unde 
tradițiile etnicilor quechuas sunt neatinse. Urmează 
o debarcare pe Insula Taquille, unde, dacă ne 
încumetăm să urcăm 600 de trepte, putem savura 
priveliștea lacului străjuit de minti. Îi vom cunoaște pe 
localnicii din Santa Maria Llachon și vom asista la o 
tradiție locala: Pachamanca - o metodă de preparare 
a cărnii, peștelui și cartofilor, utilizând cuptoare 
subterane.

9. Plecare din Puno
După micul dejun, vom fi transferați de la hotel la 
Aeroportul din Puno. Zbor intern Puno - Lima. Zbor 
internațional Lima – București.

10.  Sosire în București

ITINERARIU
Lima - Cusco - Valea Urubamba - Machu Picchu - Puno - Lacul Titicaca  

1. București - Lima
Întâlnire în aeroportul Otopeni.  Începem călătoria 
spre America Latină.

2. Lima
Sosire în Lima. Ne întâlnim cu reprezentantul 
local, apoi vom fi transferați la hotel. Începem ziua 
cu un tur prin Lima, pentru a vedea panoramic 
principalele atracții. Vizităm Districtul Miraflores, 
Plaza de Armas - centrul istoric al orașului în care 
se află cele mai importante monumente istorice, 
printre care o fântână din bronz datând din 1650. 
Vedem apoi Biserica San Francisco, constuită 
în 1674, Catedrala din Lima, construită în 1564, 
renumită pentru capela de fildeș în stil baroc - La 
Imaculada – și pentru mormântul lui Francisco 
Pizarro, cuceritorul Peru-ului. La finalul turului 
vizităm Muzeul Larco Herreraunde putem admira 
exponate extrem de valoroase, artefacte din metale 
și pietre prețioase.

3. Lima - Cusco - Valea Urubamba
Dis de dimineață avem transfer la Aeroportul din 
Lima, de unde ne îmbarcăm pentru zborul spre 
Cusco, având transferul la hotel asigurat. Mergem 
într-o excursie în Urubamba - Valea Sacră Incașă, 
poziționată între localitățile Ollantaytambo și Pisac. 
Aceasă zonă conține mai multe ruine incașe și nu 
numai: vedem porțiuni din Inca Trail – străvechiul 
sistem incaș de drumuri care traversa Munții Anzi 
trecând peste înălțimi de 5.000 de metri și lega 
capitala Ecuadorului, Qioto, de Santiago de Chile.
Cazare în Cusco.

4. Valea Urubamba - Machu Picchu
În cursul dimineții avem transfer la Gara 
Ollantaytambo, de unde ne îmbarcăm în trenul 
din Ollantaytambo pentru a călători spre Aguas 
Calientes. Ajunși aici, vom avea transferul la hotel.

5. Machu Picchu – Cusco
Astăzi ne concentrăm atenția asupra cetății incașe 
Machu Picchu, unde vom admira peste 140 de 
construcții. Zona principală a cetății se numește 
”Zona Sacră”, iar aici vedem Intihuatana - ceasul 
solar incaș, Templul Celor Trei Ferestre - cu cele trei 
ferestre de formă trapezoidală prin care soarele 
pătrunde pentru a lumina piața sacră aflată în spate, 
Templul Soarelui - construit în formă de turn circular, 
dedicat zeului Inti (zeul soare, principalul zeu din 
mitologia incașă) și Templul Condorului. Un alt 
punct de interes este Zona Rezidențială (sau Zona 
Populară) unde se aflau casele membrilor clasei 
de jos, dar și depozitele de grâne. Nu departe se 
află Zona Regală, unde se păstrează încă un șir de 
case cu ziduri roșiatice, în care locuiau Amautas 
- persoanele înțelepte. Tot aici vedem încăperile 
de formă trapezoidală, unde locuiau Nustas – 
prințesele. Cazare în Cusco.

6.  Cusco
Ne concentrăm pe un tur al orașului Cusco, acesta 
incluzândPlaza de Armas – Huacapayta. Aici se alfă 
o celebră catedrală și se pot admira construcții 
coloniale ridicate pe fundațiile undor vechi ziduri 
incașe. Principalele atracții: Catedrala din Cusco, 
Templul Coricancha, Vizita siturilor Tambomachay, 
Puca Pucara, Qenqo și Sacsayhuaman.

• Supliment de single 375 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Lima - Bucureşti retur,  zboruri  cu 
escala (orarul de zbor se poate modifi ca);  Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
8 nopţi de cazare în hoteluri de 3-4*;
8 mic dejunuri  +  3 prânzuri;
Bilet de avion Lima – Cusco; Bilet de avion  Puno – Lima 
Bilet de tren pe ruta Ollantaytambo – Aguas Calientes;
Bilet de tren Aguas  Calientes – Cusco;
Tur de Lima, Cusco; Vizită Machu Picchu;
Croazieră pe Lacul Titicaca;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program ; Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.
Grup minim 20 pers. Pentru grupuri între 15 şi 19 persoane se 
percepe un supliment de  110 €/ pers.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

02.09; 12.11; 10.12
2018

22.01; 25.04*; 04.06; 

09.09; 19.11

2019

Experiențe inediteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Peru
.................................................................
Vă pasionează peștele crud? În 
Peru, unul dintre cele mai populare 
preparate, de fapt preparatul 
național, este Ceviche. Acest fel de 
mâncare este preparat din pește 
crud, care este cufundat în suc 
de limetă sau de lămâie și apoi 
condimentat cu coriandru, usturoi, 
ceapă, ardei și sare.

CHEVICHE 
..............................................................

BEST DEAL

• Supliment pentru plecarea 25.04* 
de 30 €/pers.
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Torres del Paine

Santiago de Chile

San Pedro de Atacama

Calama

Puerto Varas
Puerto Mott

Chile
PELLERIN PLUS

3925 €
+ 890€ (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 890€ (taxe de aeroport) 

3775 €

+ 890€ (taxe de aeroport) 

3825 €

STANDARD PLUS

+ 890€ (taxe de aeroport) 

3885 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

BEST OF
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ITINERARIU

că ne aflăm pe suprafaţa Lunii. Valea este 
înţesată cu formaţiuni neobișnuite din piatră 
și argilă, precum Cele Trei Marii, trei stânci 
ce redau silueta unor femei. Vom fi uimiţi de 
puterea de modelare a apei și a vântului, dar 
mai ales a timpului, care împreună au creat 
toate aceste exponate din jurul nostru. Pe 
măsură ce ne apropiem de crestele vechilor 
munţi, descoperim mici peșteri saline 
săpate în stâncă. Sfârșitul zilei aduce punctul 
culminant al experienţei în deșertul Atacama, 
dându-ne ocazia de a admira unul dintre cele 
mai frumoase apusuri pe care le-am putea 
vedea. Stâncile cu aspect ciudat, crestele 
ascuţite, culorile aprinse de pe cer și Vulcanul 
Licancabur care se înalţă în fundal fac din acest 
tablou o adevărată operă de artă. După apus 
ne vom întoarce la hotel.

4. San Pedro De Atacama
Mergem într-o vizită la Salar de Atacama, 
o întindere de sare care te uimește. Este al 
treilea deșert de sare ca suprafaţă din lume 
și impresionează pe oricine prin simplitatea 
cu care natura și-a desăvârșit opera. Linia 
orizontului pare foarte departe, solul este 
acoperit de sare și totul pare desprins din 
filmele SF.  Urmând drumul către Argentina, 
vedem Lagunas Miscanti & Miniques, două 
lacuri sărate. Culoarea lor contrastează 
puternic cu împrejurimile și reprezintă o ocazie 
unică pentru fotografii suprarealiste cu cei doi 
vulcani de lângă.

5. San Pedro De Atacama - Santiago De 
Chile
Începem ziua foarte devreme, în jurul orei 4 
AM, și plecăm spre Tatio, cel mai întins câmp 
cu gheizere din emisfera sudică, așezat în 
Munţii Anzi, foarte aproape de Atacama. 
Gheizerele produc aici un spectacol minunat, 
iar punctul culminant este la ora 6 AM, de 
aceea am și ales să venim atât de devreme. 
Fâșiile de abur se ridică dansând deasupra 

  11 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

11 mese incluse:
    11 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

Atmosfera generală din Chile se poate 
descrie foarte exact în numai două 
cuvinte: buena onda. Asta s-ar putea 
traduce în atitudine pozitivă și primitoare, 
dar și într-o abordare foarte relaxată a 
vieţii. Deschiderea imensă la ocean, clima 
vântoasă, dar totuși caldă, mâncarea 
gustoasă și pasiunea pentru vinuri fac 
din acest loc nu numai o destinaţie de 
vacanţă atractivă, dar și un loc în care ai 
vrea să-ţi petreci tot restul vieţii. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

De la cel mai lung lanţ muntos, până la una dintre cele mai aride zone 
deșertice din lume, se întâmplă ca fabulosul Chile să le aibă pe toate, 
aspect care face această ţară una dintre cele mai fascinante destinaţii 
turistice de pe glob. De la Nord la Sud, vom descoperi împreună cele mai 
impresionante locuri ale sale. 

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. București - Santiago de Chile
Zburăm din București către America de Sud, 
unde ne așteaptă zile de poveste. 

2. Santiago de Chile
Sosim în Santiago de Chile, lăsăm bagajul la 
hotel și mergem într-un tur al celui mai mare 
oraș al ţării. Metropola așezată la poalele 
anzilor oferă nenumărate activităţi de timp 
liber, de la plimbări liniștite în timpul zilei 
la petreceri aglomerate care se întind până 
dimineaţa. Ne oprim mai întâi pe renumitul 
bulevard Alameda, cuceritor prin culorile sale 
vii, apoi mergem la Castelul Hidalgo, așezat 
pe Dealul Santa Lucia, unde putem admira 
frumoasele grădini și fântâni arteziene. De 
aici mergem către Plaza de Armas, principala 
piaţă a orașului, care marchează centrul iniţial 
al vechiului Santiago, fiind construită în 1541. 
În zonă se află Catedrala Metropolitană, Palatul 
Înaltei Curţi, dar și sediul central al Poștei. 
Descoperim apoi boeul cartier Bellavista și 
urcăm pe Dealul San Cristobal. Panorama 
este spectaculoasă, așa că ţine aparatul de 
fotografiat la îndemână pentru instantanee 
deosebite cu orașul și cu semeţii Anzi.Putem 
încheia turul la unul dintre barurile cu specific 
local, unde putem încerca faimoasa băutură 
Pisco Sour chiar la ea acasă.

3. Santiago De Chile - Calama - San Pedro 
De Atacama
După mic-dejun, mergem la aeroportul din 
Calama și zburăm spre un loc plin de magie. 
Bienvenido a San Pedro! San Pedro de 
Atacama este un mic oraș așezat în mijlocul 
celui mai arid deșert de pe glob. Orice 
călătorie în această zonă trebuie să înceapă 
într-unul din micile restaurante de chirpici, 
adevărate cluburi sociale, unde localnicii și 
turiștii petrec ore în șir la cafele și discuţii. 
După-amiază vom explora Valle de la Luna, 
o zonă a deșertului unde, datorită reliefului 
bizar și caracterului complet arid, putem jura 

3775 €
+ 890 € (taxe de aeroport)

/pers.

14 zile

Începând de la

Bucătăria chiliană 

Mâncarea unei ţări spune multe despre 
oamenii săi. Aici vei întâlni multe tipuri 
de preparate, de la cele tradiţionale 
la vestitele empanadas și fripturile cu 
cartofi  prăjiţi sau de la supele cu fructe 
de mare la sandwichurile cu sos iute. 
Mâncarea chiliană nu este cea mai 
ușoară și nici cea mai indicată pentru 
o dietă sănătoasă, dar cu siguranţă 
este extrem de gustoasă. După masă 
vă sugerăm să savuraţi faimosul vin 
Carmenere, un Pisco Sour sau un 
Terremoto. 

Santiago De Chile - Calama- San Pedro De Atacama- Puerto Montt- Puerto Varas & 

Torres Del Paine National Park 

ChileBEST OF
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solului, contrastând cu frumoasele culori ale 
răsăritului. Este un moment care nu trebuie 
ratat, în mod special de cei pasionaţi de 
fotografie. Când soarele ajunge sus, putem 
face liniștiţi o baie în lacurile termale care 
se întind în zonă. Mic-dejunul îl vom servi 
tot aici, în acest cadru unic. Ne oprim apoi 
în Machuca, un sat pitoresc cu doar 20 de 
case ridicate din lut, paie și lemn de cactus. 
Locuitorii săi iubesc vizitatorii care le trec 
pragul, așa că vom fi răsfăţaţi cu mâncăruri 
tipice zonei, cum ar fi sopaipillas, o pâine 
specială, sau empanadas, un aluat fraged 
umplut cu carne aromată! Cu puţin noroc, 
pe drumul de întoarcere vom surprinde 
flamingos, raţe și alte păsări. Din San Pedro, 
mergem la Calama, de unde luăm avionul cu 
destinaţia Santiago de Chile. 

6. Santiago De Chile
Astăzi descoperim straniul oraș Valparaiso, 
orașul lui Pablo Neruda, despre care acesta 
scria: „Valparaiso, cât de absurd poţi fi.. 
nu ţi-ai pieptănat niciodată părul și n-ai 
avut niciodată timp să te îmbraci, viaţa te-a 
luat mereu prin surprindere”. Acest loc 
fermecător se întinde de-a lungul coastei și 
în sus, pe dealurile din apropiere, oferind 
nenumărate panorame care ne îndeamnă  
să facem sute de fotografii. Avem ocazia de 
a vizita casa memorială a lui Pablo Neruda, 
La Sebastiana. Casa așezată pe deal oferă o 
priveliște minunată asupra orașului, iar Pablo 
își făcuse un obicei din a admira focul de 
artificii de revelion de pe terasa superioară. 
În continuarea zilei vom vizita Viña del Mar, 
fratele lui Valparaiso, un oraș la fel de mare, 
dar mult mai îngrijit, denumit și Orașul 

Grădinilor. Ne putem relaxa la o plimbare 
pe plajele întinse sau pe bulevardele 
înconjurate de palmieri, unde găsim 
suveniruri deosebite. Pe seară revenim în 
Santiago și mergem la hotel pentru odihnă.

7. Santiago De Chile - Puerto Montt - 
Puerto Varas
Zburăm din Santiago spre Puerto Montt 
și facem cu autocarul un tur al orașului. 
Mergem pe Bulevardul Costanera până 
în centru, unde se află Catedrala, cea mai 
veche clădire din regiune. Poţi face fotografii 
aparte cu Golul Reloncavi, cu Insula Tenglo și 
cu canalele. Vizităm, de asemenea, Angelmo, 
piaţa de pește și fructe de mare din port, 
unde aromele ne vor îmbăta simţurile. Seara, 
mergem la hotel în Puerto Valas, un orășel 
superb aflat la poalele vulcanilor Osorno și 
Calbuco. 

8. Puerto Varas
După mic-dejun, facem o plimbare pe malul 
sudic al lacului Llanquihue, de unde, se 
vede, în fundal, întreaga regiune acoperită 
de lacuri. Continuăm periplul prin pădure, 
în perimetrul Parcului Naţional Vicente Perez 
Rosales, până la fermecătoarea cascadă 
Petrohue. Aici, tabloul devine chiar mai 
frumos datorită cascadei cu ape verzi, care 
curge chiar la poalele vulcanului. Mai mulţi 
munţi înconjoară lacul, precum El Muerto 
sau Incahuasi, dar și Vulcanul Ojos del 
Salado, cel mai înalt vulcan activ din lume. 
Ne continuăm traseul, către Vulcanul Osorno, 
care se înalţă abrupt deasupra noastră, 
fiind adesea comparat cu Muntele Fuji din 
Japonia. Mergem până în Ensenada, unde 
vizităm Laguna Verde, un lac sărat superb, și 

ajungem în centrul de schi Osorno Volcano, 
apoi revenim în Puerto Varas. 

9. Puerto Varas - Torres Del Paine National 
Park
Dis de dimineaţă plecăm spre aeroportul din 
Puerto Monnt cu destinaţia Parcul Naţional 
Torres del Paine, cea mai frumoasă zonă 
protejată din Chile și poate chiar din toată 
America de Sud. Numele i se trage de la 
stâncile imense de granit care acaparează 
întregul tablou al parcului. Luându-ne încet 
privirea de la masivele stânci, descoperim 
că tabloul este extrem de divers, înglobând 
în compoziţia sa lacuri cu ape azur și păduri 
turcoaz, râuri învolburate și un imens gheţar 
albastru. Centrul de informaţii al parcului 
ne va oferi toate detaliile necesare la faţa 
locului, așa că veţi decide pe loc ce anume 
doriţi să vizitaţi în perimetrul parcului. 

10.  Torres Del Paine National Park
Aveţi o nouă zi întreagă pentru a explora 
oricare dintre traseele din parc. Sugestia 
noastră este să vizitaţi Lacul Sarmiento, cel 
mai mare parc din zonă, format în urma 
acumulării apei de ploaie în platoul din 
rocă. Aici vântul nu se oprește niciodată, 
lovindu-se continuu de luciul apei ce reflectă 
imaginea feerică a muntelui din fundal. Fășia 
albă care înconjoară lacul este formată din 
așa-numiţii tromboliţi, un tip de formaţiuni 
calcaroase vii, care prin fotosinteză se 
dezvoltă și cresc cu aproximativ 1mm pe an. 

11. Torres del Paine National Park
Bucuraţi-vă de ultima zi petrecută în acest 
cadru sălbatic. Vă sugerăm să vizitaţi Laguna 
Amarga, un loc de o frumuseţe deosebită, 

TOP ATRACŢII

Parcul Naţional Torres del 

Paine
Cea mai mare zonă protejată a tării are 

un caracter foarte straniu. Natura și-a 

făcut de cap aici timp de milioane de 

ani și încă nu încetează să ne surprindă. 

Vom vedea cele mai impresionante peisaje de pe 

continent, în locuri pe unde omul, deși a trecut 

de nenumărate ori, a lăsat foarte putine urme. 

1
Valparaiso
Mulţi se întreabă cum se face că 

acest oraș portuar, cu caracter mai 

degrabă muncitoresc decât de oază 

a luxului și relaxării, nu numai că 

atrage multi curioși, dar pe multi îi 

face să se îndrăgostească iremediabil de el. La 

fel a pătit și Pablo Neruda, faimosul scriitor și 

om politic, care și-a petrecut ultimii ani ai vietii 

aici, inspirându-se din poveștile deloc clișeice 

sau plictisitoare ale acestui oraș așezat între 

ocean și munte, între sublim și vulgar.

2
Valle de la Luna  
Deșertul Atacama adăpostește un loc 

foarte special, al cărui nume i se trage 

de la peisajele ce se asemănă mai 

degrabă cu suprafata Lunii, decât cea 

a Pământului. Ceva asemănător mai 

poate fi  văzut doar în deșertul Arizonei, deci 

bucurati-vă pe deplin de această șansă unică. 

Stâncile cu aspect de artă abstractă, întinderile 

nesfârșite și complet aride, dar mai ales lumina 

soarelui care pictează în culori calde, ne vor 

rămâne întipărite mult timp în memorie. 

3
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TOP ATRACŢII

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Chile
.................................................................
Știaţi că Chile se afl ă printre primii trei 
producători de avocado din întreaga 
lume? Pentru a înţelege gustul special 
pe care îl are avocado-ul chilian, vă 
recomandăm un completo. Este un 
hot-dog dublu, care conţine avocado, 
roșii, varză murată, maioneză, chilli, sos 
și brânză. Vă sugerăm să beţi și o bere 
tradiţională, din porumb, numită chicha. 

COMPLETO 
.................................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – SANTIAGO DE CHILE– Bucureşti,  
zboruri  cu escala; 
Bilet avion pe rutele interne: Santiago de Chille – Calama, 
Calama -Santiago de Chille, Santiago De Chile-Puerto 
Montt, Puerto Montt-Punta Arenas, Punta Arenas-Santiago 
de Chille,
Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
11 nopţi de cazare în hoteluri de 3 si 4*;
11 mic dejunuri + 1 pranz în satul Ensenada +All Inclusive 
pentru zilele 9-11 din program
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali;
Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa 
locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe de ieşire de pe aeroporturi, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 1140 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

DATE DE PLECARE

10.11

16.03; 12.11

2018

2019

în care puteţi realiza fotografii de-a dreptul 
uluitoare. Cerul mereu albastru, luciul liniștit 
al apei și piscurile masive, albite de zăpadă, 
alcătuiesc un tablou perfect. Întâlnim și 
aici un soi de fosile vii; de data aceasta e 
vorba de stromatoliţi, strămoșii tromboliţilor 
pe care i-am descoperit pe malul lacului 
Sarmiento. Cu puţin noroc vom întâlni și 
stoluri de păsări flamingo, guanacos, o rudă 
a lamei, păsări nandu sau chiar o pumă.

 12. Santiago De Chile
Astăzi vom zbura spre Santiago, de unde 
a doua zi vom pleca spre casă. Zborul 
este lung, așa că, odată ajunși în Santiago, 
mergem direct la hotel pentru a ne odihni.

13. Santiago de Chile - București
Adios, Chile! Pe lângă bagaje și suveniruri, 
ne întoarcem acasă cu amintiri nepreţuite, 
peisaje scoase parcă din altă lume și, nu în 
ultimul rând, cu informaţii noi și interesante 
despre istoria și geografia acestei ţări de la 
marginea lumii.

14. București 
Ajungem înapoi pe meleagurile României, 
cu bateriile încărcate și zâmbetul pe buze!

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

3925€
+ 890 € (taxe de aeroport) 

3775€
+ 890 € (taxe de aeroport) 

3825€
+ 890 € (taxe de aeroport) 

3885€
+ 890 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat          dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 30.07. 2018;
• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.04.2019;
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 30.08.2018.
• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

Documete de călătorie și viza
Pentru această destinaţie este nevoie de 
viză de călătorie. Pentru a afl a mai multe 
informaţii cu privire la obţinerea vizei, 
consultă pagina Termene si Condiţii din 
acest catalog.  

NU UITA DE...

Santiago de Chile
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TortugeroArenal

Golful Papagayo

San Jose

Costa Rica

PELLERIN PLUS

1606 €
+ 699 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 699 € (taxe de aeroport) 

1506 €

+ 699 € (taxe de aeroport) 

1526 €

STANDARD PLUS

+ 699 € (taxe de aeroport) 

1556 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Cos
CULORILE CARAIBELOR
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ITINERARIU

rețea de canale navigabile care abundă 
de viață. Maimuțe, tucani, egrete, dar și 
crocodili, tapiri și jaguari, îi vei fotografia pe 
toți într-un peisaj exotic incredibil. Parcul are 
o suprafață de mai bine de 300 de kilometri 
pătrați și o pădure de mangrove absolut 
superbă. Îți vindem un pont: dacă vizitezi 
parcul în iulie, fă o excursie opțională pentru 
a vedea țestoasele marine care depun ouă 
pe plajă. 

