Experienţe culturale

Bosnia & Hertegovina – Cărări idilice
Drobeta Turnu Severin - Porţile de Fier - Cetatea Golubăț - Belgrad – Oplenac – Moka Gora – Sarajevo
Mostar – Medjugorje – Dubrovnik – Fiordul Kotor – Cetinje – Canionul Tara - Belgrad

179

De la
€
+ 105 euro (transport autocar)

8 zile - autocar
DATE DE PLECARE 2018
22.04; 25.05; 17.06; 10.07; 17.09;
09.10
PREŢUL INCLUDE
 Transport cu autocar clasificat 2-4*
 7 cazări la hotel de 2-3*;
 7 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

NU SUNT INCLUSE ÎN
PREŢ
 Intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi
cheltuieli personale.
SUPLIMENTE &REDUCERI
 Supliment de single: 135 €
 Reducere a 3-a pers. in triplă: 15 €
 Copil 6-12 ani reducere 20 € în
cameră dublă cu doi adulți.

Program
 Ziua 1. București – Belgrad
Ne îmbarcăm în autocar la ora 6.30 dimineaţa din Autogara Centrală - București și
plecăm pe ruta Craiova – Drobeta Turnu Severin. Oprim la Taverna Sârbului,
delectându-ne încă de pe teritoriul românesc cu primele savori sârbești. Trecem Dunărea
la Porțile de Fier și continuăm drumul pe malul sârbesc al Dunării, până la Cetatea
Golubăț. Aflată la 4 km de localitatea omonimă, cetatea se înalță spectaculos pe stâncile
înalte de bazalt, imaginea sa oglindindu-se în apele line ale Dunării. În timpul vizitei,
aflăm despre istoria tumultoasă a cetății și surprindem prin obiectivul aparatului foto
panorama amețitoare de pe zidurile înalte. Ajungem seara în Belgrad, și ne rămâne timp
să facem un scurt tur panoramic. La început, ne încearcă un puternic sentiment de
déjà vu: aceleași clădiri stereotipe, bulevarde largi flancate de blocuri de locuințe,
cartiere urbanizate în stilul caracteristic al epocii comuniste. Apoi totul se schimbă și
putem să admirăm clădirile și monumentele istorice îmbăiate în lumini ambientale. Ne
vor impresiona pe rând: Parlamentul, Citadela Kalemegdan, Palatul Printesei
Ljubice, artera pietonala Kneaz Mihaljov. Ne îndreptăm spre hotel pentru cazare.

 Ziua 2. Belgrad - Oplenac - Mokra Gora - Sarajevo
Revigorați și energizați după micul dejun și cafeaua aromată, ne ocupăm locurile în
autocar și ne pregătim de o zi memorabilă. Prima noastră oprire este la Oplenac, un loc
încărcat de funebra istorie a monarhiei din Serbia. Coborând din autocar, în orășelul
Topola, observăm turnurile majestuoase ale Mausoleului înălțîndu-se pe dealul Oplenac.
Aici se odihnesc cei mai importanți regi și membri princiari ai dinastiei Karađorđević.
Interiorul edificiului in stil neo-bizantin impresionează prin bogatia culorilor din fresce,
mozaicul superb si coloanele albe de marmură. Plecăm cu satisfacția că nu am ratat poate
cea mai emblematica atracție turistica a Serbiei, cel putin așa ne spun localnicii. După
Oplenac drumul nostru se îndreaptă spre orașul Mokra Gora. N-am fi insistat asupra
acestui orășel, dar nu ne-ar fi iertat-o nimeni din grup să ajungem atât de aproape de
reședința celebrului regizor și muzician sârb, Emir Kusturica, și să nu-i facem o vizită.
Aproximativ la 1 km de Mokra Gora, vizităm Drvengrad, satul construit de Kusturica
pentru filmările peliculei Zivot je Cudo (Viața e un miracol). Și-acum, chiar putem spune
că am văzut tot ce era mai important în Serbia. Drum liber în față, în autocar avem de
povestit, de schimbat impresii și de temperat nerăbdarea de a vedea alte meleaguri de
poveste. Ajungem în curînd în Sarajevo, capitala statului ex-yugoslav Bosnia și
Herțegovina. Cazare in Sarajevo.

