Experienţe culturale
Yugoslavia – călătorie în timp
Slovenia – Croația – Muntenegru - Serbia
Ljubljana – Bled – Postojna- Groznjan –Porec – Rovinj – Pola - Opatija – Zadar – Trogir – Split
Dubrovnik –Kotor – Cetinje – Belgrad

245

De la
€
+ 135 euro (transport autocar)

10 zile - Autocar
DATE DE PLECARE 2018:
01.05; 28.06; 23.08; 25.09
PREŢUL INCLUDE
 Transport cu autocar climatizat;
 9 cazări hotel de 2-3*;
 9 mic dejun;
 Ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu.
BONUSURI
 transferuri
din țară conform
programului.
 NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare
medicală,
asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB CARD
 Reducere
10% la achitarea
excursiilor opționale din țara,
pentru posesorii de card PELLERIN
CLUB CARD.

OPȚIONAL
 Excursie Lacul Bled – 20 € / pers.
 Cină tradițională în Belgrad 25 €
/pers.
 Croazieră Marea Adriatică (Insulele
Krk, Cres, Plavnik, Kormati) – 35 € /
pers.

Program
 Ziua 1. București – Budapesta

Iți dăm întâlnire dis-de-dimineață, la ora 6.30 dimineața, in cea mai modernă
autogară din România - Autogara Centrală - București, să pornim cu dreptul într-o
călătorie fabuloasă spre două dintre destinațiile cele mai spectaculoase pe care le
adăpostesc Balcanii. Călătoria cu autocarul este relaxantă, confortabilă și îți dă prilejul să
faci cunoștință atât cu locurile care ți se perindă prin fața ochilor, cât și cu partenerii tăi
de călătorie. Avem din start, cu toții, un punct de pornire în discuții: pasiunea pentru o
zonă a Europei încărcată de istorie! Prima noastra oprire va fi la Budapesta unde ne
cazam si ne pregatim pentru o noua aventura.

 Ziua 2. Budapesta - Ljubljana

Capitala Sloveniei, Ljubljana, este unul dintre cele mai fermecătoare orașe ale
Europei Centrale. Ne bucurăm împreună că am ajuns în acest oraș care, cu siguranță, ne
va încânta ochii și sufletul cu abilitatea sa de a aduce împreună trecutul și prezentul.
Respirăm aerul curat al unei capitale verzi și savurăm începutul unei călătorii încărcate
de istorie. Deși este un oraș de dimensiuni medii, cu aproximativ 280. 000 de locuitori,
concentrația de atracții turistice îți dă de gândit imediat. Cu ce începem?! Avem timp să
ne lămurim la cină, când vom savura bucatele în care se amestecă, gurmand, influențele
celor trei culturi care își pun amprenta asupra locului: germană, latină și slavă. Aici ne
stabilim cartierul general pentru următoarele zile.

 Ziua 3. Ljubljana – Lacul Bled
După o noapte odihnitoare și un mic dejun sățios, pornim împreună să vedem cu
ochii noștri cum se integrează istoria într-un prezent vibrant și viu. Căci te uimește
verdeața orașului, iar tihna acestei capitale europene te va cuprinde ca o poveste
frumoasă. Destinația noastră este Castelul Ljubljana, care se înalță pe dealul din mijlocul
capitalei slovene. Acesta datează din secolul al XV-lea și aspectul său impunător îi
trădează rolul istoric de fortăreață, cazarmă și reședință regală. Verifică bateriile
aparatului de fotografiat sau bazează-te pe camera telefonului, la alegere. Însă te
asigurăm că vei dori să faci fotografii care să îți amintească de acest castel și de panorama
pe care o creează spectaculoasa vecinătate a lacului Bled sau decorațiunile baroce ale
Capelei Sf. Gheorghe, decorate cu blazonul guvernatorilor provinciei Kranjska.
Podul Triplu este unul dintre cele mai frumoase și cunoscute poduri din Ljubljana.
Arhitectura sa specială reunește, de fapt, un grup de trei poduri care leagă orașul modern
de centrul medieval. Zona este animată de baruri și restaurante, iar turiștii reușesc aici să
facă fotografii demne de pus în ramă!