5. Tortuguero - La Fortuna
Vei avea parte de o zi cel puțin 
surprinzătoare încă de dimineață, când 
pornim spre La Fortuna. Ne oprim la 
Sarapiqui, unde suntem întâmpinați de 
maeștri ciocolatieri pentru o degustare 
delicioasă. Aflăm detalii interesante despre 
istoria ciocolatei și metodele de preparare, 
apoi ne continuăm drumul spre La Fortuna. 
Micul oraș situat la baza unui vulcan activ 
a cunoscut faima abia la sfârșitul secolului 
trecut, după ce o erupție violentă a 
compromis o mare parte din terenul arabil, 
dar a atras în schimb atenția unui număr 
mare de turiști din întreaga lume. Astăzi este 
una dintre principalele destinații de vacanță 
din Costa Rica, grație peisajelor naturale 
încântătoare, dar și râurilor și cascadelor 
numai bune de scăldat. 

6. La Fortuna - Arenal
În prima parte a zilei te poți relaxa la soare 
după bunul plac sau poți merge într-o 
excursie opțională la rafting. După prânz, 
continuăm sejurul în America Centrală 
cu o experiență autentică, într-un parc 
național vulcanic plin de atracții naturale 
și de activități distractive, Arenal. Pădurea 
tropicală ascunde un număr mare de specii 
de animale, precum crocodilul, broasca 
țestoasă, specii de șerpi, iguane, maimuțe, 
dar și nenumărate păsări exotice. Amatorii 
de ornitologie, dar și de fotografie, pot 

  8 nopti cazare: 
    hotel de 4*

19 mese incluse:
    8 mic dejun;
    5 prânzuri;
    6 cine

Transport: 
    cu avion

Trăiește Pura Vida (viaţa pură), un termen 
auzit foarte des în Costa Rica, ce se referă 
la atitudinea relaxată și primitoare a 
locuitorilor. Studiile arată că aceștia duc 
o viaţă mai lungă și mai fericită, tocmai 
datorită acestei fi lozofi i a bucuriei de zi 
cu zi.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

În Costa Rica pădurile tropicale se învecinează cu vulcanii activi, dar și cu plajele 
însorite și orașele înfl oritoare, fi ind o destinație idilică de vacanță pentru milioane 
de turiști de pe Glob. Combinația unică dintre farmecul naturii și armonia stilului 
de viață ne vor face să ne îndrăgostim iremediabil de aceste locuri.

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. Plecare din București
Zburăm din București spre San Jose, 
capitala și cel mai mare oraș al statului Costa 
Rica. A fost botezat astfel după Iosif din 
Nazaret, iar astăzi este unul dintre cele mai 
populare, dar și sigure orașe din America 
Centrală. Pregătește-te pentru o avalanșă 
de culori și arome spectaculoase, care-ți vor 
schimba imediat starea de spirit!
 
2. San Jose
Ajungem în San Jose, unde suntem 
întâmpinați de ghid, iar în drumul spre 
hotel  descoperim câteva dintre minunățiile 
pe care le ascunde Costa Rica. Arhitectura 
elegantă cu influențe neo-clasice, art-
deco, victoriene și nu numai, străduțele 
aglomerate pline de comercianți, dar și 
vegetația bogată fac din acest oraș un loc 
fermecător, unde aproape toți turiștii petrec 
câteva zile înainte de a se aventura în inima 
pădurii tropicale.

3. San Jose - Tortuguero
Dimineață devreme, plecăm spre Parcul 
Național Braulio Carrillo. Vedem zone 
umede protejate de o frumusețe răpitoare, 
facem fotografii spectaculoase și mergem 
cu barca în Tortuguero Village. Aici vei afla 
detalii interesante despre modul de viață al 
localnicilor și cultura lor. Străbatem străzile 
și ajungem la Green Turtle Research Station, 
un centru unde ne așteaptă țestoase și 
surprize simpatice. Pe seară, cinăm pe plajă, 
ascultând sunetul valurilor mării și savurând 
aromatele preparate culinare sud-americane 
alături de un cocktail răcoritor.

4. Tortuguero National Park
După mic-dejun, plecăm cu barca în Parcul 
Național Tortuguero și ne bucurăm de o 
călătorie calmă prin bogata pădure tropicală 
și printre bananii copleșiți de fructe. 
Întreaga zi o vei petrece explorând superba 

1506 €
+ 699 € (taxe de aeroport)

/pers.

11 zile

Începând de la
San Jose - Tortuguero  - Culorile din Caraibe - Arenal - Golful Papagayo 
Playa Hermosa

Costa Rica
CULORILE CARAIBELOR
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opta pentru un tur ghidat care îi ajută 
să observe și să fotografieze păsările în 
mediul lor natural. De-a lungul zilei vom 
străbate pădurea, vom traversa poduri 
din frânghii și lemn și vom face fotografii 
uimitoare cu fauna și flora locală.

7. Coasta Pacificului de Nord / Golful 
Papagayo/ Playa Hermosa
După mic-dejun, plecăm împreună cu 
ghidul spre minunata coastă a Pacificului 
de Nord. Regiunea Guanacaste este 
o adevărată oază de relaxare, grație 
plajelor tropicale, veșnic însorite și cu 
apă mereu caldă. Avem o zi întreagă la 
dispoziție pentru a ne bucura de soare 
și valurile oceanului pe Playa Hermosa, 
dar și de activități distractive precum 
scufundări, rafting, plimbări cu barca, 
pescuit, snorkeling, trekking sau călărie. 
O zi de relaxare nu ar fi completă dacă 
nu ați savura un pahar de Agua Dulce, un 
smoothie sau un cocktail delicios. Dacă vă 
place berea, trebuie neapărat să încercați 
sortimentul local de bere, Imperial, pe 
care îl veți întâlni în sute de reclame de-a 
lungul șederii în Costa Rica. 

8. Golful Papagayo/ Playa Hermosa
De dimineață până seara ne bucurăm 
de relaxare pe plajă sau de o doză 
consistentă de adrenalină participând la 
variatele aventuri pe care le oferă Golful 
Papagayo. Opțional, poți merge la un 
safari cu barca în Palo Verde, unde vei fi 
cu siguranță impresionat de numărul mare 
de specii de păsări native zonei. Nu uita să 

te bucuri de avantajele climei tropicale și 
să guști din nenumăratele tipuri de fructe 
care cresc aici, ce pot fi consumate și sub 
formă de salate sau smoothies. Pentru 
suveniruri deosebite, magazinele din zonă 
sunt locul perfect. Găsiți produse lucrate 
manual, cum ar fi genți și bijuterii din nuci 
de cocos locale. 

9. Golful Papagayo/ Playa Hermosa
Mai avem o zi de vacanță idilică la 
dispoziție, pentru a ne încărca bateriile și 
a colecționa alte amintiri deosebite. Dacă 
te tentează să experimentezi navigația, 
mergi la Sunset Sailing, unde vei desluși 
o parte din tainele vaselor cu pânze 
într-un cadru natural desăvârșit. Înainte 
de plecare trăim o ultimă experiență cu 
specific local. Degustăm supa Rondon, al 
cărui ingredient de bază este laptele de 
cocos, apoi Ceviche Tico, un preparat cu 
pește crud ce este „gătit” de acidul din 
zeama de lămâie, sau poate un Chifrijo, 
adică orez, fasole și carne de porc, 
asezonate cu un sos special. La desert vă 
recomandăm să încercați orice preparat cu 
ciocolată, Costa Rica fiind un loc renumit 
pentru creșterea și prelucrarea arborelui 
de cacao.

10. San Jose - București
Savurează din plin cafeaua de astăzi, 
deoarece va fi ultima din această vacanță. 
După mic-dejun vom porni spre capitala 
San Jose, de unde vom începe lungul 
drum spre casă. Excursia noastră a fost o 
adevărată aventură, în care ne-am distrat 

pe cinste, am experimentat un stil de viață 
exotic și am aflat o mulțime de lucruri 
interesante despre acest loc minunat 
numit America Centrală.

11. București                                   
Ajungem înapoi acasă după o fabuloasă 
vacanță în Costa Rica și cu suveniruri 
exotice pentru cei dragi.

TOP ATRACŢII

Parcul Naţional Manuel 

Antonio
Pe cât de mic, pe atât de complex, acest 

parc este un adevărat colţ de rai, ce 

se bucură de peisaje impresionante și 

diversifi cate. Te poţi bucura aici și de 

munte, și de mare. Plajele cu ape azurii sunt la 

discreţie, la fel și vegetaţia tropicală. Nu uita 

să iei la tine și echipamentul de snorkelling sau 

placa de surf!

1
Parcul Naţional Rincón

 de la Vieja
Situat în Provincia Guanacaste, 

cuprinde vulcanii Rincón de la Vieja, 

Santa Maria și Cerro Von Seebach. 

Parcul este casa a peste 300 de 

specii de păsări, dar și specii de mamifere, 

printre care pantere, maimuţe și jaguari. 

Peisajele superbe includ cascade spectaculoase 

și vulcani noroioși.

2
Ecotermales Fortuna
O adevărată oază de relaxare pentru 

toate simţurile, centrată în jurul unui 

izvor termal de origine vulcanică. Te 

așteaptă cinci bazine cu apă termală, 

una dintre ele având propria cascadă, 

iar apa ajungând până la temperatura de 42 de 

grade celsius. Tot aici găsești și restaurante 

îmbietoare, ce servesc preparate locale. Atenţie 

însă, este permis accesul unui anumit număr 

de turiști zilnic, așadar asigură-te că faci o 

rezervare din timp.

3

Documete de călătorie
Pentru această destinaţie eeste nevoie de viză 
de călătorie. Pentru a afl a mai multe informaţii 
pcu privire la obţinerea vizei, consulta pagina 
Termene si conditii din acest catalog.  Îţi 
recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală dar 
și în USD, fi ind o țară turistică populară în 
rândul americanilor. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Costa Rica
.................................................................
Gallo Pinto este un preparat de mic 
dejun cu orez și fasole, care este 
specifi c atât pentru Costa Rica, cât 
și pentru țara vecină, Nicaragua. 
Fasolea și orezul se combină cu 
alte ingrediente cum sunt ceapa și 
coriandrul, rezultând într-o farfurie 
plină de culoare, ce bucură atât 
gustul, cât și vederea.

GALLO PINTO   
..............................................................

• Supliment de single 430 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

02.03; 09.11; 28.12*

Supliment tarifar pentru plecarea 
28.12*, se consultă în agenţie

2019

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 100€

PROMO
Reducere 80€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1606€
+699 € (taxe de aeroport) 

1506€
+699 € (taxe de aeroport) 

1526€
+699 € (taxe de aeroport) 

1556€
+699 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat          dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.07. 2018

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.04.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.08.2018.

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;

•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – San Jose– Bucureşti,  zboruri  
cu escala; 
Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la 
dispoziţie conform programului;
Cazare 8 nopti la hoteluri de 4*:
1 noapte în San Jose, la hotelul Country Inn & Suites, 
Superior Hotel sau similar, cazare și mic dejun;
2 nopţi de cazare în Tortuguero, la hotelul Laguna 
Lodge, Jungle Lodge Categorie sau o pensiune 
completă similară; 2 nopţi cazare în Arenal, la hotelul 
Monte Real, Hotel Tourist sau similar, cazare și mic 
dejun;
3 nopţi cazare in Golful Papagayo,  Playa Hermosa la 
Hotelul Conde Beachfront 4* sau similar, sistem All 
Inclusive;
Vizita de după-amiază la Tortuguero Village;
Turul cu barca în Parcul Naţional Tortuguero;
Turul cu ciocolată la Centrul Rainforest La Tirimbina; 
Taxa de intrare la Parcul Naţional Arenal Volcano;  Taxă 
de intrare la Paradise Hot Springs

Taxe de cazare și de vânzare;
Total mese:
   8 mic dejun;
   5 prânzuri;
   6 cine
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în 
program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali;
Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa 
locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 
persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe de ieşire de pe aeroporturi, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa 
locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!
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Deși au luptat în multe războiaie, 
mexicanii nu și-au pierdut spiritul 
festiv. Orice sărbătoare în Mexic, fi e ea 
națională, religioasă sau specifi că unei 
regiuni aparte, are propriul festival. 
Religia este, de asemenea, un subiect 
important pentru locuitorii Mexicului. 

ATMOSFERA LOCALĂ

8 nopți cazare: 
    hotel de 4*

Mese incluse:
    6 mic-dejunuri
    1 prânz + 1 cină
    +2 zile All inclusive

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

Mexico
City

Cancun
Merida

Teotihuacan
Uxmal
Kabah

ARRIBO AMIGOS!
Mexic

1225 €
+ 690€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

10 

zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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ARRIBO AMIGOS! DATE DE PLECARE

unde se poate vizita Cenote Ik Kil, care se află 
la 26 m sub nivelul mării, are un diametru de 
60 m și o adâncime de 40 m. Există și o scară 
sculptată până la o platformă de înot. La finalul 
zilei, destinația este Cancun, poarta de intrare 
în Peninsula Yucatan și orasul de unde începe 
celebra Riviera Maya.

7–8. Cancun 
Petrecem câteva zile relaxante pe însoritele 
plaje din Cancun. Timpului petrecut pe plajele 
mexicane i se pot adăuga vizite la siturile 
arheologice de la Tulum și Coba, peșterile mayașe 
de la Aktun Chen, vizitarea satului pescăresc din 
Playa del Carmen. Pot fi făcute excursii la Akumal 
- ținutul țestoaselor, sau în parcul tematic Xcaret. 
Poate fi aleasă petrecerea unei zile la acvariul 
natural de la Xel Ha sau se pot petrece ore 
relaxante în numeroasele spa-uri ale hotelurilor 
de la malul marii.

9. Plecare din Cancun 
Transfer de la hotel la aeroportul din Cancun.

10. Sosire În București

ITINERARIU
Ciudad de Mexico - Teotihuacan- Merida -  Uxmal - Kabah - Chichen Itza - Cancun

1. București - Ciudad de Mexico
Zbor din Otopeni, București spre Ciudad de 
Mexico. Sosire și întâlnire cu ghidul local.  
Transfer la hotel și cazare în hotel 4*.

2. Ciudad de Mexico - Teotihuacan
Vizităm situl arheologic Teotihuacan, situat la 
circa 40 km nord-est de Ciudad de Mexico, în 
vecinătatea orașului San Juan. Situl arheologic 
Teotihuacan este pe lista Patrimoniului 
Universal UNESCO din 1987 și impresionează 
prin templele și piramidele sale mărturii 
ale splendorii de odinioară. Vom explora 
Complexul Palatului Quetzalpapalotl; Templul 
Șarpelui cu Pene; Piramida Lunii; Strada celor 
Morți și Piramida Soarelui. Cazare la același 
hotel. 

3. Ciudad de Mexico 
Plecăm într-un tur al capitalei Ciudad de Mexico 
și începem în piața principală unde putem 
admira câteva construcții coloniale, printre care 
Palatul Național, Catedrala Metropolitană și alte 
câteva bijuterii arhitectonice. Traseul continuă 
pe Paseo de la Reforma și se va încheia cu vizita 
la Muzeul de Antropologie. Cazare la același 
hotel. 

4. Ciudad de Mexico – Merida 
Zbor intern Ciudad de Mexico – Merida. După 
ce ne cazăm la hotel în Merida plecă, intr-un 
tur al Rezervației Biosferei Celestun, situată la 
90 km vest de oraș. Aceasta găzduieste 587 de 
specii de plante - dintre care 42 sunt endemice; 
peste 300 de specii de păsări - inclusiv flamingo 
mexican roz; 75 de tipuri de mamifere și 64 
de specii de reptile. Urmează o plimbare cu 
o barcă prin estuarele din rezervație, pentru a 
observa coloniile de flamingo, urmată de un 
popas la renumitele izvoare cu apă dulce.

5 Merida - Uxmal - Kabah – Merida 
Excursie la Uxmal si Kabah. Uxmal este unul 
dintre cele mai bine restaurate și păstrate 
vestigii mayașe din Peninsula Yucatan și, 
cu siguranță, unul din cele mai frumoase. 
Kabah (care în limba maya înseamnă ”mână 
puternică”), al doilea sit arheologic ca marime 
dupa Uxmal, este situat spre sud, la capătul 
unui drum cu o lungime de 18 km și o lățime 
de 5 m, decorat cu arce monumentale, ce leagă 
cele doua situri. Cea mai faimoasă structură 
arheologică din cadrul sit-ului este Palatul 
Măștilor, care include sute de măsti dedicate 
zeului Chaac.

6 Merida - Chichen Itza – Cancun 
Transfer de la Merida la Chichen ItzaAstăzi 
vizităm situl arheologic Chichen Itza – orașul 
mayaș care, între anii 700 și 1200, a fost capitala 
politică, economică și culturală a regiunii; aici se 
poate admira și faimoasa piramidă El Castillo, 
construită acum peste 1500 de ani. Urmează 
transferul în zona faimoaselor Cenote (bazine 
naturale formate prin erodarea calacarelor), 

• Supliment de single 395 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Ciudad de Mexico  şi Cancun - 
Bucureşti retur,  zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate 
modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
8 nopţi de cazare în hoteluri de 4*;
6 mic dejunuri + 1 prânz  + 1 cină + 2 zile All Inclusive
Bilet de avion Ciudad de Mexico – Merida;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program ; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali;
Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  Mexic circa  25 USD / pers. (se achită pe 
aeroport la plecare);
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

09.10
2018

15.01; 15.10
2019

Experiențe inediteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Mexic
.................................................................
Mexicanii sunt renumiţi pentru faptul 
că ar consuma cantităţi industriale de 
ardei iute. Însă dacă ai ajuns în Mexic, 
încearcă un taco savuros la un colţ de 
stradă, făcut așa cum doar mexicanii 
se pricep. În  turtiţele din faina de 
porumb se îndeasă carne tocată 
perpelita cu oareș’ce legume, salsa și 
mai vezi tu ce îţi face cu ochiul până 
să-ţi ruleze taco-ul mexicanul.  Deși 
ar fi  oarecum o blasfemie să spunem 
așa ceva, seamană cu o șaormă cu 
de toate, însă cu ingrediente în stil 
mexican, fără sosuri multe sau cartofi  
prăjiţi. 

TACO
..............................................................

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 180€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD 
PLUS

Reducere 50€

1405€
+ 690€ (taxe de aeroport) 

1225€
+ 690 € (taxe de aeroport) 

1305 €
+ 690 € (taxe de aeroport) 

1355€
+ 690 € (taxe de 

aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 

60 de zile înainte de data 
plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă până 
la 30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand 
cu toamna 2019 oferta 
este valabila pana la 
30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 36.06.2018.

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.06.2019

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează 
cu alte reduceri;
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Mexico
City

Merida

Teotihuacan
Uxmal Akumal
Kabah

MEXIC

Havana

Cintefuegos

Trinidad
Santa Clara

Varadero

CUBA

Mexic 
& Cuba

PELLERIN PLUS

2245 €
+ 795 € (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 795 € (taxe de aeroport) 

1995€

+ 795 € (taxe de aeroport) 

2095 €

STANDARD PLUS

+ 795 € (taxe de aeroport) 

2195 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Mexic & Cuba
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ITINERARIU
Ciudad de Mexico - Teotihuacan - Merida - Chichen Itza - Akumal - Havana – 
Playa Larga - Cienfuegos – Trinidad - Varadero

4. Ciudad De Mexico – Merida
Transfer la aeroport în Ciudad de Mexico, 
cu zbor intern Ciudad de Mexico - Merida. 
După ce ne cazăm la hotel în Merida, plecăm 
într-un tur al orașului care este capitala 
administrativă și culturală a statului Yucatan și 
unul dintre cele mai vibrante centre urbane 
ale Mexicului. Găsim aici elemente ale 
vechii culturi mayașe, elemente al perioadei 
coloniale, dar și contemporane. 

5. Merida - Uxmal - Kabah – Merida 
Excursie la Uxmal si Kabah. Uxmal este unul 
dintre cele mai bine restaurate și păstrate 
vestigii mayașe din Peninsula Yucatan și, 
cu siguranţă, unul din cele mai frumoase. 
Kabah, al doilea sit arheologic ca marime 
dupa Uxmal, este situat spre sud, la capătul 
unui drum cu o lungime de 18 km și o lăţime 
de 5 m, decorat cu arce monumentale, ce 
leagă cele doua situri.

6. Merida - Chichen Itza - Akumal
Transfer de la Merida la Chichen Itza, unde 
vizităm situl arheologic Chichen Itza – orașul 
mayaș care, între anii 700 și 1200, a fost 
capitala politică, economică și culturală a 
regiunii; aici se poate admira și faimoasa 
piramidă El Castillo, construită acum peste 
1500 de ani. După Chichen Itza, următoarea 
oprire în traseu este celebra Riviera Maya.

7-8. Akumal
Zile relaxante pe însoritele plaje din Riviera 
Maya, cu atmosferă tipic mexicană. Soarele 
și nisipul plajelor din zonă sunt atracţii 
principale, la fel ca și diversele sporturi 
acvatice.

  14 nopţi cazare: 
    hotel de 3-4*

Mese incluse:
10 mic-dejunuri
2 prânzuri 
3 cine 
4 zile - All Inclusive

Transport: 
    cu avion

Conquistadorii spanioli au adus cu ei 
în Mexic coridele, iar în zilele noastre 
Mexicul are cel mai mare număr de 
arene de corida din lume, după Spania. 
Astăzi, sportul naţional al Mexicului este 
charreria, un sport care se ameamănă 
foarte mult cu rodeo-ului american. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE
Străvechea civilizaţie maya ne-a lăsat moștenire un spaţiu plin 
de mister și oferă vizitatorilor o aventură pe urmele aztecilor şi 
conquistadorilor, într-o lume plină de culoare şi ritmuri alerte. 
De la sombrero-urile şi mariachi mexicani, cu dansatoare focoase 
şi telenovele, cu plaje fi erbinţi şi vegetaţie luxuriantă, la doar o 
aruncătură de băţ este un alt paradis caraibian: Cuba! Cocktailuri, 
“umbre” ale trecutului, muzică și istorie la orice pas. 

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. Sosire Ciudad De Mexico
În Ciudad de Mexico întâlnire cu ghidul local 
și transfer la hotel.

2. Ciudad De Mexico - Teotihuacan - 
Ciudad De Mexico 
Astăzi vizităm situl arheologic 
Teotihuacan, inclusiv Complexul Palatului 
Quetzalpapalotl, Templul Șarpelui cu Pene, 
Piramida Lunii, Strada celor Morţi și Piramida 
Soarelui. Recent, arheologii au descoperit 
sub Piramida Lunii un tunel enigmatic, a 
cărei existenţă nici nu era bănuită până 
acum. În credinţa religioasă a locuitorilor 
din vechime ai orașului Teotihuacan, tunelul 
reprezenta un simbol al tărâmului de 
dincolo. La întoarcere ne oprim la Bazilica 
de Guadalupe. Biserica este construită în 
locul unde, se spune, Sfânta Fecioară de 
Guadalupe (Nuestra Señora de Guadalupe) 
s-a arătat într-o viziune Sfântului Diego 
Cuauhtlatoatzin.