 Ziua 3. Sarajevo
Ne trezim și avem o zi întreagă să explorăm sufletul Bosniei. Sarajevo ni se dezvăluie
îndrâzneț, după ce a trecut printr-o restaurare complexă după războiul devastator între
1992-1996. Cafenelele primitoare și magazinele pline de chilipiruri ne amintesc de
amprenta profund-otomană imprimată de alungul timpului de negustorii turci. La sud și
la nord, cartierele de pe dealuri sunt presărate cu case bosniece cu acoperișuri roșii și
minaretele nenumărate ce par să atingă munții din apropiere. Vei avea sansa sa admiri
panorama care se vede de la antica Fortareata alba, inainte de a te reintoarce in oras, in
locul unde a fost asasinat arhiducele Franz Ferdinand, in 1914 si la Stadionul Olimpic.
Atractia principala este reprezentata de Muzeul Tunelului, acolo unde, in anul 1993,
locuitorii au sapat un pasaj subteran, lung de 792 de metri, care a devenit calea unica de
aprovizionare a orasului asediat.
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Știi că te numești Pellerin atunci când
toate semnele sunt de partea ta: iți
place să călătorești în jurul lumii, să
aduni amintiri de neuitat, astepți cu
nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te
hrănești cu aventura specifică fiecărui
loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am
aflat ca ești un călător veritabil, atunci
înseamnă că meriți cu desăvârșire să
faci parte din clubul Pellerin, concept
creat special pentru tine.
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce
din călătoriile sale mai bogat.
Cum poți deveni membru?
Regulamentul și toate detaliile de care
ai nevoie sunt disponibile la adresa
www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card nominal
care se achiziționează contra cost (25
euro) și vine în întâmpinarea ta cu o
multitudine de avantaje, încă de la
început: de la asigurări gratuite
(medicală/ storno sau bagaje, dar și
beneficii oferite de partenerii noștri, în
țară.

TREBUIE SĂ VEZI:
Fortăreața Kalemegdan

Situată la confluența râului Sava cu
Dunărea, în parcul cu aceeași
denumire este un monument
excepțional și principalul punct de
atracție al Belgradului.
Impresionează și captivează pe
oricine prin minunatele priveliști și
mai ales prin istoria sa.
Catedrala Sf. Sava

Cea mai impunătoare catedrală
ortodoxă din Balcani a fost
incendiată de către turci în 1595 și
reconstruită în secolul XIX. Aceasta
a fost ridicată pe locul unde au fost
arse în 1595 moaştele Sf. Sava,
primul arhiepiscop al Serbiei.
Biserica Ćipur

Ridicată pe fundaţia vechii
mănăstirii Crnojević din secolul al
XV-lea. Noua mănăstire, ridicată în
1701 păstrează moaștele Sf. Ioan
Botezatorul şi o bucată din Crucea
Sfantă.

Cartierul Ilidza, cu minunatul său parc Vrelo Bosne, e ca o pădure, plin de copaci seculari
și străbătut de râul Bosna, ce izvorește din munții care se zăresc în peisaj. Acum 4.000 de
ani aici se afla o așezare numită Aquae Sulphurae, întemeiată de romani. Rațe și lebede se
scaldă în voie, pe muzica delicatelor cascade care împânzesc locul. O plimbare cu trăsura
pe aleile parcului (opțional) ne va da ocazia să admirăm clădiri tradiționale din perioada
de ocupație austro-ungară.
Moment de răgaz:
Mâncarea bosniacă este un amestec echilibrat între bucătăria vestică și cea estică, iar
cafeaua poate fi considerată inima vieții sociale. Este tare, dar cu o finețe aparte, se
prepară în vase din cupru denumite dzezva și ritualul presupune să o amesteci și să o
torni singur în cana fildzan după ce este trecută printr-o sită. Nu uita că gustul este pus în
evidență de cuburi de zahăr sau o bomboană tradițională!
Măiestria artizanilor din Bosnia și Herțegovina este foarte greu de egalat. Își vindem un
pont! În Sarajevo, în piața de lângă Bascarsija, poți cumpăra un stilou unicat realizat
manual din gloanțele războiului de acum 20 de ani. Ne întoarcem la hotel. Cazare in
Sarajevo.

 Ziua 4. Sarajevo – Blagaj - Mostar
Centrul comercial al Herțegovinei de secole, Mostar are o arhitecură otomană perfect
conservată. Vizităm celebrul său Pod Vechi peste râul Neretva, ridicat în secolul al XVIlea. Mergem în Blagaj și vedem Blagaj Tekke, o moschee musulmană ridicată pentru
practicanții cultului Dervish.

Moment de răgaz:
Pregătiți-vă aparatele foto sau telefoanele. Deși Bosnia și Herțegovina nu are o suprafață
mare, câștigă detașat la capitolul cascade cu ape turcoaz, văi splendide și peisaje montane
unice. Drumeția de o oră până la Fortul Blagaj merită tot efortul, deoarece fotografiile
panoramice pe care le veți face sunt de neuitat. Râul Buna curge dintr-o peșteră aflată sub
o stâncă verticală de 200 de metri și creează sclipiri magice în apa extrem de limpede.
Timp liber in Mostar. Cazare la hotel in zona Mostar.