Moment de răgaz:
Prânzul îl luăm împreună, după ce decidem că dieta poate să mai aștepte puțin.
Piața Centrală din Ljubljana este locul unde oamenii își dau întâlnire. Agitația veselă a
pieței este presărată cu ocazii perfecte de shopping, căci aici găsești produse tradiționale,
condimente, ierburi medicinale și, nu în ultimul rînd, haine și accesorii.
Preparatele tradiționale sunt parte din mândria locului, căci în Ljubljana vei mânca
un strudel uimitor, vei gusta brînzeturi rafinate și îți vei stinge setea cu bere locală.
Slovenii se laudă cu apicultura și au nenumărate soiuri de miere. Așa că dacă te gândești
să aduci un suvenir pentru cei dragi, acum este momentul să te aprovizionezi cu miere
parfumată.
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Supliment de single: 165 €
Reducere a 3-a pers. în cameră:
15 €
Copil 6-12 ani reducere 25 € în
cameră dublă cu doi adulți.

Dupa amiaza va propunem o excursie optionala la Bled, renumita statiune a Sloveniei
situata in nord-vestul extrem al Sloveniei, la poalele Alpilor Iulieni şi între râurile Sava
Bohinjka şi Sava Dolinka. Piscurile munţilor, reflectate în apele lacului, soarele şi aerul
proaspăt din Bled fac din staţiunea alpină un refugiu ideal pentru o pauză relaxantă.
Turistii vin aici sa admire Lacul Bled, care se intinde pe o suprafata de circa 144 de
hectare si are o adancime maxima de 30 de metri iar izvoarele termale interceptate sunt
directionate catre piscinele unor hoteluri pentru tratamente medicale si divertisment.
În inima lacului glaciar Bled se află o insulă în formă de lacrimă, singura insulă
naturală din Slovenia, din calcar şi dolomită. Împrumutând denumirea lacului de care e
înconjurată, insula Bled este una dintre cele mai frumoase atracţii ale regiunii. Peticul de
pământ insular abundă în vegetaţie, chiar clădirile găzduite aici fiind aproape complet
"inverzite", graţie florei luxuriante. Multe legende plutesc în jurul insulei, dintre care una
aminteste ca pe insulă s-ar fi aflat cândva un templu, dedicat zeiţei slave a dragostei, Živa,
şi aflat sub protecţia călugărului legendar Staroslav şi a fiicei acestuia, Bogomila.
Un alt obiectiv turistic reprezentativ al staţiunii Bled îl reprezintă castelul cu acelaşi
nume, cel mai vechi din Slovenia, aşezat pe marginea unei stânci abrupte, chiar deasupra
lacului Bled. Castelul a fost pentru prima oară menţionat în scris în 1011, atunci când
împăratul german Henric al II-lea l-a donat Episcopului din Brixen.
Cea mai buna metoda de a explora Lacul Bled este trenuletul turistic care ocoleste
lacul si ne da posibilitatea de a fotografia cel mai bine peisajul.
Seara ne intoarcem in Ljubljana pentru cazare la acelasi hotel.

 Ziua 4. Postojna – Groznjan –Porec – Rovinj – Pola - Opatija
Plecam spre Postojna. Podișul Karst se întinde din Slovenia ca un braț ce se
odihnește pe umerii Italiei. Această regiune este faimoasă deoarece de aici derivă
termenul de carst sau relief carstic. Paleologii descoperă peșteri noi în Slovenia în fiecare
an, și sunt deja peste 8000. Însă cea mai mare și mai vizitată este peștera Postojna.
Ascunde o serie de minunății, printre care și forme de viață rare (aici a venit pe lume, în
2016, un pui de salamandră dintr-o specie foarte rară!).