3. Ciudad De Mexico 
Plecăm într-un tur al capitalei Ciudad de 
Mexico și începem în piaţa principală unde 
putem admira câteva construcţii coloniale, 
printre care Palatul Naţional, Catedrala 
Metropolitană și alte câteva bijuterii 
arhitectonice. Traseul continuă pe Paseo de 
la Reforma și se va încheia cu vizita la Muzeul 
de Antropologie, un muzeu deosebit, cu 
exponate pe care nu le vei vedea în alte 
muzee din lume, printre care varianta 
originală a calendarului solar  al civilizaţiei 
aztece.

1995 €
+ 765 € (taxe de aeroport)

/pers.

16 zile

Începând de la

El Floridita

Dacă ai ajuns în Havana, trebuie să ajungi 

neapărat la El Floridita și să bei alături 

de Hemingway. Cârciuma este ca un loc 

de pelerinaj pentru toţi cei care ajung în 

capitala Cubei. Vorba aceea: “My mojito in 

La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita.” 

Să ne trimiţi și nouă o poză cu tine alături de 

statuia lui Hemingway!

Mexic & Cuba
LA VIDA LOCA
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9. Akumal – Havana
Transfer la Aeroportul din Cancun, cu zbor 
internaţional Cancun – Havana și transfer 
la hotel după întâlnirea cu reprezentantul 
local.

10. Havana 
Explorăm astăzi Havana de la bordul unei 
mașini de epocă, cu care facem o plimbare 
de aproximativ o oră în zona modernă 
a orașului. Facem apoi un tur complet, 
în care vizităm fortăreaţa El Castillo del 
Morro, de unde se poate admira splendida 
panoramă asupra orașului și a golfului. 
Plimbare, apoi, în zona istorică a orașului 
pe ruta: Plaza de Armas, Real Fuerza, 
Palacio de los Capitanes Generales, 
strada Obispo, hotelul Ambos Mundos, 
piaţa Catedralei, Bodeguita del Medio, El 
Capitolio, Muzeul Revoluţiei, Muzeul de 
Artă, Central Park, Teatrul Mare. Străbatem 
și zona modernă a orașului, inclusiv 
Bulevardul Malecon.

11. Havana - Playa Larga - Cienfuegos 
– Trinidad 
Transfer din Havana la Trinidad, cu oprire 
la Playa Larga în drum spre Trinidad. La 
Playa Larga putem efectua o sesiune 
de snorkeling, explorând superba viaţă 
marină din apele puţin adânci. Ulterior, 
trecem prin Cienfuegos, unde facem un 
tur de oraș.

12. Trinidad - Santa Clara – Varadero
Tur în Trinidad, oraș inclus în Patrimoniul 
Mondial UNESCO. În program avem: 
Palatul Cantero, piaţetele înconjurate 
de case coloniale care conservă stilul 

secolelor XVIII – XIX atât în interior cât 
și în exterior, și Muzeul Romantic din 
Canchanchara, o clădire extrem de bine 
conservată, cu artefacte și arhitectură din 
perioada colonială. Plecare spre Varadero; 
pe traseu o oprire în Santa Clara pentru 
a vizita Muzeul Che Guevara. Transfer la 
hotel la sosire în Varadero.

13-14. Varadero
 Program liber pe însoritele plaje din 
Varadero. Din Varadero se pot face 

excursii (opţional) în Provincia Matanzas, la 
Cienaga de Zapata sau la Gaviota Marina. 
Varadero este o zona excelentă pentru 
înot și plajă și punct de plecare pentru 
croaziere cu catamaranul.

15. Plecare din Varadero
Transfer de la hotel din Varadero la 
aeroport în Havana.

16. Sosire În București 
După un zbor lung și o escală, sosirea 
acasă va fi totuși o bucurie. 

TOP ATRACŢII

Chichén Itzá

 În traducere “La gura fântânii Itza” 
este un uriaș sit arheologic pre-
columbian construit de civilizatia 

Maya, afl at în partea central-nordică a 
peninsulei Yucatan din Mexic. Este un centru 
regional al câmpiilor mayașe din nord.

1 Havana (Cuba) 
Este capitala și principalul centru 
comercial al Cubei. Totodată cea 
mai mare zonă metropolitană din 

caraibe, fondată în 16 noiembrie 1519 de 
conquistadorul Diego Velázquez de Cuéllar.

2 Playa Larga 

Este locul ideal de vizitat dacă vrei 
să explorezi Peninsula Zapata, cea 
mai mare zonă sălbatică a Cubei. 

Playa Larga este preferată pentru scuba-
diving și, desigur, pentru relaxare.

3

Chichen Itza
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Mexic
.................................................................
Mexicanii sunt renumiţi pentru faptul 
că ar consuma cantităţi industriale de 
ardei iute. Însă dacă ai ajuns în Mexic, 
încearcă un taco savuros la un colţ de 
stradă, făcut așa cum doar mexicanii 
se pricep. În  turtiţele din faina de 
porumb se îndeasă carne tocată 
perpelita cu oareș’ce legume, salsa și 
mai vezi tu ce îţi face cu ochiul până 
să-ţi ruleze taco-ul mexicanul.  Deși 
ar fi  oarecum o blasfemie să spunem 
așa ceva, seamană cu o șaormă cu 
de toate, însă cu ingrediente în stil 
mexican, fără sosuri multe sau cartofi  
prăjiţi. 

TACO
..............................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Ciudad de Mexico  şi Havana - 
Bucureşti retur,  zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate 
modifi ca);  Taxele de aeroport ;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
14 nopţi de cazare în hoteluri de 3-4*;
10 mic dejunuri + 2 prânzuri  + 3 cine (fără băuturi), cu specifi c 
local + 4 zile All Inclusive;
Bilet de avion Ciudad de Mexico – Merida;
Bilet de avion  Cancun + Havana;
Plimbarea cu maşină de epocă în Havana;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în program; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză + procesare   60 €/pers (poate suferi modifi cări 
până la depunerea actelor), se achită la înscriere;
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  Cuba (se achită pe aeroportul din Havana);
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).
Taxa de ieşire din  Mexic circa  25 USD / pers. (se achită pe 
aeroportul din Ciudad de Mexico);

DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 895 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

16.10
2018

25.05; 23.10
2019

Documete de călătorie
Cetăţenii din Comunitatea Europeană au 
nevoie de pașaport și viză pentru a putea 
călătorii în această ţară. Viza se obţine cu 
cel puţin 60 de zile înainte de plecarea în 
călătorie. Îţi recomandăm să ai o asigurare 
medicală de călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă 
banca emitentă a cardului tău de credit și 
afl ă condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în moneda locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-
ţi serviciul de roaming. Și nu uita să iei 
cu tine un aparat foto, având în vedere 
locurile superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

PELLERIN PLUS
BEST DEAL

Reducere 250€

PROMO
Reducere 150€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

2245€
+ 795 € (taxe de aeroport) 

1995 €
+ 795 € (taxe de aeroport) 

2095 €
+ 795 € (taxe de aeroport) 

2195 €
+ 795 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1 bagaj de persoană 
în Aeroportul Otopeni;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 

30.05.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 

2019 oferta este valabila pana la 

30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile înainte 

de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile înainte de 

data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri.
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Tradițiile sunt extrem de importante în 

Yucatan. Mergând de-a lungul coastei 

Peninsulei Yucatan, vei găsi multe 

comunități Mayașe restrânse, sate, sau 

chiar orașe coloniale, în care localnicii 

continuă și în prezent să practice 

tradițiile străvechi ale culturii Maya. 

ATMOSFERA LOCALĂ

7 nopți cazare: 
    hotel de 4*

12 mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    4 pranzuri
    1 cina

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

C�����

Ek Balam

Valladolid
Izamal

Merida

Celestun

Campeche

Uxmal

Chichen Itza

1505 €
+ 695 € (taxe de aeroport)

/pers.

de la

8
zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Yucatan

VESTIGIILE  
MAYAȘILOR 
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MAYAȘILOR 

08.03; 25.04*; 07.11; 27.12*DATE DE PLECARE

unde au pornit multe legende mistice cu privire 
la cunoștințele despre astronomie și chiar despre 
apocalipsă, pe care această civilizație le stăpânea. 
Vizităm El Castillo, sau Piramida lui Kukulcán, unde 
se află misteriosul calendar Maya. Aici se află și cel 
mai mare teren de Pok-ta-pok, un joc asemănător cu 
fotbalul, foarte important în cultura Maya. Pe lângă 
măreția și frumusețea construcției, impresionantă 
este și acustica acestui loc. Putem vedea și Grupo 
de Mil Columnas, o serie de columne din piatră 
ce înfățișează zei și alte personaje din mitologia 
Maya. Revenim în Cancun, unde vom avea timp 
liber. Profitați de ultima seară petrecută în Mexic și 
bucurați-vă de toate bunătățile culinare, dar și de 
muzica și atmosfera specifice acestui loc exotic.

8. Plecare Cancun
Astăzi spunem Adios, amigos! și plecăm spre casă, 
după ce ne-am luat porția de soare și distracție pe 
plajele exotice, am făcut cunoștință cu stilul de viață 
mexican și am descoperit secretele culturii Maya. 

9. Sosire București

ITINERARIU

1. București - Cancun
Zburăm din București spre Cancun. Bienvenidos 
a Mexico! Iată-ne ajunși într-una dintre cele mai 
populare destinații din Mexic. Cazare.

2.  Cancun - Ek Balam - Valladolid - Izamal – 
Merida
Aceste locuri dețin vestigii ale culturii Maya, 
specifice poporului care a populat Nordul Americii 
Centrale până la colonizarea sa de către europeni. 
Facem o excursie în Ek Balam, unde vizităm 
Necropola Maya. Statuile din piatră și arhitectura 
monumentală poartă cu ele povestea acestui 
popor cu caracter mistic, iar peisajul natural 
completează tabloul parcă scos dintr-un film cu 
Indiana Jones. Continuăm excursia spre Valladolid, 
apoi spre Izamal. Vizităm Mănăstirea Franciscană 
din vechile ruine Maya. Mergem în Merida, una 
dintre cele mai frumoase așezări coloniale din 
Mexic și capitala culturală a Peninsulei Yucatan. 

3. Merida - Celestum
Pornim în zori spre Rezervația Naturală Celestun. 
Urcăm în bărci de mici dimensiuni, care ne permit 
să ne strecurăm printre mangrove pe canalele 
înguste, până la locul de odihnă al stolurilor de 
păsări flamingo. Aici principala activitate, pe lângă 
turism, este pescuitul. Profitați de moment. Cazare 
la hotel în Merida. 

4. Mérida - Campeche
În prima parte a zilei explorăm orașul colonial 
Merida, descoperind minunatele sale bijuterii 
culturale și arhitecturale. Vedem Paseo Montejo, 
apoi mergem spre Muzeul Merida, admirăm 
Piața Centrală, Casa Montejo, Catedrala Merida, 
construită în 1598, și Palatul Guvernului. În 
continuarea zilei ne deplasăm în Campeche, un 
alt oraș colonial de o frumusețe aparte. Începem 
plimbarea la Puerta de Tierra, apoi continuăm spre 
Puerta del Mar. Cazare la hotel în Campeche.

5. Campeche - Edzná - Uxmal
Astăzi vizităm Ruta Puuc, o serie de așezări antice 
unde se află o mare parte a moștenirii lăsate de 
cultura mayașă Puuc. Orașul Edzna datează din 
anul 400 î.Hr., fiind cel mai vizitat sit arheologic 
din această zonă. Aici se află un complex care 
cuprinde un templu impunător, asemănător unei 
piramide, cu înălțimea de 40m, un stadion dedicat 
jocului tradițional cu mingea, o tribună și o piațetă 
centrală.  Cazare în Uxmal.

6. Uxmal - Sotuta de Peón - Chichén Itzá
De la Palatul Guvernatorului, până la grandioasa 
Piramide del Adivino (Piramida Magicianului), 
suntem ghidați prin unul dintre cele mai bine 
conservate centre de ceremonii Maya. Construcția 
piramidei a durat aproximativ 400 de ani. 
Următoarea vizită este la „muzeul viu” Hacienda 
Sotuta de Peon, un loc care ne duce înapoi în timp, 
în epoca de glorie a fermelor haciendas. După 
amiază plecăm spre Chichen Itza. După cazare ne 
putem relaxa pe terase sau într-una dintre piscine. 

7. Chichén Itzá - Cancun
Astăzi ne trezim devreme pentru a evita 
aglomerația de la anticul Chichen Itza,  cel 
mai impresionant sit al culturii Maya, locul de 

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Yucatan
.............................................................
Mexicanii sunt renumiţi pentru 
faptul că ar consuma cantităţi 
industriale de ardei iute. Însă dacă 
ai ajuns în Mexic, încearcă un taco 
savuros la un colţ de stradă, făcut 
așa cum doar mexicanii se pricep. 
În turtiţele din faina de porumb se 
îndeasă carne tocată perpelita cu 
oareș’ce legume, salsa și mai vezi 
tu ce îţi face cu ochiul până să-ţi 
ruleze taco-ul mexicanul. Deși ar fi  
oarecum o blasfemie să spunem 
așa ceva, seamană cu o șaormă 
cu de toate, însă cu ingrediente în 
stil mexican, fără sosuri multe sau 
cartofi  prăjiţi.

Taco  
...........................................................

• Supliment de single 450 €
• Supliment 30 euro persoana pentru 

plecarea din 25.04*
• Supliment tarifar pentru plecarea din 

27.12* si se consulta in agentie

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Cancun– Bucureşti,  zboruri  cu 
escala;  Taxele de aeroport;
Transport cu autocar/ microbuz cu climatizare, la dispoziţie 
conform programului;
Cazare 7 nopti la hoteluri de 4* cu mic dejun:
2 nopti de cazare in Cancun la HOTEL KRYSTAL PUNTA 
CANCUN  4*  sau similar cu mic dejun;
2 nopti de cazare in Merida la HOTEL GAMMA MERIDA  4* 
sau similar cu mic dejun;
1 noapte de cazare in Campeche la HOTEL PLAZA 
CAMPECHE  4* sau similar și mic dejun;
1 noapte de cazare in Uxmallahotelul istoricHACIENDA 
UXMAL cu mic dejun;
1 noapte de cazare in Chichén Itzá la HOTEL MAYALAND & 
BUNGALOWS  4* sau similar cu mic dejun.
Total mese: 7 mic dejunuri; 4 prânzuri; 1 cina
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program ; 
Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi (se achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxe de ieşire de pe aeroporturi, dacă se aplică;
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

INFO DESPRE ACEST TUR!

08.03; 25.04*; 07.11; 

27.12*

2019

Temple și monumente unice Experiențe inedite

PELLERIN PLUS
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1655€
+ 695€ (taxe de aeroport) 

1505€
+ 695€ (taxe de aeroport) 

1555€
+ 695€ (taxe de aeroport) 

1605€
+ 695€ (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în 
Aeroportul Otopeni (1 piesă de 
persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 

60 de zile înainte de data 
plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Ofertaestevalabilăpână la 
30.07.2018

• Pentru plecarile incepand 
cu toamna 2019 oferta 
este valabila pana la 
30.04.2019

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 60 de zile 
înainte de data 
plecării;

• Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

•  Oferta este valabilă 
până la 30.08.2018.

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este 
valabila pana la 
30.06.2019

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

BEST DEAL

Cancun - ValLadolid - Merida - Campeche - Edzna - Uxmal - Chichén Itzá
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Cubanezii sunt un amestec interesant de 
rase și culturi diferite. Ei nu se consideră 
spanioli sau africani, ci doar cubanezi. 
Cel mai important lucru despre cubanezi 
este că sunt foarte pozitivi, întotdeauna 
fericiți și fără prejudecăți. Ei glumesc, 
zâmbesc mereu și le place să petreacă. 
În afară de aceasta, sunt comunicativi, 
prietenoși, primitori și deschiși. 

ATMOSFERA LOCALĂ

10 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

 Mese incluse:
    7 mic-dejunuri
    5 prânzuri + 3 cine
+ 3 zile All inclusive

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

CUBA

������

Vinales Cintefuegos

Trinidad
Santa Clara

Cayo Santa Maria

CE ȚARĂ, 

CHE GUEVARA!

Cuba

1681
+ 599€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

12 

zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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CE ȚARĂ,
CHE GUEVARA!

DATE DE PLECARE

tavernă foarte populară printre turiști - La Canchánchara 
(numită după o bautură a regiunii, din suc de lămâie, 
miere și rom cubanez, care este servită în vase ceramice), 
gazduită într-un conac ce datează din 1723. Seara, 
petrecem la Casa de la Musica, situată în centul orașului 
Trinidad, cu live band, rom și muzică salsa. Cazare la 
acelaşi hotel. Mese incluse: mic dejun, prânz.

7. Trinidad – Santa Clara – Cayo Santa Maria
După mic-dejun plecăm spre Cayo Santa Maria, 
destinaţia noastră finală de vacanţă. Pe traseu ne oprim în 
Santa Clara, orașul revoluției cubaneze, pentru a admira 
Monumentul cunoscutului revoluționar Che Guevara. 
Vom vedea Parcul Vidal, Plaza del Mercado şi Catedrala 
Santa Clara de Assisi. După -amiază ne continuăm 
drumul spre Cayo Santa Maria.  Sosire şi cazare în Cayo 
Santa Maria la hotel 4*. Cină. Mese incluse: mic dejun, 
cină.

8 -10.   Cayo Santa Maria  - plajă, soare
Petrecem câteva zile pe însoritele plaje din mica insulă 
Cayo Santa Maria, care face parte din Arhipelagul 
Jardines del Rey. Program liber pentru plajă și relaxare. 
Regim de masa: all inclusive.

11.   Cayo Santa Maria – Havana
După micul dejun, avem transfer către aeroportul din 
Havana pentru zborul cu escala, spre Bucureşti.

12.   Sosire în Bucureşti

ITINERARIU
Havana - Valea Vinales - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - Cayo Santa Maria

1. București –Havana
Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni de 
unde ne îmbarcăm pentru zborul cu escală, spre 
Havana.  Seara, sosire în Havana. Cazare.

2.  Havana
Explorăm astăzi Havana de la bordul unei mașini 
de epocă, cu care facem o plimbare de aproximativ 
o oră în zona modernă a orașului. Facem apoi un 
tur complet, în care vizităm fortăreața El Castillo del 
Morro, de unde se poate admira splendida panoramă 
asupra orașului și a golfului. Plimbare, apoi, în zona 
istorică a orașului pe ruta: Plaza de Armas, Real Fuerza, 
Palacio de los Capitanes Generales, strada Obispo, 
hotelul Ambos Mundos, piața Catedralei, Bodeguita 
del Medio, El Capitolio, Muzeul Revoluției, Muzeul 
de Artă, Central Park, Teatrul Mare. Străbatem și zona 
modernă a orașului, inclusiv Bulevardul Malecon. 
Întoarcere la acelaşi hotel pentru cazare. Mese incluse: 
mic dejun, prânz.

3. Havana – Valea Vinales – Havana
 Mic dejun. Astăzi pornim spre Vinale, unde facem 
o incursiune în celebra Cueva del Indio (Peștera 
Indianului) unde ne plimbăm cu barca pe un râu 
subteran. Trecem și pe la o plantație de tutun, vizităm 
o fabrică de trabucuri și aflăm amănunte despre 
fabricarea acestora. Putem admira și Mural de la 
Prehistoria – pictura realizată pe o stâncă reprezentând 
evoluția oamenilor și animalelor din această zonă.  
Fresca a fost realizată în anul 1961 de artistul 
Leovigildo Gonzalez, discipol al pictorului Diego 
Rivera. Ne întoarcem apoi la hotel în Havana. Mese 
incluse: mic dejun, prânz. 

4. Havana
Mic dejun. Timp liber în Havana. Vă propunem câteva 
dintre atracțiile capitalei: Fortaleza San Carlos de la 
Cabaña – fort situat în zona estică a Golfului Havana; 
El Capitolio Nacional - Clădirea Parlamentului; Castillo 
de los Tres Reyes Magos del Morro - datând din 
perioada pirateriei; Castillo San Salvador de la Punta, 
El Cristo de La Habana - Statuia lui Iisus sculptată 
în marmură, Marele Teatru al Havanei; Bulevardul 
El Malecón Habanero, ce leagă Vechea Havana de 
centrul actual al orașului, Cartierul Vedado și Museo 
de la Revolución, aflat în Palatul Prezidențial, unde se 
află expus și iahtul Granma. Întoarcere la aceleaşi hotel 
pentru cazare. Mese incluse: mic dejun, prânz.

5. Havana – Cienfuegos – Trinidad
Dimineaţă, după micul dejun plecăm spre Trinidad cu 
o scurtă cu oprire la Playa Larga, o frumoasă staţiune. 
Ulterior, trecem prin Cienfuegos, unde facem un tur 
de oraș. Numit  şi “La Perla del Sur” (Perla Sudului), 
oraşul Cienfuegos îmbinã relieful montan cu cel 
marin şi degajă un aer francez, păstrat de la vechii 
colonialiști. În centrul istoric vom vedea Parcul Jose 
Marti, Catedrala Purisima Concepcion, Teatrul Tomas 
Terry şi Promenada Prado. Seara sosire în Trinidad. 
Cazare la hotel 3*. Mese incluse: mic dejun, prânz.

6. Trinidad
Dimineaţă, după micul dejun începem vizita în 
Trinidad, al patrulea oraş fondat în Cuba de către 
Diego Velazquez în anul 1514 şi inclus în Patrimoniul 
Mondial UNESCO. În program: Palatul Cantero, în care 
sunt expuse colecții de artă decorativă și mobile de 
epocă, piațetele înconjurate de case coloniale care 
conservă stilul secolelor XVIII – XIX , atât în interior cât 
și în exterior și Muzeul Conchanchara. Vizităm o mică 

• Supliment de single 795 €.
• Pentru plecarea din 22.04, 

supliment 30 € / pers.

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Havana şi retur ,  zboruri  cu escala 
(orarul de zbor se poate modifi ca); 
Taxele de aeroport; Transport cu autocar/ microbuz cu 
climatizare, la dispoziţie conform programului; 10 nopţi de 
cazare în hoteluri de 3-4*; 7 mic dejunuri + 4 prânzuri  + 3 
cine (fără băuturi), cu specifi c local + 3 zile All Inclusive;
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program;
Taxele de intrare la obiectivele turistice menţionate în 
program; Asigurare medicală de călătorie şi storno;
Ghizi locali; Conducător de grup român.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viză + procesare 60 €/pers (poate suferi modifi cări 
până la depunerea actelor), se achită la înscriere;
Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi,  aprox  50€ / pers. (se 
achită la faţa locului);
Excursiile opţionale pentru grup minim de  15 persoane;
Alte servicii decât cele menţionate în program;
Taxa de ieşire din  Cuba (se achită pe aeroportul din Havana);
Taxe foto + video locale (se achită opţional la faţa locului).