 Ziua 5. Mostar - Medjugorje
Plecăm spre Medjugorje, al cărui nume se traduce „între munți” și care
este binecuvântat cu o climă mediteraneană blândă. Orașul a devenit în 1981 loc
de pelerinaj după ce Fecioara Maria ar fi apărut în fața mai multor copii. Ne
întoarcem la Mostar si avem timp liber. Cazare la acelasi hotel din zona Mostar.

 Ziua 6. Dubrovnik - Perast - Kotor – Cetinje
Plecăm spre Croația, ajungem după-amiază la Dubrovnik și pătrundem în interiorul
cetății cu străzi albe din calcar și clădri baroce impunătoare. Oraşul Dubrovnic a fost
întemeiat în secolul al XVI-lea, adăpostind în portul său o flotă comerciala recunoscută
timp de secole în întreaga lume. Intrăm 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, capele 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 - cu o istorie interesantă - o impresionantă
bazilică bizantină a cărei re-construcție în sec. XII 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.
Drumul până la orașul venețian Perast din Muntenegru, prin superbul Golf Kotor,
pare desprins dintr-un film. Vizităm Muzeul Maritim și plecăm cu barca la biserica
Gospa od Škrpjela, care s-ar traduce „Fecioara de pe stânci” ce se situează pe o insulă
artificială. Facem un tur al frumosului Kotor, unde trecutul și prezentul coexistă armonios.
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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 care o are
cu statele în care are loc desfăşurarea
programului.
 Minorii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să
iasă din ţară: să călătorească cu cel
puţin un adult însoţitor; să aibă asupra
lor acordul ambilor părinţi (sau al
părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la
notariat; adultul care-i însoţeşte, în
cazul în care acesta nu este unul dintre
părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe
care să-l prezinte la frontieră).
 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 tarile
tranzitate.
 Obiectivele din tururile panoramice
din program 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 este necesar
paşaportul valabil 6 luni de la data
întoarcerii în ţară

Ne plimbăm printr-un labirint medieval de muzee, biserici, palate venețiene care-ți va
pune sângele în mișcare. Vizităm Catedrala Sf. Tryphon, un monument arhitectural și
istoric din secolul al V-lea. Plecăm spre Cetinje, unde înnoptăm.

 Ziua 7. Cetinje – Canionul Tara - Belgrad
Servim micul dejun și pornim la drum. Vizităm Cetinje - capitala istorică a
Muntenegrului. 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 XV-lea. Noua mănăstire, ridicată în 1701 păstrează
moaștele Sf. Ioan Botezatorul şi o bucată din Crucea Sfantă. Cetinje ne surprinde plăcut,
fiind un oraș cu o moștenire culturală unică, cu oameni care par să prețuiască viața așa
cum o făceam și noi nu demult, în tihnă. Străbatem canionul Râului Tara fiind
considerat un monument al naturii, cu a sa adâncime de peste 1300 m, al doilea ca
mărime după Marele Canion din Statele Unite. Canionul este alcătuit dintr-o mulţime
de terase stâncoase cu pietriş, plaje cu nisip fin, stânci înalte, dar şi peste 80 de
peşteri.Plecăm oarecum nostalgici spre Belgrad.

 Ziua 8. 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 NUMAI LA DUS
(autocar sau microbus):

BUCUREŞTI
PITEŞTI
SLATINA
CRAIOVA
DROBETA

Autogara Centrală București
Petrom ieşire Piteşti Est
Parcare Hotel Parc
Mc Donald’s Calea Bucureşti
Rompetrol ieşire Craiova

06.30
07.30
08.30
09.30
11.30

TRANSFERURI GRATUITE NUMAI LA RETUR
Timișoara-Deva-Sebeş-Sibiu-Rm.Vâlcea-Piteşti. Transfer contra cost spre celelalte
oraşe ale ţării.
PUNCTELE DE IMBRACARE /DEBARCARE CONTRA COST
(autocar sau microbus):
PLOIEŞTI
5 € / pers. Petrom METRO
CÂMPINA
8 € / pers. Casa Bucur- Popas Km 92
BRAŞOV
10 € / pers. McDonald's Cal. Bucureşti
CONSTANŢA
12 € / pers. Gara Centrală
BUZĂU
10 € / pers. McDonald`s
BRĂILA
12 € / pers. Billa - Calea Buzăului
GALAŢI
12 € / pers. McDonald's
FOCȘANI
10 € / pers. Benzinăria LUKOIL centru

Grup minim 35 pers.
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PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 77 €

PROMO
Reducere 52 €

STANDARD +
Reducere 26 €

256 €

179 €

204 €

230 €

+ 105 € (transport autocar)

+ 105 € (transport autocar)

+ 105 € (transport
autocar)

+ 105 € (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.
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 135 €
 Reducere a 3-a persoana in camera 15 €.
 Reducere copil 6-12 ani - 20 €, pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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