Moment de răgaz:
Ajunși în acesta zona a Sloveniei, ne delectăm cu mâncarea tradițională. O porție
fierbinte de varză călită și friptură de porc ne reface energia. După plimbarea prin natură,
avem nevoie de o masă copioasă iar restaurantele de aici se laudă cu vinuri atent
selecționate din cele peste 100 de crame locale. Slovenii au și ei țuica lor! O produc din
diverse fructe, dar cea din prune se numește “Brkinski slivovec”. Păstrează loc și pentru
înghețata de miere. Crede-mă, așa ceva nu ai mai gustat!
Urcăm în autocar și ne pregătim pentru excursia de azi în partea croată a Istriei.
Primul popas îl facem în orășelul Groznjan, un loc pitoresc cu o istorie interesantă. Pe
măsură ce pășești pe străduțele pline cu artiști, artizani și cafenele, nu ai crede că, acum
cîțiva ani, Groznjan a fost cât pe ce să ajungă un oraș abandonat. Dacă nu credeai în a doua
șansă, vei vedea cu ochii tăi că se poate! Un oraș medieval a cărui frumusețe originală a
fost păstrată până astăzi, prin conservarea zidurilor vechi, forturi, biserici și monumente.
Vizităm apoi bazilica din Porec, care datează din secolul V și își păstrează intact farmecul
mozaicului auriu.
Drumul nostru prin Istria continua cu un popas in Rovinj, pe malul mării Adriatice.
Acest oraș de pe litoral are un trecut venețian și un centru istoric delimitat de un labirint
de străzi pietruite. În vârful colinei zărim Catedrala Sf. Eufemie, construită de venețieni
in secolul al XVII – lea. Cele mai frumoase priveliști și fotografii din Rovinj pot fi obținute
din portul orașului. Din această perspectivă puteți vedea acele case frumoase pictate se se
întind până la malul mării cu impunătoarea Basilica a Sfântului Eufemie în spatele lor.
Moment de ragaz :
Rovinj este denumit de localnici „Perla Istriei”, si mandru de titulatura pe care o
poarta nu poate fi ocolit in circuitele turistice. Ne relaxăm în arhitectura sa cu influențe
venețiene și ne răsfățăm cu un pic de shopping. Pentru cei pasionați de artă le
recomandam sa mearga pe strada Grisia din centrul vechi. In Croatia numele de Grisia

2

BINE DE ŞTIUT
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de

















a refuza intrarea pe teritoriul statului a
oricărei persoane care nu prezintă
suficientă încredere chiar dacă aceasta a
obţinut acordul pentru obţinerea vizei
turistice. Agenţia de turism nu poate fi
făcută răspunzătoare pentru astfel de
situaţii ce nu pot fi depistate anterior
plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i
fi refuzată intrarea şi de aceea este
obligat să informeze agenţia asupra
oricărui incident petrecut vreodată în
afara graniţelor României, precum şi
asupra oricărei tangenţe pe car5e o are
cu statele în care are loc desfăşurarea
programului.
Minorii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să
iasă din ţară: să călătorească cu cel
puţin un adult însoţitor; să aibă asupra
lor acordul ambilor părinţi (sau al
părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat
la notariat; adultul care-i însoţeşte, în
cazul în care acesta nu este unul dintre
părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe
care să-l prezinte la frontieră).
Programul acţiunii poate fi modificat de
către conducătorul de grup, ca ordine
de desfăşurare sau se pot înlocui unele
obiective sau hoteluri în funcţie de
anumite situaţii speciale.
Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de
transport este cea oficială din țările
tranzitate.
Obiectivele menționate în tururile
panoramice cu autocarul se vizitează
doar pe exterior.
Distribuţia camerelor la hotel se face de
către recepţia acestuia; problemele
legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de către turist direct
la recepţie, asistat de însoţitorul de
grup.
Pentru anumite facilităţi din hotel sau
din cameră, hotelierul poate solicita
taxe suplimentare (minibar/frigider, seif
etc.); în momentul sosirii la hotel
solicitaţi recepţionerului să vă
informeze cu exactitate asupra lor.
Autorităţile locale pot solicita o taxă de
genul taxei de staţiune. Aceasta se va
achita de către turişti la recepţia
hotelurilor.
Pentru călătorie sunt necesare cartea de
identitate sau paşaportul valabile 6 luni
de la data întoarcerii în ţară.