DESPRE ACEST TUR!

13.11
2018

16.02; 22.04; 06.11
2019

Experiențe inediteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

EXPERIENŢE
CULTURALE

Savori din: Cuba
.................................................................
Americanii mureau de ciudă că nu 
au voie să ducă acasă celebrele 
trabucuri cubaneze. Acum, dacă tot 
ești în zonă, trage la o bodeguita și 
savurează un trabuc autentic. Iată 
câteva dintre cele mai cunoscute: 
Cohiba, Diplomaticos, El Rey del 
Mundo... Fonseca sau H. Upmann. 
Iar lângă, cere un rom, dar să fi e sec, 
altfel se vor uita strâmb la tine cei de 
lângă tine. 

CIGAR AFICIONADO
..............................................................

PELLERIN PLUS
Reducere 200€

PROMO
Reducere 150€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1881€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1681€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1731€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1831€
+ 599 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală 

premium;
• GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul 
Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau 
GRATUIT transfer dus – întors, 
din oraşul tău către Aeroportul 
Otopeni;

• GRATUIT – înfoliere 1bagaj de 
persoană în Aeroport Otopeni;

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.05.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.05.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până 

la 60 de zile înainte de 
data plecării;

• Nu se cumulează cu alte 
reduceri;

• Oferta este valabilă 
până la 30.06.2018;

• Pentru plecarile 
incepand cu toamna 
2019 oferta este valabila 
pana la 30.06.2019;

• ATENTIE!   LOCURI 
LIMITATE!

• Avans 25% la 
înscriere;

• Diferenţa de plată 
până la 35 de zile 
înainte de data 
plecării;

•  Nu se cumulează cu 
alte reduceri;

BEST DEAL
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New Yorkul este esența noțiunii de 
metropolă. Manhattan, Brooklyn, Wall 
Street, Empire State Building, Carnegie 
Hall, Madison Square... Toate aceste 
embleme ale New York-ului ne sună atât 
de familiar și le știm parcă de o viață. 
Însă este cu totul altceva să le vezi chiar 
acolo, în inima metropolei americane. 

ATMOSFERA LOCALĂ

5 nopți cazare: 
    hotel de 4*

5 mese incluse:
    5 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

TUR DINTR-O PRIVIRE

DATE DE PLECARE

11.11.2018 

17.11.2018

2018

THE CITY

New York

995 €
+ 395€ (taxe de aeroport)

/pers.

de la

7
zile

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS
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4. Central Park – Grand Central Station - Chrysler 
Building - Centrul Rockefeller - Biblioteca Publică – 
Fifth Avenue – Times Square
Petrecem dimineața explorând minunile Central Park-
ului. Cercetăm Zabar’s, celebru printre newyorkezi 
și un adevărat rai pentru iubitorii de delicatese, de 
unde putem lua provizii pentru un picnic în parc. 
Admirăm pe exterior clădirea Muzeului Guggenheim, 
proiectată de Frank Lloyd Wright, Muzeul 
Metropolitan de Artă și multe minuni arhitectonice 
de pe Fifth Avenue. După amiază este momentul 
să descoperim alte repere inovatoare ale orașului: 
Centrul Rockefeller (piesa centrală a Manhattanului), 
Catedrala Sf. Patrick, Biblioteca Publică, Chrysler 
Building (cel mai frumos zgârie-nori dintre toate, un 
ac argintiu în stil Art deco, finalizat în 1930) și Grand 
Central Station. La apus ne bucurăm de reclamele 
luminoase și atmosfera din Times Square, “intersecția 
lumii”. La terminarea turului, puteți încheia ziua cu 
o panoramă perfectă a orașului, cu toate luminile 
sale strălucitoare, de la ultimul etaj din Empire State 
Building sau al clădirii Rockefeller Center. 

5. Brooklyn
Dacă Brooklyn ar fi propriul oraș, ar fi al patrulea 
ca mărime din SUA, găzduind mai mult de 2,6 
milioane de oameni. Începem ziua cu o plimbare 
de-a lungul zonei pietonale a Podului Brooklyn, o 
siluetă legendară pe orizontul New York-ului și un 
exemplu fascinant de inginerie de sec. XIX. Aici 
vom deveni martorii unor imagini incredibile oferite 
de orizontul Manhattan-ului și peisajul urban din 
Brooklyn. Ne plimbăm prin Brooklyn Heights, o zonă 
atrăgătoare cu case din piatră roșiatică, din sec. XIX 

ITINERARIU
Statuia Libertății – Wall Street – Memorialul 9/11 – Union Square – Soho – Chinatown – Little Italy – Central Park – Grand Central 
Station – Chrysler Building – Centrul Rockefeller – Fifth Avenue – Broadway – Times Square – Empire State Building – Brooklyn

1. București – New York
Zbor dis-de-dimineață din București. Dupa-
amiaza, sosire pe aeroportul JFK și transfer la un 
hotel din centrul Manhattan-ului, unde petrecem 
următoarele 5 nopți. Timp liber la dispoziție 
pentru acomodarea la noul fus orar. Întâlnire pe 
seară cu ghidul însoțitor pentru o introducere în 
geografia, obiceiurile și cultura New York-ului. Veți 
obține informații despre activitățile recomandate 
și veți avea posibilitatea de a vă familiariza cu 
harta orașului. New York-ul este un loc minunat 
pentru mersul pe jos, foarte simplu de navigat și 
cu un sistem excelent de metrouri.

2. Statuia Libertății – Wall Street – One World 
Trade Center – Memorialul 9/11 – High Line
După micul dejun, vizităm Lower Manhattan, 
cea mai veche parte a orașului. Ne urcăm de 
dimineață în feribotul care duce spre Statuia 
Libertății, cel mai cunoscut reper din New York. 
La întoarcere, într-un tur pietonal, descoperim 
obiective precum Wall Street, poate una dintre 
cele mai faimoase străzi din lume, Bursa din New 
York, Trump Building  și un muzeu virtual de 
zgârie-nori. Vizităm locul unde se ridicau în trecut 
Turnurile Gemene (Ground Zero). Memorialul, 
care încorporeză amprentele turnurilor gemene, 
căzute la 11 septembrie 2001, a fost inaugurat 
la 10 ani după atacuri. Astăzi, strălucitorul One 
World Trade Center, cea mai înaltă clădire din 
emisfera vestică (cu o înălțime de 541 m) se ridică 
în mijlocul perimetrului, iar memorialul din jurul 
său oferă un loc liniștit de reflecție și omagiu. Pe 
seară puteți opta pentru o vizită la Chelsea Market 
și o plimbare pe inovatoarea promenadă High 
Line. Un triumf răsunător al reînnoirii urbane, 
High Line este fără îndoială, cel mai mândru 
testament al New York-ului pentru efervescența 
continuă de a transforma vestigiile cicatrizante 
din trecutul industrial al orașului în spații plăcute.  
Odată un traseu de tren elevat, care șerpuia între 
abatoare și locuințe sărăcăcioase, High Line este 
astăzi o bijuterie de spațiu verde, care a acționat 
ca un adevărat magnet imobiliar, atrăgând în 
cartier arhitecți din lumea întreagă pentru a crea  
reședințe minunate.

3. Tur panoramic cu autocarul din Downtown 
în Uptown 
Din confortul unui autocar și cu un ghid turistic 
local, care va oferi o perspectivă asupra a ceea 
ce înseamnă a trăi în New York, vom obține o 
imagine de ansamblu asupra celui mai magnific 
oraș din lume! Din Downtown în Uptown, pe 
un traseu care bifează unele dintre reperele 
orașului, vom vedea: Harlem, Catedrala Sf. 
Ioan cel Divin, Parcul Central, Centrul Lincoln, 
Carnegie Hall, Națiunile Unite, Clădirea Empire 
State, Union Square, Clădirea Flatiron și multe 
altele. Apoi vom face o incursiune pietonală prin 
cartierele centrale ale Manhatanului: Little Italy, 
Chinatown, Greenwich Village și SoHo, fiecare cu 
personalitatea și farmecul lor.

• Supliment single: 420 euro

• Reducere a 3-a persoană: 174 

euro (în cameră cu 2 paturi 

matrimoniale)

• Copil 0-1.99 ani: 485 euro

• Copil 2-11.99 ani: 590 euro (în 

cameră cu 2 adulți)

SUPLIMENTE & REDUCERI

PREŢUL INCLUDE
5 nopți cazare la hotel 4* în  centrul New York-ului, Manhattan
5 mese mic dejun; Bilet avion București–New York–București
Transfer aeroport–hotel–aeroport;
Vizite ghidate conform descrierii pentru toate zilele 
Tururi pietonale zilnice și tur panoramic de autocar cu ghid
Ghid pentru întreaga perioadă;
Taxe oraș și taxe hoteliere, taxe bagaj, bacșiș ghid local și 
șoferi

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxele de aeroport pentru zborurile internaționale: 395 €/ 
persoană
Taxa și formalitățile de obținere a vizei de SUA: $160/ 
persoană;  Asigurarea medicală de călătorie și asigurarea 
storno (nu sunt obligatorii, însă vă recomandăm să le încheiați)
Intrările la obiectivele turistice  Biletul de feribot spre Statuia 
Libertății (aprox. $22) Cheltuieli personale sau alte bacșișuri.

 DESPRE ACEST TUR!

Experiențe inedite

și străzi pitorești, îndrăgite de scriitori 
și pictori. Apoi ne îndreptăm spre 
promenada de pe malul East River, 
în Brooklyn Bridge Park. De aici 
Manhattan-ul și Statuia Libertății sunt 
numai bune de fotografiat.

6. New York – București 
După micul dejun, bucurați-vă de 
timp liber pentru cumpărături la 
Macy’s, cel mai mare magazin din 
lume, la Century 21, cel mai bun 
magazin cu haine de designer la 
reducere sau descoperiți buticurile 
elegante din SoHo, Fifth Avenue 
sau Madison Avenue. New York este 
pur și simplu una dintre cele mai 
bune destinații de cumpărături de 
pe planetă. Chiar dacă nu cumpărați 
produsele, le puteți admira în vitrinele 
frumos decorate, ceea ce în acest 
oraș este o activitate în sine. Sau 
puteți opta pentru o vizită într-unul 
dintre faimoasele muzee. Muzeul 
de Artă Modernă (MoMA), Muzeul 
Metropolitan de Artă (MET) sau 
Neue Galerie se mândresc cu cele 
mai bune colecții de artă din lume. 
Apoi ne vom lua la revedere de la 
New York, cu amintiri care să dureze 
o viață. Transfer la aeroport dupa-
amiază și 

7. Sosire în București.

Localizare
Holiday Inn Manhattan, Financial District este amplasat 
în inima orașului New York, în centrul Manhattanului. At-
racții turistice precum Wall Street, Bursa de Valori, Statu-
ia Libertății, One World Trade Center, Memorialul 9/11, 
Podul Brooklyn sunt situate la câteva minute distanță 

Facilitati Hotel
St. George Tavern din incinta hotelului oferă oaspeților 
un meniu din bucătăria clasică americană și un meniu 
cu infl uență asiatică, într-o atmosferă relaxantă de pub. 
Printre facilitățile oferite de Holiday Inn Financial District 
se numără recepție, serviciu de concierge și un centru 
de fi tness deschis non-stop. Este disponibil acces gratuit 
la internet WiFi. 

Facilitati Camere
Toate camerele sunt dotate cu lenjerie de lux, TV cu 
ecran plat cu peste 80 de canale, aparat de cafea, 
rezerve de cafea și ceai, telefon, seif, aer condiționat și o 
zonă de lucru spațioasă. Băile pun la dispoziția turiștilor 
uscător de păr și accesorii de toaletă.

HOLIDAY INN MANHATTAN 
FINANCIAL DISTRICT 4*

Obiective inedite
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Chicago

MEXIC

SUA

St. Louis

Oklahoma City

AmarilloFlagstaff

Marele Canion

Las Vegas

Los Angeles

Albuquerque

USA
+ 695 € (taxe de aeroport) 

1995 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Route 66
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ITINERARIU
Chicago - Pontiac - St. Louis - Oklahoma City - Amarillo - Albuquerque - Flagstaff - 
Marele Canion - Las Vegas - Los Angeles

oprire ne continuăm drumul prin Munții Ozark, 
stabilind următoarea destinație în Branson, 
cunoscut drept o Mecca a muzicii country. Cu 
peste 50 de săli de spectacole și nenumărate 
muzee, restaurante, teatre și parcuri de distracții, 
Branson este o stațiune cum probabil nu ați mai 
văzut, cu atât mai mult dacă sunteți la prima 
vizită în S.U.A. Dacă în Europa stațiunile sunt 
destinate în primul rând relaxării, aici lucrurile 
stau altfel, acest loc fiind în primul rând destinat 
distracțiilor tipic americane. Odată ajunși aici, 
aveți timp liber la dispoziție pentru a explora 
împrejurimile. 

5. St. Louis - Claremore - Oklahoma City
Drumul ne poartă astăzi spre Oklahoma, 
bucurându-ne de priveliști cinematice 
încântătoare. Facem prima oprire în orașul 
Claremore, locul nașterii lui Will Rodgers, 
cunoscutul și iubitul comediant, actor și jurnalist 
american. În mod neoficial, Route 66 se mai 
numește și Autostrada Will Rogers. Aici se 
află un muzeu memorial dedicat lui, pe care îl 
vom și vizita. Ne continuăm apoi drumul spre 
Oklahoma City, un oraș cunoscut și ca un centru 
al „cowboy-ilor” sau mai degrabă al afacerilor 
cu creșterea vitelor. Găsim aici un muzeul al 
cowboy-ilor și al culturii vestului, dar și Districtul 
Paseo, un cartier tânăr, cu arhitectură spaniolă 
și cafenele cu aer european. Avem timp liber la 
dispoziție pentru tot restul serii.

6. Oklahoma City
Astăzi petrecem ziua în Oklahoma City, vizitând 
câteva obiective esențiale ale metropolei. 
Ne oprim mai întâi la Memorialul victimelor 
atentatului cu bombă din 1995, de la clădirea 
federală Alfred P Murrah. De aici mergem la 
Muzeul Național al Cowboy-ilor și al Culturii 
Vestului, unde avem ocazia să aflăm totul despre 
cultura veche a acestor locuri și despre cum a 
contribuit aceasta la progresul social și politic 
al zonei. Tot aici, împătimiții de filme western au 
ocazia să afle adevăratele povești despre eroii 
vestului sălbatic. Restul zilei o puteți petrece 
după cum doriți, așa că veți avea ocazia să 
vedeți holul de onoare al orașului, unde sunt 
amintite personalități importante ale orașului, 
dar și Capitoliul de Stat și Muzeul de Osteologie, 
o colecție de peste 100.000 de oase și schelete 

  
14 nopți cazare: 
    hotel de 3-4*

14 mese incluse:
  14 mic-dejunuri
 

Transport: 
    cu avion 
+ self drive

De-a lungul acestei călătorii vei vedea o 
mulțime de locuri și vei trăi nenumărate 
experiențe, de la deșerturi pustii, dar 
totuși superbe, până la munți cu păduri 
nesfârșite, ferme parcă desprinse din 
fi lmele western și în fi nal plaje cu palmieri, 
dar și zgârie-nori care se scaldă în lumina 
soarelui. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

Route 66, cunoscut și drept Drumul Mamă, este cel mai faimos 
drum din S.U.A. și printre cele mai cunoscute din lume. Acesta 
traversează o mare parte din țară, începând din Chicago și 
străbătând 7 state, pentru a ajunge în Los Angeles. 

Obiective inedite Experiențe inedite

1. Chicago
Călătoria în Statele Unite începe cu marele 
Chicago, orașul lui Al Capone, dar și al unor 
mari cântăreți de blues, care i-au dat și numele 
de „Sweet home, Chicago”. Capitala statului 
Illinois este recunoscută pentru arhitectura 
sa impresionantă . Acesta e doar punctul de 
plecare în lunga noastră călătorie, dar merită 
osteneala de a cutreiera străzile orașului și de 
a opri la câteva dintre obiectivele sale în ciuda 
oboselii de după aterizare. Cazare în Chicago

2. Pontiac - Springfield - St. Louis
Părăsim „orașul vântului” și pornim la drum, 
într-o călătorie lungă și captivantă. Descoperim 
imagini pe care până acum le-am întâlnit doar 
în filme, cu șosele late și întinse, care ne dau un 
sentiment de libertate cu totul nou. Prima oprire 
este în Pontiac, Illinois, unde se află Muzeul 
Route 66 Hall of Fame. Aici avem ocazia să aflăm 
mai multe despre legendara autostradă și felul 
în care aceasta a influențat dezvoltarea orașelor 
de-a lungul timpului. Tot aici găsim și primul 
dintre multele magazine tematice de suveniruri 
din călătoria noastră. Continuă drumul spre St. 
Louis, cu oprire în Springfield, capitala statului, 
locul în care a trăit pentru câțiva ani Abraham 
Lincoln. Multe dintre atracțiile locale îi sunt 
dedicate, fiind amplasate în centru și fiind ușor 
de vizitat. Spre seară ajungi în St. Louis, orașul 
celor două fluvii, Mississippi și Missouri. 

3. St. Louis
Poți începe ziua cu o plimbare la mare altitudine, 
pe celebra Poartă Arcuită, simbol al orașului, 
cu o înălțime de 192m. De aici putem admira 
măreția orașului, dar și cele două fluvii care îl 
străbat, monumentul aflându-se chiar pe malul 
fluviului Mississippi. De aici îți recomandăm să 
intri la Berăria Anheuser-Busch, una dintre cele 
mai mari și mai vechi berării din țară, deschisă 
în anul 1852. Locul este un veritabil muzeu al 
industriei berii și unul dintre marile simboluri 
americane. Obiectivul include mai multe tururi, 
în diferite secții ale complexului, specifice mai 
multor specialități de bere, dar și la o „școală 
de bere”. După vizită, profită de timpul tău în 
St.Louis după bunul plac. Cazare în St. Louis. 

4. St. Louis - Cavernele Meramec - Branson
În zori plecăm la drum și ne abatem pentru 
câteva momente de la autostradă, pentru a vizita 
Cavernele Meramec, ascunzătoarea banditului 
Jesse James, unul dintre cei mai temuți și 
mai faimoși răufăcători ai Americii și simbol al 
Vestului Sălbatic. De-a lungul vieții, acesta și 
banda sa au comis mai multe spargeri de bănci, 
dar și jafuri din trenuri și caravane. După scurta 

1995 €
+ 695 € (taxe de aeroport)

/pers.

16 zile

Doar 

Route 66 – emblema Americii

Inaugurată în anul 1926, iconica 
Autostradă 66 a devenit în scurt timp 
un simbol al culturii americane, fi ind 
mentionată în nenumărate opere 
literare și cinematografi ce. Primii care 
au străbătut această șosea au fost cei 
prigoniti de penuria din timpul Marii 
Crize, mii de oameni care luau calea 
Vestului în căutarea unei vieti mai 
bune. După al Doilea Război Mondial, 
a fost rândul celor înstăriti să plece 
spre apus, fi ind atrași de imaginea 
idilică a coastelor însorite. Parcurgerea 
Route 66 este în sine printre cele mai 
autentice experiente culturale pe care 
le-ar putea încerca turiștii ajunși pe 
Noul Continent

Route 66
Cross America. Just do it!
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umane și animale. 

7. Oklahoma - Muzeul Route 66 - Amarillo
Următoarea destinație este Amarillo, cu o 
scurtă oprire la Muzeul Route 66 din Clinton, 
Oklahoma. Muzeul este un tribut adus 
perioadei dintre sfârșitul anilor 40, până spre 
sfârșitul secolului, o perioadă de progres 
tehnologic și cultural al Americii, iar printre 
exponate se numără mașini, motociclete, 
pompe de carburant, machete de restaurante 
specifice autostrăzii, toate cu design futurist și 
tehnică avansată, caracteristici care reflectau 
atitudinea progresistă a acelor vremuri. 
Americanii privesc cu nostalgie acea perioadă, 
iar obiectele vechi restaurate au o mare 
valoare, atât sentimentală cât și materială. De 
asemenea, aici se află numeroase fotografii și 
materiale video cu minunatele priveliști de pe 
parcursul acestui drum. 

8. Amarillo - Albuquerque
Astăzi trecem „granița” în Texas, cel mai 
mare stat al Americii și unul dintre cele mai 
faimoase. Relieful devine din ce în ce mai 
plat, iar vegetația din ce în ce mai rară, pe 
măsură ce înaintăm către Vest. Facem prima 
oprire în Amarillo, punctul care marchează 
jumătatea călătoriei noastre. Aici putem vizita 
faimosul Cadillac Ranch, un alt loc emblematic 
pentru cultura americană a secolului XX. 
Nefirescul monument este un tribut adus 
mașinii Cadillac, una dintre mașinile-simbol 
ale Statelor Unite, mai exact unui element 
de design al acestei mașini, foarte la modă 
în perioada postbelică. Orice pasionat de 
filme americane, dar și de mașini clasice, 
poate recunoaște emblematicele „aripi” ale 
mașinilor din acea perioadă, inspirate din 
designul avioanelor și rachetelor spațiale. 

Următoarea destinație este Tucumcari, în statul 
New Mexico. Orașul s-a dezvoltat datorită 
construirii unei importante căi ferate, iar apoi 
chiar datorită Autostrăzii 66, devenind un 
popas foarte popular pentru turiști și călători 
obișnuiți. Așezarea și-a păstrat aerul de oraș 
de popas, multe dintre vechile baruri, cafenele 
și restaurante „old-school” fiind deschise chiar 
și azi. De aici plecăm spre Albuquerque, unde 
avem ocazia să vedem și poate chiar să cinăm 
la celebrul 66 Diner.

9. Albuquerque
Avem întreaga zi la dispoziție pentru a explora 
orașul așezat în mijlocul deșertului. Aici avem 
ocazia de a vizita poate cel mai important 
muzeul al culturii mexicane pueblo, unde 
putem afla totul despre viața, arta și tradițiile 
acestui vechi popor. De asemenea, avem 
opțiunea de a vedea Muzeul Național de 
Artă și Istorie, dar și Muzeul Internațional al 
Șarpelui cu Clopoței. Acest animal fascinant 
este foarte popular în această zonă deșertică 
și stâncoasă, dar bineînțeles și foarte temut. Vă 
încurajăm să vizitați și Monumentul Național 
al Petroglifelor, o colecție în aer liber de stânci 
decorate cu hieroglife și simboluri antice, 
lăsate moștenire de populația băștinașă a 
continentului. Pasionații de fotografii pot avea 
norocul a vedea celebrul apus din această 
zonă, cu reflexii portocalii și roz vizibile 
datorită stâncilor înalte din apropiere.

10. Albuquerque - Flagstaff
Pornim din nou la drum și trecem prin Gallup, 
un oraș populat în parte de indieni americani, 
dar care totuși păstrează un aer tipic 
american, cu restaurante, baruri, magazine și 
amaneturi rămase neschimbate din vremea 
lui Eisenhower. Aici putem vedea faimosul 

Hotel El Rancho, unul dintre simbolurile zonei. 
Mergem mai departe și deși traversăm un 
deșert, priveliștea este un adevărat spectacol 
vizual, pe măsură ce trecem prin „Deșertul 
Pictat” iar apoi prin „Pădurea Împietrită”. 
Acest gen de relief și tabloul pe care îl oferă 
sunt unice în lume, dând uneori senzația că 
ne aflăm pe o planetă străină. Pe drum mai 
avem ocazia să vedem Motelul Wigwam, 
un camping cu corturi apașe Tipi, rămas 
neschimbat ca aspect încă din anii 50. Spre 
seară ajungem în Flagstaff, un oraș de munte 
foarte viu, cu o personalitate total diferită față 
de a celor ce le-am văzut până acum. 

11. Flagstaff - Cameron Trading Post - 
Parcul Național Marele Canion
Prima oprire a zilei este la Cameron Trading 
Post, locul unde acum 100 de anii indienii 
Navajo veneau să facă schimb de bunuri 
cu populația „nouă”. Fiind aflat la marginea 
Rezervației Navajo, în acest loc puteți găsi o 
mulțime de obiecte de artizanat, dar și mici 
suveniruri inspirate din cultura Navajo. De aici 
mai avem foarte puțin până la Marele Canion, 
cea mai cunoscută rezervație din Statele Unite, 
un uriaș defileu săpat de fluviul Colorado prin 
platoul cu același nume, atingând o înălțime 
maximă de 1600m. Eroziunea apei, simultană 
cu înălțarea platoului, a lăsat descoperit un 
strat de rocă ce poartă cu el povestea unei 
perioade de 2 miliarde de ani din istoria 
geologică a Pământului. Canionul păstrează 
de asemenea și povestea popoarelor native 
de pe acest continent, care au construit aici 
așezări și ascunzători săpate în piatră, cu mult 
înainte ca europenii să afle măcar de existența 
acestor locuri.  

12. Parcul Național Marele Canion - 

TOP ATRACŢII

Parcul Natural Marele Canion 
Marele Canion este cea mai vizitată 

rezervatie din Statele Unite, 

reprezentând un uriaș defi leu săpat de fl uviul 

Colorado prin platoul cu același nume, cu 

înăltimea maximă de 1600m. Acest loc 

păstrează o multime de povești despre popoarele 

băștinașe, despre istoria de miliarde de ani a 

Pământului, dar și despre nucleul din care s-a 

format actuala natiune a Statelor Unite. 

1 Muzeul de Artă din Los 

Angeles
Nu pierdeti ocazia de a vizita cel mai 

mare muzeu de pe coasta de Vest a Americii, 

unde puteti găsi lucrări ce apartin tuturor 

curentelor și perioadelor la care v-ati putea 

gândi. De la Rembrandt până la Dali și de la 

picturi postmoderniste până la lucrări din 

antichitate.

2 Cazinoul Cosmopolitan din 

Las Vegas 
Deși este capitala mondială a luxului 

și opulentei, Las Vegas vă poate impresiona 

enorm doar dacă faceti o plimbare pe faimosul 

bulevard The Strip. Opriti-vă pentru câteva 

momente în dreptul celui mai faimos și mai 

luxos cazino din oraș, Cosmopolitan.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: SUA
.................................................................
Cu siguranță nu există persoane care 
să nu fi  încercat vreodată un preparat 
specifi c american, dar puțini sunt 
cei care au ocazia de a gusta aceste 
bunătăți chiar în locul în care au fost 
create. Vă sugerăm să țineți un mic 
regim vegetarian înainte de a pleca 
în această călătorie, pentru a vă putea 
bucura liniștiți de pork ribs (coaste 
de porc marinate), steak (faimoasele 
fripturi de vită), burgers, fries 
(cartofi  prăjiți), pizza, tacos, burritos, 
cheesecake, sundaes (înghețată) și 
multe alte preparate delicioase, dar 
bogate în calorii.

Reducere 98€

1995€
+ 695 € (taxe de aeroport) 

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile înainte de 

data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

BEST DEAL
de la

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti –Chicago  şi Los Angelese - 
Bucureşti,  zboruri  cu escala (orarul de zbor se poate 
modifi ca); 
Taxele de aeroport ;
14 nopţi de cazare  cu mic dejun în hoteluri de 3-4*;
Maşină închiriată

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa și formalitățile de obținere a vizei de SUA: $160/ 
persoană
Combustibil maşină, taxe autostradă, taxe parcare, etc .
Închiriere sistem de navigare prin GPS pentru o mai buna 
orientare. 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA VIZEI:
Pentru călătoria în SUA este necesar pașaportul simplu sau 
electronic valabil minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
cuviza aplicată.
- Prezența personală la Ambasada SUA este necesară, în 
vederea susținerii unui interviu (la data și ora comunicate de
agenție).

DESPRE ACEST TUR!

Perioada:15.01 - 30.04 
2019

Seligman - Las Vegas
Părăsim Marele Canion și reluăm călătoria, 
trecând mai întâi prin Seligman, un alt oraș 
simbol al Autostrăzii 66. Ca și în alte orășele-
popas, putem găsi și aici câteva restaurante, 
cafenele și frizerii, unele devenite faimoase 
de-a lungul vremii. Unicul scop al acestor 
locuri este de a-i servi și de a-i distra pe 
călători, păstrând istoria locurilor vie pentru 
cei care n-au apucat încă să o cunoască. De 
aici mergem direct spre Las Vegas. Odată ce 
te-ai cazat, poți merge să explorezi Vegasul, 
bulevardele pline de lumini, cazinourile, 
restaurantele și sălile de spectacole. 

13. Las Vegas
Ai norocul să fii în Las Vegasului... oază de lux 
și opulență, așezată în mijlocul pustiului, un 
oraș care pare să aibă rânduirea sa proprie, 
asemenea unui stat independent, dar a cărei 
economie este bazată integral pe distracție. În 
mod ironic, cazinourile sunt doar o mică parte 
a acestui univers al distracției. Aici acțiunea se 
petrece în primul rând în sălile de spectacole 
unde concertează marii artiști ai lumii, în cluburi 
unde performează cei mai cunoscuți DJ, dar și 
în teatrele unde dau spectacole artiști precum 
Cirque de Soleil sau mari magicieni și iluzioniști 
ai momentului. Aici, sigur vei pierde noțiunea 
timpului, căci acest oraș efectiv nu doarme 
niciodată. Dar daca totuși vrei să dormi, poți să 
te întorci la hotel unde vei avea cazarea.  

14. Las Vegas - Los Angeles
Părăsim oaza de lux din mijlocul deșertului 
și ne îndreptăm spre Orașul Îngerilor, un 
monument al libertății, al iubitorilor de plaje 
însorite și al vieții lipsite de griji. În fond, acest 
oraș este casa multor curente culturale și este 
de departe cel mai creativ oraș al Statelor 
Unite și poate chiar al lumii, aspect care îl 
face să fie foarte râvnit, în mare parte de 
tinerii dornici de libertate deplină, dar și de 
faimă și succes. Metropola trăiește în armonie 
deplină cu natura, bucurându-se de soare, 
ocean, munți, plaje, palmieri și grădini la tot 
pasul. Cultural, nu există nicăieri în lume un 
oraș mai viu și mai bogat decât L.A. Pe lângă 
Hollywood, orașul este căminul multora 
dintre simbolurile culturale ale ultimilor 100 

de ani, de la skateboarding, surf și punk, până la 
artă postmodernă și mari actori, scriitori și artiști 
contemporani. Aveți întreaga zi la dispoziție să 
descoperiți acest oraș de care cu siguranță vă veți 
îndrăgosti iremediabil. De la faleza și plajele din 
Venice Beach, până la Centrul Getty, Muzeul de Artă 
și Muzeul Toleranței, toate obiectivele sunt la fel de 
importante și de impresionante, ca atare va trebui 
să decideți pe cont propriu ce anume veți vizita aici. 
Cu siguranță o zi nu este de ajuns pentru a simți pe 
de-a-ntregul măreția orașului de care mulți nu se 
plictisesc nici într-o viață, dar șansa de a vizita acest 
loc poate fi o bucurie imensă și una dintre cele mai 
frumoase experiențe posibile. 

15. Los Angeles - București
În două săptămâni vei parcurge nu mai puțin de 4000 
km. În mod ironic, după această excursie vei fi văzut 
mai multe locuri din Statele Unite decât majoritatea 
americanilor în decursul unei vieți. Cu puțin noroc, azi 
mai ai timp pentru a vizita plajele și faleza din Santa 
Monica. Apoi se face transferul spre aeroport, unde te 
vei îmbarca pentru zborul spre casă.

Route 66 - Arizona
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Ottawa

Quebec

Montreal

Albany

Washington D.C.

New York

Statele Unite 
Cana� 

PELLERIN PLUS

1280 €
+ 695€ (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 695€ (taxe de aeroport) 

1130 €

+ 695€ (taxe de aeroport) 

1180 €

STANDARD PLUS

+ 695€ (taxe de aeroport) 

1230 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Statele Unite & Canada
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ITINERARIU
New York –Montreal –Ottawa (optional) –Quebec

mod cu adevărat fermecător de a gusta 
și din savorile canadiene inconfundabile. 
După ce ne bucurăm de panorama 
impresionantă, mergem cu barca într-o 
excursie palpitantă până la baza Cascadei 
Horseshoe, cea mai mare dintre cele trei 
care formează Niagara. Seara, zburăm 
înapoi la New York și ne odihnim.

4. New York - Washington, D.c. 
(Opţional)
Astăzi îţi recomandăm o excursie de 
neuitat pentru a descoperi moștenirea 
naţiunii americane prin vizitarea unor 
clădiri de importanţă majoră din capitala 
SUA, Washington, D.C.. Vedem Casa 
Albă, sediul președinţiei, care este legat 
de spectaculoasa clădire a Capitoliului 
prin Bulevardul Pennsylvania, Memorialul 
Lincoln, al războiului din Vietnam și al 
celui de-Al Doilea Război Mondial. Seara 
ne întoarcem în New York, pentru cină și 
odihnă.

5. New York – Albany – Montreal
Îi spunem la revedere fabuloasei 
metropole americane și ne îndreptăm 
spre aventura noastră canadiană. Prima 
oprire va fi în Albany, fostă capitală a 
SUA datorită poziţiei sale geografice 
și a comerţului înfloritor cu blănuri. 
Arhitectura orașului este remarcabilă, 
cu clădiri care împletesc armonios 
stilurile coloniale oalndez, georgian și 
gotic. Vedem unele dintre principalele 
atracţii din Albany, Empire State Plaza, 
și The Egg, un teatru aparte (un teatru 
simbol al orasului). Un alt obiectiv ce nu 
trebuie ratat este distrugătorul din timpul 
celui de-al Doilea  Razboi Mondial, USS 

  9 nopti cazare: 
    hotel de 3*

9 mese incluse:
    9 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

De la o plimbare la Cascada Niagara până 
la o cafea la o terasă cu aer european, 
canadienii și americanii găsesc bucuria în 
lucrurile mici.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIREO călătorie memorabilă în cele două ţări care reprezintă emblema 
culturii occidentale și unde natura neatinsă de om se întrepătrunde 
armonios cu orașe pline de viaţă. Hai să descoprim împreună 
fermecătoarea Coastă de Est a SUA și să simţim optimismul canadian!

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. București - New York City 
Plecăm din România spre minunatul 
continent american. Welcome to New 
York City! Bucură-te de o felie de pizza 
sau de un hot dog servit de vânzătorii 
stradali înainte să participi la o recepţie 
de bun-venit și să te retragi la hotel 
pentru odihnă.

2. New York – tur de oraș
Începem ziua cu explorarea minunatului 
New York. Mergem cu ghidul într-un 
tur panoramic al orașului. Vedem unul 
dintre simbolurile orașului, vibranta 
Times Square, Madison Square Garden, 
Greenwich Village, grandiosul Central 
Park, care se întinde pe nu mai puţin 
de 341 de hectare și celebrul Fifth 
Avenue. Opţional, putem face o plimbare 
memorabilă cu feribotul din Battery Park 
până la Statuia Libertăţii, apoi pe Ellis 
Island, insula pe unde au intrat în Statele 
Unite milioane de imigranţi de-a lungul 
anilor. Seara, cinăm și ne retragem la 
hotel în New York.

3. New York – Cascada Niagara 
(Opţional)
După mic-dejun, poţi petrece întreaga 
zi explorând minunatul New York. 
Îţi recomandăm să vizitezi iconica 
Empire State Building, situată în 
inima Manhattanului, apoi să mergi la 
cumpăraturi la prestigioasele magazine 
de brand din întreaga zonă. În plus, 
aromele preparatelor gătite de bucătari 
pasionaţi te vor îmbia la o experienţă 
culinară desăvârșită într-unul din 
restaurantele din sufletul New York-ului.
Opţional, o excursie cu avionul până la 
Cascada Niagara poate reprezenta un 

1130 €
+ 695 € (taxe de aeroport)

/pers.

11 zile

Începând de la

Degustare de sirop de arţar

Dacă ai o pasiune pentru dulciuri, îţi 

recomandăm să mergi la o degustare 

de sirop de arţar. Nu este loc mai bun 

pentru asta decât tărâmurile canadiene, 

unde extragerea siropului este o tradiţie 

și o artă. Un alt obicei tradiţional este 

acela de a scurge seva de arţar, din copac 

direct pe bucăţele de gheaţă. Nu uita să 

iei câteva sticluţe din deliciosul elixir și 

pentru cei de acasă.

Statele Unite & Canada

COASTA DE EST
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Slater, în prezent transformat în muzeu. 
Ajungem pe seară în Montreal, cinăm și 
ne odihnim pentru că ne așteaptă o altă 
zi surprinzătoare.

6. Montreal – Ottawa (Opţional)
Opţional, astăzi călătorim spre 
Ottawa, capitala Canadei. Facem un 
tur introductiv al orașului și vedem 
elegantele clădiri ale Parlamentului, 
reședinţa guvernatorului general, cât și 
muzeele și galeriile din centrul orașului.
Îţi va fi foarte greu să reziști tentaţiei de 
a mânca un preparat gustos pregătit 
proaspăt, într-o rulotă stradală, așa că 
te sfătuim să te răsfeţi și să guști măcar 
un sandwich cu fructe de mare sau o 
îngheţată răcoritoare. 

7. Montreal
După mic-dejun, facem un tur 
panoramic al orașului cu autocarul. Un 
detaliu interesant pe care îl observăm 
este contrastul dintre străzile înguste 
ale orașului vechi și zgârie-norii cu aer 
futurist din zona nouă a Montrealului. 
Ai după-amiaza liberă pentru a căuta 
suveniruri sau a vizita muzee și clădiri 
remarcabile. Îţi vindem un pont: în 
Montreal se află Oratoriul, cea mai mare 
biserică din Canada. Ne întoarcem după 
lăsarea serii la hotel pentru odihnă.

8. Montreal – Quebec City
După mic-dejun ne luăm la revedere 
de la Montreal și plecăm spre Quebec, 

un oraș romantic reprezentativ pentru 
zona franceză a Canadei. Poţi explora 
puţin spiritul european al locului într-o 
plimbare pe străduţele pietruite pline 
de cafenele, restaurante și magazine.

9. Quebec City
Petrecem întreaga zi în Quebec, 
descoperind obiective turistice 
deosebite și nu numai. Aflăm mai multe 
despre trecutul francez și britanic al 
Canadei la Citadela Fortificată și în 
parcul istoric Battlesfield, scena unor 

confruntări care au schimbat destinul 
Americii de Nord. Vedem Basilica și 
Palatul Regal, apoi mergem spre nord, 
la Cote de Beaupre, unde se află primul 
loc de pelerinaj din America de Nord, 
și la eleganta Cascadă Montmorency. 
După cină, mergem la hotel pentru o 
ultimă noapte pe continentul american. 

10. Quebec City – Montreal – 
București
Aventura noastră nord-americană 
se încheie aici. După mic-dejun, 

TOP ATRACŢII

New York City

Nimic nu se compară cu atmosfera 

acestui oraș, de la zgârie norii atât de 

familiari din filmele americane, până 

la tumultul străzilor, baia de lumini 

și culori, New York pur și simplu te 

fascinează. Poţi vizita Empire State Building, 

situată în inima Manhattanului, apoi să mergi 

la cumpăraturi la prestigioasele magazine de 

brand din întreaga zonă. 

1
Quebec

Aflăm mai multe despre trecutul 

francez și britanic al Canadei la 

Citadela Fortificată și în parcul 

istoric Battlesfield, scena unor 

confruntări care au schimbat 

destinul Americii de Nord. Vedem Basilica 

și Palatul Regal, apoi mergem spre nord, la 

Cote de Beaupre, unde se află primul loc de 

pelerinaj din America de Nord.

2
Domul Biosferic - Montreal

The Biosphere este un muzeu dedicat 

mediului, un loc unic în lume, 

situat în Parcul Jean Drapeau, pe 

insula Sf. Elena. Merită efortul de 

a ajunge pe insulă pentru a vedea 

spectaculosul Dom Geodezic - cel din imagine - 

și de a afl a într-un cadru cu totul special despre 

schimbările climatice prin care trece planeta 

noastră în prezent. 

3

Montreal
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Canada
.................................................................
Bannock este un preparat simplu, 
delicios și versatil, ce constă întrun 
aluat tradiţional, acoperit din belșug 
cu bacon și rumenit la cuptor până 
devine crocant și îmbietor. Deși în 
ultimii ani reţeta a suferit modifi cări 
drastice, la origine Bannock era un 
preparat cheie în cultura băștinașilor 
canadieni.

BANNOCK 
..............................................................

• Supliment de single 880 €

SUPLIMENTE & REDUCERI

04.06; 05.10
2019

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

1280 €
+695 € (taxe de aeroport) 1130€

+695 € (taxe de aeroport) 

1180 €
+499 € (taxe de aeroport) 

1230 €
+695 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat          dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 28.02. 2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.03.2019.

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;

•  Nu se cumulează cu alte reduceri;

PREŢUL INCLUDE
Transport cu avionul Bucuresti –New York si 
Montreal–Bucuresti;
9 nopti cazare la hoteluri de 3*:
4 nopti in New York, 
3 nopti in Montreal, 
2 nopti in Quebec City;
5 mese -mic dejun;
Transferuri aeroport –hotel –aeroport si 
transport cu autocar local conform itinerariului;
Tururide oras in New York, Montreal si Quebec 
City;
Excursie la Côte de Beaupré (in provincia 
Quebec) si Cascada Montmorency;
Insotitor roman de grup;
Taxele de aeroport si catering la bord (pot 
suferi modifi cari)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxa de viza = 160 USD la cursul afi sat de BRD 
in ziua platii;se achita personal de catre client, 
la orice sucursala a BRD;
Taxa  pentru autorizatia  de  calatorie  
electronica  (eTA)  7  CAD  (dolari canadieni),  
se  achita  personal  de  catre fi ecare aplicant, 
cu cardul; persoanele care detin o viza turistica 
de Canada valabila nu au nevoie de eTA;
Excursiile optionale;
Asigurarea medicala (obligatorie) si asigurarea 
storno(recomandata);
Tips pentru soferi, personal hotelier si 
bagajisti(se practica)–40 USD, se platesc la fata 
locului;
Taxa asistenta si procesare pentru viza: 15 Euro 
(se achita in agentie la inscriere).

INFO DESPRE ACEST TUR!

Documete de călătorie
Pentru această destinaţie eeste nevoie de viză 
de călătorie. Pentru a afl a mai multe informaţii 
pcu privire la obţinerea vizei, consulta pagina 
Termene si conditii din acest catalog.  Îţi 
recomandăm să ai o asigurare medicală de 
călătorie valabilă. 

Card de credit sau debit
Înainte de a pleca în călătorie, anunţă banca 
emitentă a cardului tău de credit și afl ă 
condiţiile de utilizare.

Moneda locală sau valută 
În această ţară vei putea face plăţi și 
cumpărături doar în cele două monede 
locale, USD si Dollar Canadian. moneda 
locală. 

Reţea telefonie mobilă & aparat foto  
Înainte de plecarea din ţară activează-ţi 
serviciul de roaming. Și nu uita să iei cu tine 
un aparat foto, având în vedere locurile 
superbe pe care le vei vizita.

NU UITA DE...

mergem cu autocarul în Montreal, de 
unde zburăm înapoi spre casă. It was a 
pleasure, America and Canada, hope to 
see you soon!
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Los Angeles
Laughlin

Santa Monica

Beverly Hills
Hollywood

Marele CanionLas Vegas

Kanab Page Kayenta

YosemiteSan Francisco

Monterey
Merced

Fresno

Calico

Santa Barbara

PELLERIN PLUS

2145 €
+ 499€ (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 499€ (taxe de aeroport) 

1895 €

+ 499€ (taxe de aeroport) 

2045 €

STANDARD PLUS

+ 499€ (taxe de aeroport) 

2095 €

Coasta de Vest 

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

& PARCURILE  NAȚIONALE



Circuite Exotice 2018 - 2019 111

Coasta de Vest 
& PARCURILE  NAȚIONALE

ITINERARIU
Yosemite – Valley Of Fire – Zion – Bryce Canion – Monument Valley – Grand Canion 
San Franscisco – Monterey – Las Vegas – Los Angeles – Hollywood – Santa Barbara

4. Merced – Yosemite – Fresno 
După micull dejun, pornim să vizităm Parcul 
Național Yosemite, printre cele mai frumoase 
și mai populare din Statele Unite. Aici natura a 
produs un spectacol demn de marile ecrane, 
la propriu, putând chiar să recunoașteți locuri 
pe care cu siguranță le-ați văzut în filme. Însă 
experiența “live” e copleșitoare, în mod special 
când veți descoperi cascadele cu pereți de granit, 
giganții arbori sequoia și vârfurile stâncoase. 
Avem ocazia să vedem Half Dome, Valea 
Yosemite, Cascadele Bridalvail și Yosemite, dar și 
un sat foarte vechi din interiorul parcului. După 
prânz pornim din nou la drum, traversând Central 
Valley, o zonă celebră pentru strugurii și vinurile 
sale. Seara ajungem în Fresno, unde ne vom 
și caza. Trebuie să încerci mâncarea și vinurile 
locale. Cina și cazare - hotel 3* în Fresno.