Grup minim 35 pers.

este cunoscut ca fiind numele celui mai mare festival de Pictura in aer liber. In fiecare an in
luna august peretii caselor cat si scarile de piatra ale acestei strazi sunt “tapetate” cu tablouri
realizate de pictori atat din intreaga Croatie cat si din Europa. Aici sunt galerii cu vânzare la
tot pasul iar pentru cei care vor să plece cu un suvenir cu tipic local, cochet, magazinele sunt
la o aruncătură de băț.
Dupa Rovinj, ne oprim si in frumosul orasel Pola. Este cel mai vechi si cel mai mare oras
din regiunea istorica Istria, fiind cunoscut pentru clădirile sale care au supravietuit încă din
perioada romană. Un exemplu in acest sens este Amfiteatrul denumit si Arena, care seamana
foarte mult cu Colloseum –ul din Roma, dar la o scara mult mai mica. A fost construit in
secolul I in timpul imparatului Augustus și este unul dintre cele mai bine conservate
amfiteatre din antichitate iar UNESCO l-a inclus in lista sa de patrimoniu inca din 1997. In
apropiere se afla si Templul lui Augustus, închinat în cinstea primului împărat al Romei. Pe
seară, ajungem în Opatija, pe care o vom descoperi după un somn bun. Cazare la hotel in
Opatija.

 Ziua 5. Croazieră pe cele 4 insule. Insula Krk.

Program liber la dispoziție sau excursie în Insula Krk, de unde opțional vă puteți
îmbarca pentru croaziera (cca, 4 ore ) pe Marea Adriatică (Insulele Krk, Cres, Plavink, și
Kormati). Nu uitați aparatul foto si costumul de baie! Seara ne intoarcem la hotelul nostru din
Opatija. Cazare.

 Ziua 6. Opatija – Zadar –Trogir – Split
Suntem nerabdatori sa pornim la drum. Programul de azi are ca punct terminus Split.
Dar mai intai ne oprim in Zadar , un oraș istoric pitoresc, pentru un tur pietonal în centrul
istoric. Orasul se remarcă prin numeroasele biserici care au supravietuit raidurilor aeriene in
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Catedrala Sf. Anastasia din secolul al XIII-lea, este
cea mai mare și mai frumoasă biserică romană din Dalmația.
Urmatoarea oprire va fi in Trogir, „orasul-muzeu” și sit UNESCO care ne dezvăluie o
mulțime de atractii istorice minunate, de la ziduri medievale și bastioane, la străzi pitorești și
arcade. Catedrala Sf. Laurențiu, datează din anul 1213 dominand peisajul atracțiilor
turistice din Trogir, este aplasata in centrul vechi al orasului. Statuile lui Adam si a Evei
„pazesc” intrarea in catedrala, iar daca vrei sa admiri de la inaltime frumoasa piateta poti
urca pana la etajul superior. Dupa catedrala se afla Turnul cu Ceas si Loggia, ramasite ale
unei biserici mici „Sf Sebastian”. Urmează Palatul Primăriei-Rectorului sau Palatului
Ducelui, o constructie foarte frumoasa cu o fantana in curte, o scara interioara cu motive
gotice, iar pe interior la partea superioara, multiple blazoane ale vechilor si importantelor
familii din Trogir. Pe strazile inguste, trecand pe langa numeroase terase si apoi pe langa
Manastirea “Sf. Nicolae”, iesim pe bulevardul de promenadă al orasului-muzeu, intitulat
Riva. Printre palmieri si tarabe cu fel de fel de suveniruri, trecand pe lângă statuia lui
Augustin Kazotic, un umanist si episcop nascut in Trogir, ajungem in partea de sud-est a
orasului, unde se află Fortareata Kamerlengo, fosta resedintă a guvernatorului venetian.
Alaturi se află Turnul Sf. Marcu, o construcţie circulara care corespundea candva cu
fortareata si adapostea artileria capabilă sa apere orasul de fortele care veneau dinspre mare.
Plecam din Trogir cu o impresie placuta despre frumosul oras venetian si ne indreptam
spre Split. Cazare in zona Split –Sinj.