5. Fresno – Calico – Las Vegas 
Încă o dimineață fabuloasă în însorita California. 
După micul dejun, pornim din nou în aventură, 
îndepărtându-ne de spectaculoasa regiune de 
coastă  a sud-vestului american. Primul reper 
al zilei este orașul Calico “ghost town”, un fost 
oraș minier, acum abandonat, dar care încă e 
un veritabil simbol al Vestului sălbatic. Facem 
cunoștință cu cowboy și șerifi, pregătiți să 
reproducă perfect atmosfera sfârșitului de secol 
XIX din Vestul Sălbatic. Ne imaginăm eroi de 
filme western, gustăm un prânz specific și suim 
iar în șa, pornind spre faimosul Las Vegas. În mod 
ironic, cazinourile sunt doar o mică parte a acestui 
univers. Pierdem noțiunea timpului, căci acest 
oraș nu doarme niciodată, cazinourile, barurile 
și restaurantele fiind deschise non-stop, 365 de 
zile pe an. Încercați-vă norocul în cel mai apropiat 
cazino, vedeți un spectacol în Mecca showbizului 
sau pur și simplu plimbați-vă, minunându-vă de 
măreția și opulența acestui loc unic în lume. Nu 
uita că preparatele fusion din restaurantele de 
aici sunt printre cele mai lăudate din lume, așa că 
te poți răsfăța cu un barbeque și cu un cocktail 
răcoritor! Timp liber la dispoziție. Cazare- hotel 3*.

6. Las Vegas – Valley of Fire  
Mic dejun. Astăzi descoperim Valea de Foc, un 
parc natural situat în Deșertul Mojave, denumit 
așa din cauza stâncilor portocalii și roșiatice care 
alcătuiesc relieful deosebit al zonei, despre care 
se crede ca ar fi ramasitele dunelor de nisip de 

  11 nopți cazare: 
    hotel de 3*

16 mese incluse:
    11 mic-dejunuri
    5 cine

Transport: 
    cu avion

De-a lungul acestei călătorii vei vedea o
mulțime de locuri și vei trăi nenumărate
experiențe, de la deșerturi pustii, dar
totuși superbe, până la munți cu păduri
nesfârșite, ferme parcă desprinse din
fi lmele western și în fi nal plaje cu palmieri,
dar și zgârie-nori care se scaldă în lumina
soarelui.

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

La ce te gândești când spui West Coast? Poate la Orange County, la plajele pline de 
surferi? La California superbă căreia Joni Mitchell îi cânta o serenadă? Sau poate la 
fi lmele cu cowboy-ii și indienii? La fascinantele legende ale nativilor, la o goană pe 
motor prin deșertul plin de cactuși, la rocile arămii ale Marelui Canion. West Coast este 
echivalentul visului american. Fă-l să devină realitate! 

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experiențe inedite

1. București – San Francisco
Prezentare la aeroportul Henri Coandă (Otopeni) 
pentru îmbarcare pentru zborul spre San 
Francisco. Sosire în San Francisco. După zbor și 
formalitățile vamale, ne îndreptăm către hotel, 
unde probabil ne va prinde bine o zi de odihnă. 
Dacă totuși ai energie după zborul lung, poți 
cunoaște un oraș cât un univers. Orașul natal al 
mișcării hippie este și astăzi un centru cultural 
extrem de viu, așa că pregătește-te de distracție. 
Îți sugerăm să mănânci cel puțin un preparat 
de tip street-food, fie că este vorba despre un 
burger, un hot-dog inedit sau un desert delicios, 
și să îți potolești setea cu o bere artizanală locală.
Cazare hotel 3*. 

2. San Francisco
Mic dejun. Exist[ o vorbă care spune „Adio, 
inhibiții, salutare, San Francisco” și nu este deloc 
departe de adevăr. Dacă alte orașe te surprind, 
aici te vei surprinde pe tine însuți, pentru că 
vei simți imediat libertatea și bucuria de viață 
din fabulosul San Francisco. Facem inițial un 
tur clasic al orașului, de-a lungul căruia vizităm 
centrul economic, Union Square, Alamo Square, 
Chinatown, Fisherman’s Wharf și podul Golden 
Gate, apoi în orașelul Sausalito, un loc încântător, 
de obicei plin de turiști. Opțional, puteți face o 
croazieră de o oră în Golful San Francisco. După 
prânz, puteți explora orașul după bunul plac. Vă 
sugerăm să nu ratați Muzeul de Artă Modernă, 
Coit Tower, sau Ferry Building.
Cazare- hotel 3*. 

3. San Francisco – Monterey – Carmel – 17 Mile 
Drive – Merced 
Mic dejun. Începem turul Coastei de Vest cu 
Peninsula Monterey, plină de plaje retrase la 
umbra malurilor stâncoase. Orașul Monterey 
ne surprinde cu farmecul său, care de-a lungul 
timpului a atras poeți ce s-au îndrăgostit de aerul 
mării și de viața liniștită. Vizităm portul și alte 
câteva obiective, apoi plecăm pe splendida rută 
17 Mile Drive. Mergem spre Carmel, un orășel 
șic cu locuitori interesanți, pasionați de artă, 
având în vedere cele 100 de galerii pe care le 
adăpostește. După o plimbare pe plajă, pornim 
spre ultima destinație a zilei, orașul Merced, un 
orășel retras în apropiere de coastă. Cazare în 
Merced la hotel 3*.

1895 €
+ 499 € (taxe de aeroport)

/pers.

13 zile

Începând de la

„Cruising The Strip”
Faimosul bulevard din Las Vegas, 
cunoscut sub numele de The Strip 
(fâșia), este locul unde are loc toată 
acţiunea din acest mic univers al 
distracţiei. O plimbare pe The Strip 
oferă oportunitatea de a vedea toate 
acele hoteluri, cazinouri și săli de 
spectacole pe care le-aţi văzut în fi lme 
și pe care aţi sperat mereu să le vedeţi 
cu proprii ochi într-o bună zi. Partea 
cea mai bună a acestei plimbări prin 
unul dintre cele mai scumpe locuri din 
lume este că e total gratuită.

Documete de călătorie și viza
Pentru această destinație este nevoie de 
viză de călătorie. Pentru a afl a mai multe 
informații cu privire la obținerea vizei, 
consultă pagina Termene si Condiții din acest 
catalog.  Îţi recomandăm să ai o asigurare 
medicală de călătorie valabilă. 

NU UITA DE...



Circuite Exotice 2018 - 2019112

acum 150 de milioane de ani. Valea de Foc a 
fost și reprezintă emblematic al celor mai multe 
producții cinematografice din genul Western, 
despre Vestul Sălbatic. Profitați de ocazie și 
faceți cât mai multe fotografii, căci nu de multe 
ori aveți ocazia să vă plimbați în acest decor 
minunat, realizat în decurs de milioane de 
ani. De aici ne întoarcem în Las Vegas, unde 
avem ocazia să vizităm Muzeul Liberance, sau 
Muzeul Figurilor de Ceară Madame Tussauds. 
Seara puteți opta pentru o experiență Las 
Vegas by Night (optional), unde strălucirea și 
farmecul inegalabil al orașului vă va copleși 
cu certitudine.  În Las Vegas pot fi zărite copii 
fidele ale Turnului Eiffel, ale Marilor Piramide 
egiptene sau ale palatelor Romei antice, încă o 
ocazie excelentă de a face poze memorabile. 
Cazare - hotel 3*.

7. Las Vegas – Zion – Bryce Canyon – Kanab

Mic dejun. Începem această zi cu o vizită în 
cel mai vechi parc din Utah, Canionul Zion, un 
parc natural superb cu o faună foarte diversă. 
Stâncile uriașe roz și cafenii par sculptate de un 
artist gigantic, iar din loc în loc putem observa 
grupuri de bizoni care se odihnesc la umbră. 
După servirea prânzului (neinclus), mergem 
la Canionul Bryce, un alt parc natural de o 
frumusețe unică. La mică distanță de această 
zonă se află orășelul Kanab, ultima oprire a 
zilei. Dacă mai ai energie, o scurtă plimbare pe 
străzile din Kanab te va transpune instantaneu 
în atmosfera unui western. Aici s-au filmat 
de-a lungul timpului sute de filme western, 
multe dintre ele avându-l ca protagonistul pe 
renumitul John Wayne. 
Cină și cazare - hotel 3*.

8. Kanab – Page – Monument Valley - 

Kayenta

Aroma atât de familiară și revigorantă a cafelei 
ne pregătește un început de zi minunată. 
Luăm micul dejun, apoi plecăm la drum spre 
orașul Page. Facem mai întâi un popas la Lacul 
Powell, apoi la Glen Canyon Dam, marele baraj 
de pe fluviul Colorado. Opțional, puteți face 
un scurt zbor deasupra lacului, prilej pentru 
fotografii deosebite. Drumul ne poartă apoi 
prin Monument Valley, un loc adus parcă de 
pe altă planetă, unde stânci colorate se înalță 
în rânduri în mijlocul deșertului. După prânz, 
mergem într-un Jeep Tour, ghidați de indieni 
Navajo. Ține aparatul de fotografiat la îndemână, 
pentru că vei avea ocazia să imortalizezi cadre 
suprarealiste la orice pas. Cina si cazare hotel 3*.

9. Kayenta – Grand Canyon – Laughlin  

Pornim devreme către Marele Canion, unul 
dintre cele mai spectaculoase obiective 
naturale din lume. Parcurgem pe jos latura 
sudică, admirând superbul spectacol al naturii 
și al timpului. Fiecare metru din roca cioplită de 
ape spune povestea a nu mai puțin de 1 milion 
de ani din evoluția geologică a Pământului. Aici 
puteți vedea diferite tipuri de rocă, specifice 
diferitor perioade din istoria planetei, marcate 
de evenimentele care au schimbat fața planetei, 
aducând-o în forma pe care oamenii o cunosc 
de doar câteva mii de ani. Opțional, puteți 
admira Marele Canion din elicopter. Spre seară 
plecăm spre Laughlin, o stațiune simpatică de 
pe malul Fluviului Colorado. Cel mai sudic oraș 
din Nevada are o reputație națională pentru 

TOP ATRACŢII

Parcul Natural Marele Canion
Marele Canion este cea mai vizitată

rezervatie din Statele Unite,

reprezentând un uriaș defi leu săpat de 

fl uviul Colorado prin platoul cu același 

nume, cu înăltimea maximă de 1600m. 

Acest loc păstrează o multime de povești despre 

popoarele băștinașe, despre istoria de miliarde 

de ani a Pământului, dar și despre nucleul din 

care s-a format actuala natiune a Statelor Unite.

1
Muzeul de Artă din Los

Angeles
Nu pierdeti ocazia de a vizita cel mai

mare muzeu de pe coasta de Vest a 

Americii, unde puteti găsi lucrări 

ce apartin tuturor curentelor și 

perioadelor la care v-ati putea gândi. De 

la Rembrandt până la Dali și de la picturi 

postmoderniste până la lucrări din

antichitate.

2
Cazinoul Cosmopolitan din

Las Vegas
Deși este capitala mondială a luxului

și opulentei, Las Vegas vă poate 

impresiona enorm doar dacă faceti 

o plimbare pe faimosul bulevard 

The Strip. Opriti-vă pentru câteva momente în 

dreptul celui mai faimos și mai luxos cazino din 

oraș, Cosmopolitan.

3

Las Vegas
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Savori din: SUA
.................................................................
Cu siguranță nu există persoane care
să nu fi  încercat vreodată un preparat
specifi c american, dar puțini sunt
cei care au ocazia de a gusta aceste
bunătăți chiar în locul în care au fost
create. Vă sugerăm să țineți un mic
regim vegetarian înainte de a pleca
în această călătorie, pentru a vă putea
bucura liniștiți de pork ribs (coaste
de porc marinate), steak (faimoasele
fripturi de vită), burgers, fries
(cartofi  prăjiți), pizza, tacos, burritos,
cheesecake, sundaes (înghețată) și
multe alte preparate delicioase, dar
bogate în calorii.

PORK RIBS SAU BURGERI?
..............................................................

PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucuresti – San Francisco
Bilet de avion Los Angeles – Bucuresti
Cazare 11 nopti cu mic dejun inclus astfel: 
2 nopti la San Francisco, Hotel 3*; 
1 noapte la Merced, Hotel 3*; 
1 noapte la Fresno, Hotel 3* ;
2 nopti la Las Vegas, Hotel 3*; 
1 noapte in Kanab, Hotel 3*; 
1 noapte la Kayenta City, Hotel 3* ;
1 noapte la Laughlin, Hotel 3*;
2 nopti la Los Angeles, Hotel 3* ;
 5 cine (in Merced, Fresno, Laughlin, Kanab si Kayenta)
Transferuri aeroport – hotel – aeroport; 
Transport cu autocar local cu aer conditionat conform 
itinerariului; 
Excursiile si vizitele prevazute in program;
Excursie la Calico cu intrare inclusa; 
Jeep tour cu indienii Navajo in Monument Valley
 Accesul pe celebra ruta panoramica „17 Mile Drive”
 Intrarile in parcurile nationale: Yosemite, Valley of Fire, 
Zion, Bryce Canyon, Monument Valley si Marele Canion
Ghizi locali la tururile de oras si ghid local insotitor pe 
parcursul circuitului;
Insotitor roman de grup;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxele de aeroport & combustibil: 499 Euro/persoana 
(se pot modifi ca pana la data emiterii biletelor in 
functie de evolutia pretului petrolului)
Asigurarea medicala de calatorie
Asigurarea storno
Taxa de viza = 160 USD la cursul afi sat de BRD in 
ziua platii; se achita personal de catre client, la orice 
sucursala a bancii BRD
Taxa asistenta si procesare pentru viza: 15 Euro (se 
achita in agentie la inscriere)
Bacsis pentru soferi, ghizi locali: 10 USD/persoana/zi 
(sofer + ghid) – obligatoriu in SUA
Alte vizite decat cele mentionate in program
Excursiile optionale
 
OPŢIONAL
Turul Las Vegas by night: 55 Euro/persoana (minim 20 
de participanti)
Zbor panoramic deasupra Lacului Powell:185 Euro/
persoana
Tur panoramic din elicopter al Marelui Canion:205 
Euro/persoana
Universal Studios din Hollywood:113 Euro/persoana

INFO DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 700 €
• Supliment tarifar pentru plecarea 

din 23.12* si se consulta in 
agentie

SUPLIMENTE & REDUCERI

15.03; 20.05; 02.10; 

07.11; 23.12*

2019

nenumăratele cazinouri vechi, un aer retro și o 
briză reconfortantă. Cină și cazare - hotel 3*.

10. Los Angeles – Santa Monica – Beverly 

Hills - Hollywood 

Mic dejun. Ne îndreptăm spre Orașul Îngerilor, 
Gazda multor curente culturale, este de 
departe cel mai creativ oraș al Statelor Unite. 
Ai întreaga zi la dispoziție să descoperi acest 
oraș de care cu siguranță te vei îndrăgosti 
iremediabil. De la faleza și plajele din Santa 
Monica, până în Beverly Hills și Hollywood, 
toate obiectivele sunt la fel de importante și 
de impresionante. Dacă ești pasionat de artă, 
aici se află cel mai mare muzeu de pe coasta 
de Vest a Americii, unde sunt expuse lucrări 
ce aparțin tuturor curentelor și perioadelor la 
care te-ai putea gândi, de la Rembrandt până 
la Dali și de la picturi postmoderniste până la 
lucrări din antichitate, Muzeul de Artă le are pe 
toate. Cazare - hotel 3*.

11. Los Angeles – Santa Barbara

Dimineața devreme plecăm spre Santa 
Barbara, un paradis al plajelor însorite, dar 
și al barurilor, teraselor și restaurantelor 
extraordinar de variate. Mai mult, vei observa 
farmecul și eleganța fostei colonii spaniole 
și vei înțelege de ce acest loc a devenit o 

destinație atât de iubită. După prânz aveți timp liber 
la dispoziție pentru a explora LA-ul, după bunul plac. 
Cu toții cunoaștem imaginea acelor plaje întinse și 
însorite, pe marginea cărora se întinde o faleză veșnic 
plină de tineri care se plimbă sau se relaxează la umbra 
palmierilor. Odată ajunși la Venice Beach, avem ocazia 
de a vedea în realitate aceste locuri și de a inspira 
aerul spiritului liber autentic american și al stilului de 
viață specific Californiei, pe care până acum o vedeam 
doar în filme. Și dacă tot veni vorba despre filme, 
opțional, se poate intra în Mekka filmului american, la 
Studiourile Universal din Hollywood. Aici, te asigurăm 
că indiferent de ce am putea noi scrie, realitatea va 
depăși imaginația oricui. Acesta este un loc pe care 
doar cei mai privilegiați îl vor vedea într-o viață. Așadar, 
consideră-te printre “cei aleși” și pătrunde în lumea 
plină de strălucire a sute de pelicule renumite. Timp 
liber la dispozitie în Los Angeles. Cazare - hotel 3*.

12. Los Angeles - Bucuresti

Mic dejun. Dimineața, timp liber la dispoziție în Los 
Angeles. După ce cumpărăm ultimele suveniruri, ne 
facem bagajele și ne luăm la revedere de la magnificul 
Los Angeles. Mergem la aeroport, de unde zburăm 
spre casă, echipați cu povești de pe Coasta de Vest. 
Goodbye America, hope to see you soon! 

13. București

Sosire în București. 

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

2145€
+499 € (taxe de aeroport) 

1895€
+499 € (taxe de aeroport) 

2045€
+499 € (taxe de aeroport) 

2095€
+499 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat          dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii cu 
domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.07. 2018

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.04.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.08.2018.

• Pentru plecarile incepand cu toamna 2019 

oferta este valabila pana la 30.06.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;

•  Nu se cumulează cu alte reduceri;
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Victoria

Vancouver

Sun Peaks

JasperPasajul Interior

Lake Louise

Banff

Ketchikan

Juneau

Skagway

PELLERIN PLUS

4241 €
+ 499€ (taxe de aeroport) 
+ 210€ (taxe portuară)

+ 499€ (taxe de aeroport) 
+ 210€ (taxe portuară)

+ 499€ (taxe de aeroport) 
+ 210€ (taxe portuară)

+ 499€ (taxe de aeroport) 
+ 210€ (taxe portuară)

BEST DEAL

PROMO

4091 €

4141 €

STANDARD PLUS

4191 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Canada de Vest 

Alaska &Alas
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ITINERARIU

unde, opţional, putem explora imensul câmp 
de gheaţă din inovatorul Ice Explorer. Ne 
îndreptăm spre Lacul Louise, o bijuterie cu 
ape turcoaz, vegheată de gheţari, și facem 
fotografii de neuitat în Valea celor Zece 
Vârfuri și la Moraine, lacul de smarald. După 
aceea, mergem în Banff, unde rămânem peste 
noapte.

5. Parcul Naţional Banff
Plecăm de dimineaţă să explorăm Munţii 
Stâncoși în Parcul Naţional Banff, zonă 
inclusă în Patrimoniul Unesco de peste 30 
de ani. Izvoarele termale, lacurile, gheţarii, 
canioanele și pădurea foarte deasă ni se vor 
dezvălui ca într-o carte poștală în Surprise 
Corner, un punct de belvedere faimos. 
Opţional, poţi merge într-o călătorie cu 
gondola în Munţii Sulphur, unde vei petrece 
momente romantice într-un tablou de vis. A 
doua parte a zilei este liberă, așa că poţi căuta 
cele mai inspirate suveniruri în magazinele din 
Banff și nu vei fi dezamăgit. 

6. Banff – Kelowna
Începem ziua în Parcul Naţional Yoho, parte 
a patrimoniului universal. Ne așteaptă lacuri, 
cascade, peșteri fabuloase. Mergem apoi în 
Valea Okanagan, renumită pentru vinurile 
și fructele sale. Sosim în Kelowna, oraș al 
cărui nume înseamnă urs grizzly în dialectul 
Okanagan. 

7. Kelowna – Vancouver
După mic-dejun, mergem spre Vancouver. 
Chiar dacă nu este un oraș cu istorie 
milenară, ci dimpotrivă, este presărat cu 
atracţii deosebite. Arhitectura art-deco se 
îmbină elegant cu zgârie-norii futuriști și cu 
plajele, iar mâncarea de aici este o poveste 
aparte. Mergem spre Insula Granviile, unde 
se află o piaţă de produse proaspete, o 
zonă de shopping și multe galerii de artă. Pe 
seară, suntem liberi să gustăm din aromele 
Vancouverului după bunul plac. 

8.  Vancouver 

  14 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

14 mese incluse:
    14 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

Aer curat și rece, natură cinematică 
oriunde vezi cu ochii, animale sălbatice 
nestingherite și preparate culinare 
proaspete și savuroase... așa ne așteaptă 
Canada și Alaska. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE

Un tărăm plin de peisaje mirifi ce, cu munţi înzăpeziţi și gheţari sclipitori, 
Canada încâlzește inima oricui. Pură, brută și nemaipomenit de frumoasă, 
Alaska ne trezește instinctele și aprinde în noi „chemarea naturii” despre 
care scria Jack London. 

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1.  Bucureşti – Vancouver – Victoria 
Plecăm spre Canada și ajungem în Victoria, 
cel mai britanic oraș canadian. Imediat 
vom observa șarmul unic dat de florile 
care decorează din abundenţă balcoanele, 
vitrinele și chiar felinarele stradale. 

2. Victoria – Vancouver – Sun Peaks  
Începem ziua cu un tur panoramic al orașului. 
Vedem Parcul Beacon Hill, Piaţa Bastion, 
Clădirea Parlamentului, Government Street, 
Chinatown, Beach Drive, Portul Inner și 
Hotelul Fairmont Empress Victoria, un simbol 
al oraşului din secolul al XIX-lea. Continuăm 
cu un obiectiv special, un paradis botanic 
desăvărșit, Grădinile Butchart. Grădina 
Scufundată, Grădina de Trandafiri, Grădina 
Japoneză şi cea Italiană găzduiesc o colecţie 
de plante rare celebră în toată lumea. 
După-amiază, mergem cu feribotul până 
în Vancouver, de unde plecăm prin Valea 
Fraser, renumită pentru agricultură, și prin 
Okanagan, cunoscută ca deșertica ţară a 
Thompsonilor. Ajungem pe seară în staţiunea 
muntoasă Sun Peaks și ne îndreptăm spre 
hotel.

3. Sun Peaks – Jasper
După mic-dejun, facem o incursiune spre 
tărâmul apelor. Trecem prin Clearwater și 
vizităm încântătorul Parc Wells Gray, unde se 
află nu mai puţin de cinci lacuri majore, două 
râuri, cât și o mulţime de cascade graţioase. 
Ne oprim la Cascada Spahat, unde poţi vedea 
numeroase animale sălbătice și multe specii 
de păsări. Continuăm cu unul dintre cele 
mai frumoase parcuri naţionale din Canada, 
Jasper, care oferă o panoramă de vis spre cel 
mai înalt vârf din British Columbia, Robson, 
3.854 de metri. 

4.  Jasper – Lake Louise – Banff
Astăzi ne așteaptă alte întâlniri inedite cu 
natura. Mergem de-a lungul autostrăzii 
recunoscută mondial pentru peisajele 
minunate, care trece pe lângă gheţari și munţi 
ameţitori. Ajungem la Gheţarul Athabasca, 

4091 €
+ 499 € (taxe de aeroport)

+ 210 € (taxe portuare)

/pers.