 Ziua 7. Split - Dubrovnik
Ne trezim voioşi pentru a începe ziua cu o incursiune în Split, cel de-al doilea oraş al
Croaţiei - o adevărată nestemată la malul mării, un amestec spectaculos de vechi și nou, de
clădiri istorice unice cu plaje cosmopolite și o peninsulă împădurită numită “Marjan”. Vizităm,
Catedrala cu faimosul turn cu clopot, Templul lui Jupiter, iar lângă avem ocazia să
contemplăm ruinele romane şi câteva clădiri medievale. Ne indreptăm paşii către inima
orașului vechi unde se află cetatea antică cu fortificațiile vechiului palat roman Palatul
Diocleţian construit la comanda împăratului. Rătăcim pe aleile medievale pline de viață unde
avem de ales între magazine cochete, restaurante apetisante și galerii de artă. Promenada cu
faleza ne oferă o priveliște încântătoare spre marea animată de veliere, iar în depărtare
ghicim că se ascund plaje izolate, pâlcuri de pini și plantații de măslini bătute de briza
aromată a mării. De pe cea mai renumită plajă de aici, Bacvice, zărim către orizont insulele
învecinate Solta, Brac și Hvar.
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Moment de răgaz:
Promenada cu faleza ne oferă o priveliște încântătoare spre marea animată de veliere, iar în depărtare ghicim că se ascund plaje izolate,
pâlcuri de pini și plantații de măslini bătute de briza aromată a mării. Savurati o cafea sau un frappe la una dintre cafenelele aici si
contemplati frumoasa culoare albastra a Marii Adriatice.
După vizita în Split, ne îndreptăm către Dubrovnik. Oraşul Dubrovnik a fost întemeiat în secolul al XVI-lea, adăpostind în portul său o
flotă comerciala recunoscută timp de secole în întreaga lume. Intrăm animați de o curiozitate… De ce a fost ales Dubrovnic de echipa
serialului “Urzeala Tronurilor” ca loc de filmare? De îndată ce pornim la pas prin vechiul oraș, găsim și răspunsul: scenografia e perfecta
pentru scenele pline de fantezie din serial. Palatele superbe, capelele renascentiste, clădiri venetiene și vile elegante cu influenţe baroce
străjuiesc străduțele pavate cu piatră cubica. Avem motiv să ne oprim la Biserica Franciscana cu cea mai veche farmacie din lume. Apoi ne
atrag ca niște magneți fortăreaţa Lovrijenac și Minceta. Mergem pe Stradun – principala arteră pietonală din cetate, și vedem alte vestigii
ale gloriei acestui oraș-port: Biserica San Salvadore, Palatul Rectorilor, superbul Palat Sponza, Turnul cu Ceas, simbol al oraşului,
Biserica Sf. Vasile, Mănăstirea Dominicană, Portul vechi şi Fortăreaţa Ravelin. Admirăm Catedrala din Dubrovnik, o impresionantă
bazilică barocă a cărei reconstrucție ar fi fost finanțată de însuși marele rege cruciat Richard Inimă de Leu. Apoi ne facem timp pentru
cumpărături, pentru a savura o cafea şi admira peisajul citadin.
Celebrităţi ca Beyoncé, Roman Abramovici, Sir Roger Moore și Bob Geldof au fost zăriți pe aici, ba mai mult, orașul vechi din Dubrovnik a
devenit o locație populară de cinema în ultimii ani. De exemplu, aici au fost filmate scene ample pentru “Game of Thrones”, “Star Wars” sau
“Robin Hood”. Seara cazare la hotel in zona Dubrovnik.