15 zile

Începând de la

Goana după aur

Setea de aur i-a trimis pe mulţi în sălbăticia 

Alaskăi în perioada goanei după aur, iar unii 

dintre ei s-au îmbogăţit rapid. Poţi continua 

tradiţia căutând aur prin metodele vechi și, 

mai mult decât atât, vei lua acasă aurul găsit 

și îl vei putea purta la gât într-un pandantiv. 

Inedit, nu?

Vancouver – Victoria – Sun Peaks – Jasper – Lake Louise – Banff – Kelowna – Croazieră 
Alaska: Pasajul Interior – Juneau – Skagway – Gheţarul Bay– Ketchikan 

CANADA DE VEST 

&Alaska
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Plecăm într-un tur panoramic al 
spectaculosului Vancouver, care ne va 
duce la Universitatea British Columbia, 
pe Robson Street, cât și în Gastown, inima 
vechiului oraș, plină de buticuri și cafenele 
aflate în clădiri din secolul al XIX-lea. Vedem 
și unul dintre cele mai frumoase poduri din 
regiune, Lions și ne oprim la complexul din 
Parcul Stanlet, reprezentativ pentru arta 
aborigenă. Nu putem să nu ne plimbăm 
prin China Town, cartierul chinezesc care 
debordează de viaţă la orice oră, iar apoi 
ne îmbarcăm pentru o croazieră minunată 
în Alaska. Înnoptăm la bordul vasului, o 
experienţă care merită încercată măcar o 
dată în viaţă!

9. Pasajul Interior 
Petrecem prima zi a croazierei pe ocean, 
plutind printre mii de insule, către 
maiestuoasa Alaska. Peisajul care ne 
înconjoară este cinematic, cu gheţari, 
păduri milenare și fiorduri de un albastru 
desăvârșit. Mai mult, putem observa balene 
cu cocoașă, lei de mare, orci și vidre de 
mare. Pe vas, ai acces la o mulţime de 
metode de relaxare, cum ar fi piscine, 
solarii, SPA, saună, cât și casino, restaurante, 
baruri și magazine. 

10. Juneau
Ajungem în Juneau, capitala Alaskăi, oraș 
la care nu se poate ajunge decât pe apă 
sau cu avionul.  Are un centru înţesat de 
străduţe chic, iar portul găzduiește atât vase 
luxoase de croazieră, cât și bărci de pescuit 
tradiţionale. Ne plimbăm prin magicul 
Juneau, de unde se văd munţii înalţi plini 

de copaci și zăpadă. Un punct important al 
călătoriei de azi este Gheţarul Mendenhall, 
la care poţi merge, opţional, cu autocarul 
sau cu elicopterul. O alternativă este o 
plimbare cu vaporașul prin strâmtoarea 
Pădurii Tongass și o vizită la minele de 
aur care au generat goana după preţiosul 
metal. După lăsarea serii, revenim pe vas 
pentru cină și odihnă.

11. Skagway
Dimineaţă devreme, ajungem în Skagway, 
un rai plin de creste abrupte, ape limpezi 
care curg prin crevasele gheţarilor, dar 
cu un aer maritim, deoarece aici se află 
estuarul Taiya Inlet. Aici se desfășoară o 
parte din acţiunea renumitei cărţi a lui Jack 
London „Chemarea străbunilor”, așa că nu 
va fi greu să intrăm în atmosfera legendară. 
Varianţele de excursii opţionale sunt foare 
variate, așa că îţi vom enumera doar o mică 
parte: poţi vizita Gheţarul Davidson, poţi 
merge într-o drumeţie montană, într-o vizită 
la o rezervaţie de vulturi pleșuvi, cu barca în 
Glacier Bay. Seara revenim pe vas și asistăm 
la teatru și muzică live.

12. Glacier Bay 
Sosim la Gheţarul Bay, singurul gheţar 
activ care se varsă direct în Oceanul Pacific. 
În parcul care în înconjoară, asistăm la o 
lecţie de geografie, care ne prezintă rocile 
multicolore lăsate în urmă de gheţari și 
ne face să conștientizăm vârsta planetei 
noastre. De pe puntea vasului, facem  în 
voie fotografii cu această minune din 
gheaţă, Rezervaţie a Biosferei inclusă 
de Unesco în Patrimoniul Universal. 

După-amiaza, vasul continuă traseul spre 
Ketchikan, iar noi avem parte de alte 
momente savuroase la bord.

13.  Ketchikan
Continuăm periplul prin zona arctică 
spre primul oraș din Alaska, Ketchikan, 
considerat a fi capitala internaţională a 
somonului. Vom descoperi frumuseţea 
acestui loc unic prin una dintre 
numeroasele excursii opţionale disponibile. 
Îţi vindem un pont: aici se află Totem 
Heritage Center, muzeu în care sunt expuse 
cea mai mare colecţie de totemuri autentice 
din lume, cât și un tezaur cu artefacte vechi 
ale diferitelor culturi native din Alaska. Nu 
uita să savurezi celebrul somon sau codul 
de Alaska într-unul dintre numeroasele 
restaurante locale. Seara, ne întoarcem pe 
vas.

14.  Pasajul Interior
Revenim în Pasajul Interior pentru a ne 
întoarce pe pământ canadian. Întreaga 
zi putem admira peisajul sau ne putem 
relaxa la una dintre facilităţile variate de la 
bord, iar seara avem parte de spectacole 
și muzică live, alături de preparate culinare 
deosebite și băuturi asortate. Profităm de 
o ultimă seară petrecută pe vas pentru 
a socializa și a ne bucura de natura 
încântătoare din jur. 

15.  Vancouver – București 
Debarcăm în Vancouver, unde ne plimbăm 
în căutarea suvenirurilor sau mâncăm 
pentru ultima oară un preparat stradal 
gustos, apoi plecăm spre aeroport, de unde 
zburăm spre București.

TOP ATRACŢII

Grădinile Butchart
Canadienii sunt atât de fascinaţi 

de renumitele grădini încât la 

amiversarea a 100 de ani le-au numit 

ofi cial comoară naţională. Plantele și 

decoraţiunile de aici te poartă într-o 

lune de poveste, iar o stare de liniște te învăluie 

imediat ce îi treci pragul.

1
Totem Heritage Center
Un muzeu unic, unde se afl ă cea mai 

mare colecţie de totemuri autentice 

din lume. Mai mult decât atât, la 

Totem Heritage Center poţi vedea 

un tezaur cu artefacte ale diferitelor 

culturi native din Alaska, dar și o colecţie de 

fotografi i vechi, deosebite.

2
Glacier Bay
Rezervaţia Glacier Bay și parcurile 

naturale din împrejurimi alcătuiesc 

cea mai întinsă zonă sălbatică de 

pe planetă, inclusă de UNESCO în 

patrimoniul universal. Speciile de 

aici sunt extrem de variate, de la elan la lei de 

mare și de la balene la ciocănitori viu colorate.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Alaska
.................................................................
Dacă vrei o experienţă culinară 
inedită, acum este momentul! 
Rendeer hotdog, hotdog-ul din carne 
de ren este deja o gustare uzuală în 
Alaska, făcând parte din oferta de 
street food a oricărui oraș de aici. 

Eskimo Ice Cream (Akutaq)
Mai local de atât, nici că se poate! 
Îngheţata în stilul eschimoșilor, 
denumită și Aqutak,  se prepară 
din fructe de pădure, ulei de focă și 
untură de ren. Te încumeţi să încerci 
o porţie?

• Supliment de single: la cerere

SUPLIMENTE & REDUCERI

02.07; 04.09
2019

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

4241€
+ 499 € (taxe de aeroport) +210€ (taxa portuara)

4091€
+ 499 € (taxe de aeroport) +210€ (taxa portuara)

4141€
+ 499 € (taxe de aeroport) +210€ (taxa portuara)

4191€
+ 499 € (taxe de aeroport) +210€ (taxa portuara)

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;

• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.02.2019

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

• Oferta este valabilă până la 30.04.2019.

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;

• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;

• Nu se cumulează cu alte reduceri;

PREŢUL INCLUDE
Transport intercontinental cu avionul pe rutele:  
Bucureşti – Vancouver şi Vancouver – Bucureşti cu 
escale;
Transport intern pe toată durata circuitului cu vehicul 
dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti; 
7 nopţi cazare cu mic dejun în hoteluri de 3* şi lodge în 
Canada de Vest;
7 nopţi cazare cu pensiune completă pe vasul de 
croazieră Ms Volendam;
Tur panoramic cu ghid local în oraşul Victoria;
Tur panoramic cu ghid local în oraşul Vancouver;
Tur ghidat în Parcul Naţional Banff; 
Vizitarea Insulei Granville din Vancouver cu ghid local; 
Activităţi de recreere pe vas: gym, fi tness, saună; 
Transferurile, tururile şi excursiile menţionate în 
program;
Taxele de intrare în Parcurile Naţionale din Canada;
Asigurare medicala Travel;
Conducător roman de grup;
Ghid vorbitor de limbă engleză. 

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu 
pentru zborurile intecontinentale: aprox. 499 euro/
pers;
Taxe de ieşire de pe aeroporturi, în cazul în care se 
aplică
Taxe şi servicii portuare: 208 euro/pers., care se plătesc 
odată cu excursia;
Taxa de viză pentru SUA (161 usd/pers. pentru SUA– 
taxe care pot fi  modifi cate de către Consulat);
Excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr 
minim de participanţi, precizat de partenerii externi, 
tarifele acestora fi ind informative. În funcţie de timpul 
disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte 
excursii opţionale propuse de partenerul local; 
Alte servicii suplimentare decât cele menţionate, chel-
tuieli personale, băuturi, etc.;
Bacşişul - obligatoriu în Canada: 10 usd/pers./zi pentru 
ghizi şi şoferi – mai puţin pentru bagajişti (se vor achita 
conducătorului de grup cel târziu la sosire); bacşişurile 
nu se referă şi la excursiile opţionale;
Taxe pentru servicii la bord: 13 usd/zi/pers. (vor fi  
achitate direct de către turişti la sfârşitul crozierei odată 
cu celelate cheltuieli opţionale de pe vas). 

INFO DESPRE ACEST TUR!

ESKIMO  ICE CREAM                                   
..............................................................

Nativi din America de Nord
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Blue Mountains

Great Ocean
Road

Auckland

Cairns

Kuranda

Rotorua
Waitomo

Christchurch

Milford Sound

Queenstown

Melbourne

Au� ralia 

Noua Zeelandă
PELLERIN PLUS

3999 €
+ 798€ (taxe de aeroport) 

BEST DEAL

PROMO

+ 798€ (taxe de aeroport) 

3849 €

+ 798€ (taxe de aeroport) 

3899 €

STANDARD PLUS

+ 798€ (taxe de aeroport) 

3949 €

Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

EXPLORATOR CUNOSCĂTOR FAMILY EXPRESS

Au�
& NOUA ZEELANDĂ
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Noua Zeelandă

ITINERARIU
Melbourne – Great Ocean Road – Cairns–Marea Bariera de Corali – Kuranda–Sydney 
– Bondi Beach – Blue Montains–Queenstown – Milford Sound–Muntele Cook – 
Christchurch – Peștera Licuricilor Waitomo – Rotorua – Maori Experience – Satul 
Hobitilor – Auckland 

frumoase șosele de coastă din întreaga lume, 
care se întinde pe mai mult de 300 de kilometri. 
Pregătește-ţi aparatul de fotografiat, căci urmează 
peisaje care îţi vor tăia răsuflarea și îţi vor bucura 
mintea! Trecem și prin pitoreștile staţiuni Lorne și 
Apollo Bay, în cel din urmă loc oprindu-ne pentru 
un prânz memorabil. Continuăm călătoria pe 
Great Ocean Road cu Cei Doisprezece Apostoli, 
piloni uriași din piatră care păzesc elegant uscatul. 
Revenim pe seară în Melbourne pentru cină și 
somn.

5. Melbourne - Cairns
După ce luăm mic-dejunul, plecăm la aeroport și 
zburăm în Cairns. Un paradis turistic, orașul este 
plin de baruri, cluburi, restaurante și cafenele 
pentru toate gusturile și buzunarele. Mai mult, 
milioane de turiști îi trec pragul deoarece 
reprezintă „poarta de intrare” în lumea Marii 
Bariere de Corali. Avem timp liber să explorăm 
însoritul Cairns până la lăsarea serii. Îţi sugerăm să 
te plimbi pe faleza spectaculoasă și să savurezi cel 
puţin un cocteil tropical răcoritor!

6. Marea Barieră de Corali 
După o plimbare relaxată prin portul turistic 
din Cairns, pornim într-o croazieră de zile mari. 
Urcăm la bordul unui catamaran și mergem până 
la platforma Marine World de pe reciful Moore, 
chiar în inima Marii Bariere de Corali. Avem cinci 
ore la dispoziţie pentru o multitudine de activităţi 
deosebite: snorkeling, scuba diving, plimbarea 
cu barca cu fund de sticlă, semi-scufundare și alte 
surprize. Cu alte cuvinte, numeroase metode de 
explorare a superbei „păduri tropicale” din ocean, 
unică în lume și deosebit de fragilă. La prânz, 
mâncăm pe vas preparate proaspete pe bază 
de fructe de mare și savurăm cafea și ceai după 
bunul plac. Ne întoarcem la Cairns și petrecem 
restul serii cum dorim.

7. Kuranda - Skyrail - Tjapukai Cultural Park 
(Opţional)
O nouă zi cu atmosferă de vacanţă, în care te poţi 

  14 nopti cazare: 
    hotel de 3-4*

14 mese incluse:
    14 mic-dejunuri

Transport: 
    cu avion

Multiculturalismul și-a întins rădăcinile în 
toate aspectele vieţii, iar asta se observă 
în felul de a fi  al locuitorilor, dar și prin 
preparatele fusion care îţi fac cu ochiul de 
la fi ecare rulotă stradală sau restaurant. 

ATMOSFERA LOCALĂ

TUR DINTR-O PRIVIRE
Splendoarea naturală, neatinsă de om, orașele sofi sticate și relaxarea 
celor din zonă fac din Australia și Noua Zeelandă ţinuturi cuceritoare. Hai 
să descoperim împreună unele dintre cele mai frumoase plaje din lume și 
multe alte locuri memorabile!

Temple și monumenteObiective din Patrimoniul 
Mondial UNESCO

Experienţe inedite

1. București - Melbourne
Plecăm din București cu destinaţia Melbourne, 
unde ne așteaptă zile însorite pe continentul 
australian.

2. Melbourne
Ajungem în Australia aproape de lăsarea serii. 
Bine ai venit! Melbourne ne întâmpină cu un 
multiculturalism remarcabil, cu o arhitectură 
deosebită și cu plaje minunate. Avem ocazia să 
surprindem puţin din sufletul orașului în drum 
spre hotel, unde rămânem să ne odihnim.

3.  Melbourne - Insula Phillip (Opţional)
După un mic-dejun delicios, facem un 
tur al orașului. Admirăm arhitectura unor 
simboluri precum Primăria, Catedrala Sfântul 
Paul, Parlamentul, gara Flinders Street și 
Piata Federaţiei și vedem eleganta zonă de 
promenadă St. Kilda. Continuăm turul cu Shine 
of Rememberance, monument construit în 1934 
în memoria soldaţilor căzuţi în Primul Război 
Mondial, apoi cu Cricket Ground, Piaţa Queen 
Victoria, Universitatea din Melbourne și celebrele 
terenuri de tenis unde are loc Australian Open. 
Ne relaxăm puţin în fermecătoarea Grădină 
Fitzroy, unde printre miile de flori elegante 
se află Captain’s Cook Cottage, un omagiu 
pentru James Cook, care nu a ajuns pe pământ 
australian. Urmează timp liber pentru prânz, prilej 
numai bun pentru a încerca preparate de tip 
street-food, de o varietate impresionantă. 
Opţional, o excursie până pe Phillip Island îţi 
va oferi o panoramică superbă asupra coastei 
și, cu puţin noroc, vei avea cele mai frumoase 
instantanee de vacanţă cu foci, urși Koala și multe 
alte animale exotice. La apusul soarelui, vom lua 
parte la Parada Pinguinilor Pitici, care se întorc la 
ţărm dupa o intensă zi de pescuit. Cu siguranţă, o 
experienţă pe care n-o vei uita niciodată!

4.  Great Ocean Road  
Începem ziua într-un mod idilic cu o excursie 
pe Great Ocean Road, una dintre cele mai 

3849 €
+ 798 € (taxe de aeroport)

/pers.

17 zile

Începând de la

Seară Maori

O incursiune intensă în cultura Maori 
este ingredientul perfect al unei seri în 
Noua Zeelandă. Afl ăm detalii interesante 
despre tradiţiile și religia acestei populaţii 
care a rezistat curajos în faţa europenilor, 
păstrându-și intacte moștenirea și 
obiceiurile. Admirăm un dinamic spectacol 
maori, cu dansuri, cântece și, bineînţeles, 
faimosul dans haka, ce ne va umple cu 
siguranţă de energie și pe noi. Urmează ceva 
delicios: cina este gătită în hangi, cuptor cu 
pietre încinse afl at sub pământ, și are un 
gust aparte.

Au� ralia
& NOUA ZEELANDĂ
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relaxa la plajă sau pe străduţele colorate din 
Cairns. Opţional, îţi propunem o excursie pe 
care ţi-o vei aminti întreaga viaţă. Vom lua trenul 
panoramic Kuranda Scenic pentru o călătorie 
spectaculoasă, alături de un ghid prietenos. În 
Kuranda, vom face o plimbare pe străzile pline 
de magazine de suveniruri, baruri, restaurante 
și cafenele vesele. Mergem apoi timp de o 
oră cu cel mai renumit mijloc de transport 
din Cairns, telefericul Skyrail, care alunecă 
peste pădurea tropicală și îţi oferă șansa unor 
perspective de poveste asupra oceanului 
și cascadelor din zonă. Facem o oprire și la 
Tjapukai Aboriginal Cultural Park, pentru a 
explora bogata istorie a celei mai vechi culturi 
din lume, care datează de peste 40.000 de ani. 

8. Cairns - Sydney
După o ultimă porţie de bălăceală sau o 
plimbare energizantă, ne luăm la revedere de 
la șarmantul Cairns și zburăm cu destinaţia 
Sydney. „Dacă privești pe geam, vei putea 
vedea totul: orizontul dramatic, intinderea 
albastra a portului dantelat de golfuri si o 
puzderie de acoperisuri de olane” - așa descrie 
National Geographic Traveler zborul deasupra 
celui mai populat oraș al Australiei. 

9. Sydney - Bondi Beach
Facem un tur al spectaculosului Sydney alături 
de un ghid local. Vedem clădiri relevante 
istoric precum Conservatorul, Biblioteca de 
Stat, Palatul Parlamentului, Hyde Park Barracks, 
Catedrala St. Mary și Mrs. Macquarie’s Point, 
unde vom face fotografii grandioase cu 
promontoriul în forma unei smochine. Vedem și 
zonele rezidenţiale Rushcutters Bay, Rose Bay, 
Double Bay și Watson Bay to The Gap, apoi 
intrarea în măreţul Port Sydney și continuăm 
spre Bondi Beach. Stai fără grijă, ai timp pentru 

o plimbare în zona de promenadă și pentru a 
savura o îngheţată sau o vată de zahăr pufoasă. 
Revenim apoi la hotel, iar toată după-amiaza 
vei putea explora orașul pentru a-i descoperi 
comorile arhitecturale și naturale.

10. Featherdale Wildlife Park - Blue 
Mountains - Katoomba
Prima destinaţie de astăzi este Featherdale 
Wildlife Park, unde pătrundem în fabuloasa 
faună australiană. Vedem celebrii canguri, 
emu, diavolul tasmanian, wombats, urși Koala 
și îi fotografiem în voie. Continuăm periplul 
către Blue Mountains în timp ce ne bucurăm 
de panorama extraordinară, vedem Echo 
Point și Three Sisters, o legendară formaţiune 
stâncoasă cu reflexe aurii, și ne oprim în 
Katoomba. Aici vom călători pe Scenic Railway, 
calea ferată cea mai abruptă din lume, vom face 
pe jos o incursiune în bogata pădure tropicală 
și vom urca în Scenic Cableway, o telecabină 
imensă care ne va urca pe munte pentru alte 
fotografii de neuitat. Urmează Scenic Skyway, 
o telecabină care te va face să simţi că plutești. 
Ne întoarcem la autocar și mergem în Leura, 
considerat cel mai frumos orășel din zona 
Blue Mountain. Seara revenim în Sydney și ne 
retragem la hotel pentru odihnă.

11. Sydney - Queenstown 
După ce mâncăm de dimineaţă, mergem 
la aeroport pentru îmbarcarea spre Noua 
Zeelandă. Ajungem în Queenstown, care ne 
învăluie în culori pastel, spre deosebire de 
restul peisajului selenar al Tanzaniei. Centrul 
orașului este plin de magazine și cafenele, 
așa că îţi propunem să mergi la o sesiune 
de shopping înainte de turul panoramic al 
pitoreștii așezări de pe malul lacului Wakatipu. 
Pe seară, mergem la hotel, căci ne așteaptă o 

altă zi plină.

12. Milford Sounds
Începem aventura de azi călătorind de-a lungul 
lacului Wakatipu, prin câmpiile Waimea și pe 
dealurile cafenii, în timp ce vârfurile acoperite 
cu zăpadă ne veghează semeţe. Am ajuns în 
locul unde s-a filmat renumitul film „Stăpânul 
Inelelor”, care nu mai are nevoie de niciun 
comentariu. Intrăm pe celebra șosea alpină 
Milford road și ne lăsăm cuceriţi de peisajul 
extraordinar, cu lacuri, chei, păduri tropicale 
și nu numai. În Milford, ne îmbarcăm pentru o 
croazieră specială pe fiord, unde vom admira 
cascadele Bowen și Stirling, vârful Mitre și 
gheţarul Muntelui Pembroke. Cu puţină atenţie, 
veţi vedea delfini, foci sau pinguini, așa că ţineţi 
aparatul de fotografiat la îndemână!

13. Queenstown - Parcul Naţional Muntele 
Cook - Christchurch
Pornim de dimineaţă pe un traseu considerat 
de milioane de turiști cel mai frumos din Noua 
Zeelandă! Mergem prin cheile râului Kawarau 
spre Cornwell, unde se înalţă Munţii Dunstan, 
traversăm Pasul Lindis către Lacul Pukaki și 
ajungem în Parcul Naţional Muntele Cook, 
care face parte din patrimoniul universal. 
Aproape jumătate din suprafaţa parcului este 
reprezentată de gheţari, iar punctul cel mai înalt 
este maiestuosul Munte Cook, 3.764 de metri. 
Continuăm excursia până la Christchurc, unde 
facem un tur al așezării supranumite Orașul 
Grădină, apoi mergem la somn.