 Ziua 8. Dubrovnik – Fiordul Kotor - Cetinje

Suntem nerăbdători să pornim la drum, iar urmatorul nostru “obiectiv” este Fiordul Kotor, unul dintre cele mai frumoase golfuri din
lume, deseori denumit "Fiordul Sudului", inclus pe lista Patrimoniului UNESCO din 1979. Oraşul Kotor, fortăreață navală venețiană între
secolele XV-XVIII, este un adevărat monument în aer liber. Tot aici, păstrând tradiția de secole, localnicii ne fac poftă cu şunca uscată,
măslinele amestecate cu rozmarin de munte şi ghirlandele de smochine uscate strânse cu frunze de dafin.
Ne indreptam spre Cetinje, care prin arhitectura sa urbană este o reflexie și totodată subiect de reflecție a istoriei tumultoase a acestui
stat ex-yugoslav. Ne oprim la mănăstirea construită în 1484 şi la Palatul Regelui Nicolae. Apoi ne continuăm plimbarea pe korzo,
promenada orașului, o zonă pietonală animată de artiști de stradă, terase cochete, cafenele moderne, aflate în preajma Academiei de Arte.
Admirăm reşedinţa prezidenţială, apoi ne îndreptăm spre Biserica Ćipur ridicată pe fundaţia vechii mănăstirii Crnojević din secolul al XVlea. Noua mănăstire, ridicată în 1701 păstrează moaștele Sf. Ioan Botezatorul şi o bucată din Crucea Sfantă. Cetinje ne surprinde plăcut, fiind
un oraș cu o moștenire culturală unică, cu oameni care par să prețuiască viața așa cum o făceam și noi nu demult, în tihnă. Cazare in Cetinje.

 Ziua 9. Cetinje – Canionul Tara – Belgrad
Itinerariul nostru continuă cu vizita Parcului Durmitor și a Canionului de pe râul Tara. Parcul Naţional Durmitor se află la 2.522 m, astfel
încât, e bine să vă pregătiţi aparatele de fotografiat pentru cât mai multe cadre spectaculoase. Durmitor, se află pe lista Patrimoniului
UNESCO din 1980, împreună cu râurile Tara, Draga și Susica, ale căror canioane brăzdează Rezervația. Canionul Râului Tara este considerat
un monument al naturii, cu a sa adâncime de peste 1300 m fiind al doilea ca mărime după Marele Canion din Statele Unite! Pornim acum
motorele către Belgrad, capitala Serbiei. Ajungem seara în Belgrad. Cazare la hotel in Belgrad.
Moment de răgaz: (program optional)
Seara ne mai rămîne timp să ne înfruptăm din preparatele supra-calorice, dar extrem de gustoase ale bucătăriei sârbești, și să ciocnim
paharele pline de sljivovica (slibovița), rakija (rachiu) sau variantele sale mai fanteziste cu diverse arome precum cea de gutui, caise sau
nuc. Ar fi păcat să nu gustăm din păcătoasa medovaca (băutura ursului), o variațiune a rachiului în care mierea este vedetă. Hai să ciocnim
cupele, să schimbăm impresii și să legăm prietenii noi. În definitiv, suntem camarazi de călătorie și nu-i exclus să mai fim și altădată …
Ne intoarcem la hotel in Belgrad cu amintiri frumoase despre locurile pe care le-am vizitat.

 Ziua 10. Belgrad – București
După micul dejun, ne pregatim sa plecam spre tara, dar ne rămâne timp să facem un scurt tur panoramic. La început, ne încearcă un
puternic sentiment de déjà vu: aceleași clădiri stereotipe, bulevarde largi flancate de blocuri de locuințe, cartiere urbanizate în stilul
caracteristic al epocii comuniste. Apoi totul se schimbă și putem să admirăm clădirile și monumentele istorice îmbăiate în lumini
ambientale. Ne vor impresiona pe rând: Parlamentul, Citadela Kalemegdan, Palatul Printesei Ljubice, artera pietonala Kneaz Mihaljov.
Lasăm în urmă frumoasele locuri pe care le-am vizitat și plecăm spre România. Parcurgem drumul cu amintiri de neprețuit în minte și
gata pentru a gusta din istoria altui tărâm misterios și captivant.
PUNCTELE DE ÎMBARCARE GRATUITĂ:
(autocar sau microbus):
BUCUREŞTI
Autogara Centrală - București
PITEŞTI
Petrom ieşire Piteşti
RM.VÂLCEA
Petrom ieşire Pasarela Nord
SIBIU
Petrom Obor Calea Şurii Mari
SEBEŞ
Rompetrol ieşire Lancrăm
DEVA
McDonald’s GARĂ
TIMIŞOARA
Benzinaria Gazprom Dumbravita
ARAD
Benzinaria OMV Calea Timisorii