14. Christchurch - Auckland - Waitomo - 
Rotorua
După mic-dejun, zburăm spre Waitomo, care 
ascunde o reţea fabuloasă de peste 300 de 
peșteri, interconectate prin pasaje și sculptate 
graţios de izvoare și râuri subterane. Mâncăm 

TOP ATRACŢII

Marea Bariera de Corali 
Marea Barieră de Corali din nord-estul 
Australieri reprezintă cel mai mare 
sistem de recif de corali din lume. 
Ni se dezvăluie ca o lume minunată, 
plină de culori ireale și vieţuitoare 

surprinzătoare Cele 3.000 de recifuri și 300 
de insule din care este formată Marea Barieră 
stârnesc interesul oamenilor de știinţă, al 
fotografi lor, al amatorilor de scufundări 
și al turiștilor, cu toţii plecând cu amintiri 
paradisiace.

1
Featherdale Wildlife Park
Mângâie un Koala, hrănește un 
cangur și întâlnește cele mai 
simpatice animale din Australia 
într-un cadru natural desăvârșit! 
Parcul Featherdale te așteaptă cu 

experienţe care te vor apropia și mai mult de 
natură și te vor învăţa lucruri noi despre specii 
exotice. 

2
Peștera Licuricilor
Descoperite în 1887, cele 300 de 
peșteri de la Wamtomo ascund 
comori nebănuite. În Peștera 
Licuricilor există un „cer înstelat 
în adâncurile pământului”, graţie 

unui fenomen cel puţin neobișnuit. Sute de mii 
de vietăţi afl ate pe tavanul peșterii emit câte o 
lumină, iar stălucirea de poveste se refl ectă în 
apă, dând un aer cu totul ireal locului.

3
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TOP ATRACŢII
DATE DE PLECARE

EXPERIENŢE
CULINARE

Savori din: Australia
.................................................................
Australia are una printre cele mai 
gustoase preparate din pește și 
fructe de mare din lume, așa că îţi 
garantăm că vei mânca produse 
greu de uitat. Sugestia noastră este 
pește proaspăt,prăjit exact cât trebuit, 
stropit cu lămâie și sare de mare, 
învelit în hârtie albă, luat la pachet 
alături de cartofi  prăjiţi și savurat pe 
plajă, în lumina caldă a soarelui. 

FISH ‘N’ CHIPS PE PLAJĂ  
..............................................................

PREŢUL INCLUDE
Zboruri intercontinentale la dus Bucuresti – Melbourne
Zboruri interne si externe directe in Australia si Noua Zeelanda 
pe rutele: 
Melbourne – Cairns, compania Qantas
Cairns – Sydeny, compania Qantas 
Sydney – Queenstown, compania Qantas
Christchurch – Auckland, compania Air New Zeeland
Zboruri intercontinentale la retur Auckland – Bucuresti, 
compania QATAR AIRWAYS via Doha
Cazare 14 nopti cu mic dejun la hoteluri de 4* si 3* superior 
astfel: 3 nopti Melbourne, hotel 4*superior situat central;
3 nopti Cairns, hotel 4* ; 3 nopti Sydney, hotel 4* situat central 
2 nopti Queenstown, hotel 4* ; 1 noapte Christchurch, hotel 3* 
situat central ; 1 noapte Rotorua, hotel 3*;  1 noapte Auckland, 
hotel 4* situat 
Transferuri aeroporturi – hoteluri – aeroporturi pe toata durata 
programului
Tur de oras Melbourne cu ghid local si intrare la Cook’s 
Cottage 
Excursie de 1 zi cu pranz inclus pe Great Ocean Road si biletele 
de intrare incluse
Excursie de 1 zi cu catamaranul si pranz inclus la Marea Bariera 
de Corali;
Tur de oras cu ghid local la Sydney;
Excursie de 1 zi in muntii Blue cu intrare la parcul Featherdale 
Wildlife park, Scenicwolrd pass incluzand  3 calatorii cu Scenic 
Railway, Scenic Cableway, Scenic Skyway;
Excursie la Milford Sounds cu Croaziera pe Fiord si pranz inclus
Tur de oras Queenstown panoramic; 
Excursie de 1 zi la Muntele Cook;
Tur de oras Christchurch panoramic;
Excursie la pesterile Waitomo inclusiv Pestera Licuricilor cu 
pranz bufet inclus;
Maori Experience in Rotorua cuprinzand: dansuri si cantece 
maori inclusiv haka, cina traditionala hangi;
Excursie in satul Hobbitilor cu tur ghidat Hobbiton Movie Set 
Tour, pranz festiv buffet inclus;
Tur de oras Auckland;
Mese incluse in cadrul programului: 5 pranzuri  si 1 cina 
Insotitor de grup din partea agentiei;

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
Taxele de aeroport si combustibil zboruri intercontinentale: 
499 Euro/persoana  (pot suferi modifi cari pana la emiterea 
biletelor);
Taxele de aeroport pentru zbururile locale din Australia si Noua 
Zeelanda: 299 Euro/persoana;
Bacsis pentru soferi si ghizi locali, obligatorii (se achita la fata 
locului);
Asigurarea medicala obligatorie;
Asigurarea storno (optionala, se incheie la semnarea 
contractului de prestari servicii turistice);
Intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele prevazute in 
program;

OPŢIONAL
Insula Pinguinilor – Phillip Island: 110 EUR/persoana 
Kuranda–Skyrail–Tjapukai Cultural Park: 150 EUR/persoana
Acces in Al Maha Lounge (Doha) : 50 EUR/persoana (valabil 
pentru escala de retur);

INFO DESPRE ACEST TUR!

• Supliment de single 1151 €.
• Supliment de 30 € / pers. pentru 

plecarea din 24.04.

SUPLIMENTE & REDUCERI

24.04*; 13.11 
2019

de prânz, apoi facem un tur ghidat care 
ne duce peste 250 de metri în adâncimea 
peșterilor și se încheie cu două locuri iconice, 
Catedrala și Peștera Licuricilor, unde asistăm 
la un spectacol desăvârșit al naturii. Ajungem 
apoi la Rotorua, așezare renumită pentru 
izvoarele termale, reprezentativă pentru 
cultura Maori. 
Seara, am o rezervat un program special: 
Maori Experience! Vom pleca de la hotel catre 
Te Puia Thermal Reserve, iar la sosire vom fi 
intampinati in stil traditional, urmat apoi de un 
spectacol al culturii maori: dansuri si cantece 
maori, inevitabilul haka – toate cu participarea 
audientei. Dupa ce v-ati incercat mainile la 
celebrul dans haka, este timpul sa va delectati 
cu cina traditionala gatita la hangi. Intr-un astfel 
de cuptor, carnea si legumele sunt coapte pe 
pietre incinse sub pamant. Intoarcere la hotel. 
Cazare hotel 3* in Rotorua.

15. Rotorua - Hobbiton Movie Set Tour - 
Auckland
Ne îndreptăm către Matamata, unde ne 
așteaptă Satul Hobbiţilor, construit special 
pentru trilogia „Stăpânul Inelelor”. Facem un 
tur al construcţiilor inedite, pe care îl încheiem 
cu puţină relaxare la Green Dragon Inn, 
savurând o băutură în faţa focului. 
După prânzul delicios, ne îndreptăm spre 
Auckland. Numele său în Maori este Tamaki 
Makaurau, însemnând orașul îndrăgostiţilor, 
așa că nu rămâne decât să pătrundeţi 
în atmosfera romantică. Facem un tur al 
principalului centru cultural al Noii Zeelande și 
vedem mai întâi orașul de sus, de pe Muntele 
Eden, care oferă o panoramă de 360 de 
grade. Vizităm Parnell Village, cel mai vechi 
și mai cochet cartier al Aucklandului, apoi ne 
plimbăm pe Tamaki Drive, unde observăm 
frumuseţea zonei de pe faleza însorită. Restul 
zilei explorăm împrejurimile după cum dorim, 
iar seara revenim la hotel.

16. Auckland - București
Avem o ultimă ocazie de a ne plimba pe 
tărămul nou-zeelandez, înainte de a face 
bagajele și a pleca spre aeroport.

17.  București
Sosim în România, înseninaţi de vacanţa 
însorită și, cu siguranșă, cu amintiri unice în 
viaţă. Pe curând!

PELLERIN PLUS Best Deal
Reducere 150€

PROMO
Reducere 100€

STANDARD PLUS
Reducere 50€

3999 €
+ 798 € (taxe de aeroport) 

3849€
+ 798 € (taxe de aeroport) 

3899 €
+ 798 € (taxe de aeroport) 

3949 €
+ 798 € (taxe de aeroport) 

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
• GRATUIT - asigurare medicală premium;
• GRATUIT – transfer privat          dus – întors 

la Aeroportul Otopeni pentru turiştii 
cu domiciliul în Bucureşti sau GRATUIT 
transfer dus – întors, din oraşul tău către 
Aeroportul Otopeni

• GRATUIT – înfoliere bagaj în Aeroportul 
Otopeni (1 piesă de persoană) 

• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 50% la înscriere;
• Diferenţa de plată pâna la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 30.01.2019
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 30% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 60 de zile 

înainte de data plecării;
• Nu se cumulează cu alte reduceri;
• Oferta este valabilă până la 30.02.2019.
• ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!

• Avans 25% la înscriere;
• Diferenţa de plată până la 35 de zile 

înainte de data plecării;
•  Nu se cumulează cu alte reduceri;
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01 În cazul în care, înaintea sau după
începerea călătoriei, o parte importantă
din serviciile prevăzute în contract nu poate
fi  realizată, agenţia se obligă:
a) să ofere turiştilor alternative, fără costuri
suplimentare, în scopul continuării excursiei
sau
b) să restituie turiştilor, dacă este cazul,
diferenţa dintre contravaloarea serviciilor
achitate şi contravaloarea serviciilor efectiv
prestate, conform analizei de preţ.

02 Agenţia este răspunzătoare de buna
îndeplinire a obligaţiilor asumate
prin contract, cu excepţia cazurilor în care
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă
a acestor obligaţii este atribuită a) turistului;
b) unui terţ care nu este parte în contract iar
cauzele nerealizărilor nu puteau fi  prevăzute
sau evitate; c) când neîndeplinirea
obligaţiilor
se datorează unor cauze de forţă majoră.

03 În cazuri speciale, agenţia poate
majora preţul excursiei cu cel mult 10%
din valoare, acesta neconstituind motiv de
anulare a excursiei. În cazul în care preţurile
stabilite în contract sunt majorate cu mai
mult de 10%, indiferent de motivele
majorării, turistul poate rezilia contractul,
fără nicio obligaţie faţă de agenţie, aceasta
din urmă având obligaţia de a rambursa
turistului toate sumele aferente călătoriei
turistice plătite de acesta.

04 În cazuri speciale (defecţiuni ale
mijlocului de transport, greve, demonstraţii,
schimbări ale orarului de zbor, întârzieri sau
anulări a curselor aeriene, supraaglomerări
ale unităţilor de cazare etc.) agenţia poate
opera modifi cări în structura şi organizarea
programului turistic, înaintea sau în timpul
derulării acestuia, fără a afecta însă calitatea
şi/sau cantitatea serviciilor. De asemenea, în
cazuri similare, agenţia poate înlocui hotelul,
restaurantul sau mijlocul de transport iniţial,
asigurând servicii de calitate egală sau
superioară, ambele situaţii neconstituind
motiv de anulare a excursiei.

05 Agenţia poate anula, reprograma
sau recalcula o acţiune turistică dacă
grupul minim necesar nu s-a realizat, având
obligaţia de a informa turiştii cu minimum 15
zile înaintea plecării. În cazul reprogramării
sau a majorării preţului excursiei, ca urmare
a acestui caz, turiştii au posibilitatea de a
accepta noua dată de plecare, respectiv noul
preţ sau de a se retrage fără penalizări. De
asemenea, agenţia poate anula o excursie în
cazul neobţinerii vizelor necesare realizării
acesteia. Turistul este obligat să comunice
agenţiei decizia sa în termen de 5 zile
calendaristice de la primirea înştiinţării
privind modifi cările.

06 Deoarece pentru retragerile din
orice motiv înaintea plecării se aplică
penalizări conform contractului, pentru a
nu pierde sumele achitate, se recomandă
plata unei asigurări storno (aproximativ
1,5% din preţul excursiei), care prevede
restituirea banilor când nu se mai poate
participa la excursie datorită îmbolnăvirilor,
deceselor, accidentelor, furtului sau
distrugerii paşaportului, devastării
domiciliului în urma unui incendiu, a unei
explozii, a unui furt ori a unei calamităţi
naturale etc. Asigurarea storno se face la
fi liala unei societăţi de asigurări din
localitatea în care îşi are sediul agenţia de
turism care a efectuat înscrierea turistului.
07 În cazul în care turistul renunţă la
excursie, indiferent de motive, acesta
va suporta următoarele penalităţi calculate
din valoarea totală a excursiei:
a) 25 % din preţul pachetului de servicii,
pentru retragerea cu până la 30 zile
calendaristice înainte de plecare/ intrare;

b) 50 % din preţul pachetului de servicii,
pentru retragerea în intervalul 29-16 de zile
calendaristice înainte de plecare / intrare;
c) 100 % din preţul pachetului de servicii,
pentru retragerea în intervalul 15-0 zile
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calendaristice înainte de plecare / intrare sau
dacă turistul nu ajunge la timp la aeroport
sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca
în călătorie pentru că nu are actele în regulă
sau dacă este întors de la graniţă de către
poliţia de frontieră.
d) 100 % din preţul pachetului de servicii, în
cazul în care turistul a achiziţionat pachetul
de servicii turistice din cadrul programelor
speciale de tip Early Booking, Black Friday,
Last Minute, sau alte programe similare
indiferent de data la care turistul solicită
renunţarea.
08 Retragerea sumelor de către turist se
va face în termen de 5 zile de la data
depunerii cererii.

09 Agenţia va acorda despăgubiri în
funcţie de gradul de nerespecatre a
obligaţiilor din contract, despăgubiri
cumulate ce nu pot depăşi cel mult de două
ori valoarea serviciilor turistice neprestate,
conform analizei de preţ.

10 Agenţia Christian Tour nu se poate face
responsabilă de situaţii în care apar
nemulţumiri ca urmare a sesizării unor
eventuale discordanţe dintre clasifi carea
ofi cială a anumitor servicii turistice (hoteluri,
transport, restaurante etc.) şi calitatea
acestora. Clasifi carea unităţilor de cazare din
anumite ţări vizitate, aşa cum este prezentată
în ofertă, este cea ofi cial acordată de
ministerele de resort din ţările respective
şi poate să nu corespundă întotdeauna cu
clasifi carea unităţilor de cazare din România.
De aceea, în programele excursiilor este
precizata cazarea la 3* şi 2*, chiar dacă
imensa majoritate a hotelurilor folosite este
de cel puţin 3*.
11Menţiunea în textul programului „Cazare
la Paris” se referă şi la hotelurile din
suburbiile marilor oraşe, la fel cum
menţiunea: „cazare în zonă”, face referire
şi la acele unităţi hoteliere care se afl ă
la o distanţă de până la 100 km în jurul
destinaţiei menţionate.
12 Anumite programe turistice includ şi
cazări pe ferry boat. Cabinele de ferry
boat au de regulă paturi suprapuse şi nu au
întotdeuna în dotare grup sanitar propriu,
acesta fi ind comun pentru mai multe cabine.
13 Micul dejun diferă, de asemenea, de la
o ţară la alta, acesta putând fi  gen bufet sau
continental etc. De regulă, în Italia şi Franţa
nu se pune accent deosebit pe micul dejun.
Cu toate acestea, agenţia Christian Tour este
preocupată de a contracta acele hoteluri
care oferă şi un mic dejun consistent, gen
bufet. Aceasta nu este însă o regulă. În
respectul faţă de regulile internaţionale, este
interzis de a scoate mâncare sau băutură
din restaurante sau de a se aduce mâncare
sau băutură în restaurante pentru consum.
Turiştii care încalcă aceste norme sunt
pasibili să fi e obligaţi la o plată suplimentară
către restaurant.

14 Transportul se asigură cu autocare şi
companii aeriene licenţiate. În cazul
transportului cu autocarul, se fac opriri
regulate la intervale de 2,5–3 ore, pentru
necesităţi, servirea mesei etc. Toaletele
din autocare nu se folosesc, iar fumatul în
autocar este interzis.

15 Excursiile opţionale se referă la acele
excursii care nu sunt incluse în costul
pachetului turistic, acestea putând fi 
cumpărate sau nu de către turişti. Inscrierea
şi plata excursiilor opţionale – în cazul
excursiilor organizate de terţi sau parteneri
locali – pot fi  comandate şi plătite şi la faţa

locului, direct reprezentanţilor locali. În
preţul excursiilor opţionale nu este inclusă
şi intrarea la obiectivele turistice. Pe durata
circuitelor, tururile de oraş se fac pietonal
sau cu mijloace de transport locale, dacă în
program nu este precizat altfel.
Datorită restricţiilor de circulaţie în marile
oraşe, autocarele nu au voie să intre în
incinta sau în apropierea anumitor obiective
turistice.

16 Agenţia Christian Tour foloseşte în
circuitele pe care le organizează ghizi
români autorizaţi. Conform legilor
internaţionale, doar ghizii locali au dreptul
să ofere servicii în interiorul oraşelor,
muzeelor, monumentelor, aşezăminte de cult
etc. Astfel, ghizii români vor oferi explicaţii
turiştilor doar în afara obiectivelor turistice,
de obicei în autocar, iar ghidajul cu ghizi
autorizaţi locali, acolo unde nu sunt prevăzuţi
în program, putând fi  posibil doar dacă
grupul de turişti consimte la angajarea
acestora, urmând ca ghidul român să
efectueze traducerea. Vizitarea
muzeelor, datorită intereselor şi gusturilor
diferite ale turiştilor, se face individual, cu
stabilirea în prealabil de către ghid a locului
şi a orei de întâlnire cu grupul. Anumite
obiective turistice incluse în program pot săşi
modifi ce orarul de vizitare fără înştiinţare
prealabilă. În acest sens, agenţia nu poate fi 
făcută răspunzătoare.

17 Pe parcursul circuitelor, sosirea la
cazare se face de regulă seara, uzual între
20:00 şi 22:00, putând apărea întârzieri
datorită condiţiilor de trafi c, vreme etc. Orele
de sosire la cazare variază de la o zi la alta,
în funcţie de programul turistic. Agenţia nu
se face răspunzătoare pentru nerespectarea
sau întârzierea programului turistic datorită
condiţiilor de trafi c (ambuteiaje, închiderea
anumitor sectoare de drum etc.), a întârzierii
turiştilor la punctele stabilite pentru întâlnire,
a vremii sau a vămilor.

18 Taxele de aeroport şi de securitate pot fi 
modifi cate de către companiile aviatice
fără înştiintare prealabilă, agenţia urmând a
informa turiştii despre aceste modifi cări.

19 Agenţia nu se poate face răspunzătoare
pentru nerespectarea programului
turistic din vina turiştilor (întarzieri la
program, atitudini ofensatoare sau ostile faţă
de ghid sau faţă de conducătorii auto etc.).

20 Răspunderea privind pierderea, furtul,
deteriorarea bagajelor, a obiectelor
personale sau a actelor de călătorie este
în sarcina turiştilor. Pe durata trasportului,
bagajele turiştilor sunt asigurate de către
fi rma transportatoare. În cazul pierderii
bagajelor sau a furtului din bagaje pe durata
transportului cu avionul, turistul îşi va adresa
plângerea direct companiei aeriene.

21 Ocuparea locurilor în autocar se face în
functie de data înscrierii. Locurile sunt
confi rmate de către agenţie la data achitării
avansului, exceptând persoanele care
călătoresc singure. Alocarea locurilor în
cazul transportului cu avionul se face doar
la birourile de check-in. Agenţia nu are
obligaţia alocării unui anumit tip de camere
la hotelurile pentru care s-a facut rezervarea,
decât dacă acest lucru s-a precizat în
contractul turistic, astfel camerele se alocă la
recepţia hotelului. Oferta generală a agenţiei
este bazată de regulă pe camere standard,
dacă nu este altfel precizat, multe hoteluri
percepând taxe suplimentare pentru
alocarea preferenţială a anumitor tipuri de
camere.

22 Camerele cu 3 paturi (triple) pot fi : a)
cu 3 paturi de acelaşi fel sau b) cu 2 paturi
de acelasi fel şi unul pliant sau c) cu un
pat matrimonial şi unul normal sau pliant.

Structura camerelor triple se ştie numai la
faţa locului.
23 Copiii minori (sub 18 ani) pot ieşi din
ţară dacă: a) sunt însoţiţi de ambii părinţi sau
b) sunt însoţiţi de un părinte care are
acordul notarial sau certifi catul de deces
al celuilalt,ori hotărârea judecătorească
defi nitivă de încredinţare a copilului etc. sau
c) sunt însoţiţi de o persoană care are asupra
sa propriul certifi cat de cazier judiciar şi
declaraţiile notariale ale celor doi părinţi.
Nerespectarea celor de mai sus duce la
oprirea la frontiera română a copiilor, caz în
care agenţia nu răspunde de consecinţe.

24 Dacă turistul este nemulţumit de
serviciile turistice primite, are obligaţia de a
întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit
cu privire la defi cienţele constatate legate
de realizarea pachetului de servicii turistice
contractat, ce se va transmite prompt atât
Agenţiei (ghidului însoţitor), cât şi
prestatorului de servicii (conducerii hotelului,
restaurantului) înainte de terminarea
sejurului. Reclamaţiile făcute după
terminarea sejurului nu pot fi  identifi cate şi
deci nu pot fi  luate în considerare.
25 Atât agentia, cât şi prestatorul de servicii
vor acţiona imediat pentru soluţionarea
sesizării. În cazul în care sesizarea nu este
soluţionată sau este soluţionată parţial,
turistul va depune la sediul agenţiei o
reclamaţie în scris, în termen de maxim 3 zile
calendaristice de la încheierea călătoriei.

26 Dacă în urma analizei reclamaţiei
se constată că agenţia nu şi-a îndeplinit
obligaţiile asumate, acesta va propune
alternative de compensare sau va despăgubi
turiştii reclamanţi cu contravaloarea
serviciilor neprestate sau incomplet prestate,
în termen de 30 de zile de la data depunerii
reclamaţiei. Agenţia nu ia în considerare
reclamaţiile sau notifi cările făcute în nume
colecti.

27 Tarifele, datele de plecare precum şi
durata circuitelor prezentate în catalog
sunt valabile la data redactării catalogului,
acestea putând suferi mici modifi cări.
Întotdeauna vor avea prioritate informaţiile
actualizate primite în agenţie.

28 Imaginile prezentate în catalog au
caracter informativ şi nu au valoare
contractuală.

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 fi ind 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 infl uenţeze tariful deja
stabilit. Rezervările făcute în perioada de
early booking nu permit modifi cări de
nume sau anulări. Orice
modifi cări 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.
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