06.30
07.30
09.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.30
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DETALII TRANSFERURI
Transferurile CONTRA COST sunt
GARANTATE pentru MINIM 4 persoane
(reconfirmate cu 2 - 3 zile înainte de
plecare) şi sunt LIMITATE în funcţie de
capacitatea maximă a mijlocului de
transport utilizat (4, 8, 14, 18, 28, 34 sau
49 de locuri). Pentru mai putin de 4 pers. /
sens, turiştii pot accepta suportarea
diferenţei de preţ sau li se restituie sumele
achitate pentru transferul pe sensul
neefectuat. Efectuarea transferului la
plecarea în circuit nu implică şi efectuarea
transferului pentru retur, dacă nu este
întrunit numărul minim de 4 pers. / sens.
Orele sunt estimative, în funcţie de
condiţiile meteorologice şi de trafic.
Numerele de telefon ale ghizilor sau
şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile
înaintea plecării, urmând a ţine legătura cu
aceştia pentru a vă informa privind situaţia
concretă din ziua plecării (ora exactă a
sosirii în oraşul dumneavoastră).

A

PUNCTELE DE IMBARCARE CONTRA COST:
(autocar sau microbus):
PLOIEŞTI
5 € / sens/ pers. Petrom METRO
CÂMPINA
8 € / sens/ pers. Casa Bucur-Popas Km 92
BRAŞOV
10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti
CLUJ
10 € / sens/ pers. Parcare Sigma Zorilor
CONSTANŢA
12 € / sens/ pers. Gara Centrală
BUZĂU
10 € / sens/ pers. McDonald`s
BRĂILA
12€ / sens/ pers. Billa - Calea Buzaului
GALAŢI
12 € / sens/ pers. McDonald's
FOCŞANI
10 € / sens/ pers. Benzinăria LUKOIL, centru

07.30
08.00
09.30
10.00
02.00
03.00
01.30
01.00
02.00

Pentru transferurile din țara turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de întâlnire cu cca
15- 30 min. înainte de ora comunicată.
Dacă turiştii se îmbarcă dintr-o altă localitate decât Bucureşti, aceştia trebuie să
informeze cu minim 15 zile înainte de data plecării agenţia la care s-au înscris. Ȋnscrierile
cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai în funcţie de capacitatea mijlocului de
transport utilizat.

B

C

D

PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 100 €

PROMO
Reducere 69 €

STANDARD +
Reducere 52 €

345 €

245 €

276 €

293 €

+ 135 € ( transport autocar)

+ 135 € ( transport autocar)

+ 135 € ( transport autocar)

+ 135 € ( transport autocar)

PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA











Oferta valabila pentru
primele locuri in autocar;
Avans 25% la inscriere;
Diferenta de plata pana la
21 de zile inainte de data
plecarii;
GRATUIT - PELLERIN
CLUB CARD , avand incluse
asigurarea medicala,
storno si de bagaje.
GRATUIT Croaziera Marea
Adriatica.
Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica locala);
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!







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








Avans 30% la inscriere;
Diferenta de plata pana
la 31.01.2018;
Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica
locala);
Nu se cumuleaza cu alte
reduceri;
Oferta este valabila pana
la 31.01.2018.








Avans 30% la inscriere;
Diferenta de plata pana
la 31.03.2018;
Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica
locala);
Nu se cumuleaza cu alte
reduceri;
Oferta este valabila
pana la 31.03.2018.

SUPLIMENTE & REDUCERI
 Supliment de single 165 €
 Reducere a 3-a persoana in camera 15 €.
 Reducere copil 6-12 ani 25 €, pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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