Program EXPLORATOR
Descoperi în detaliu cultura locală

IRLANDA – ultima reduta celtică
În această călătorie avem ocazia să descoperim:
Dublin - County Wicklow -New Ross – Waterford –Youghal-Blarney-Killarney- Ring of Kerry
Dingle- Adare - Limerick- Bunratty - Cliffs of Moher – Galway- Connemara- Knock – Donegal- Sligo

569

De la
€
+ 459 euro ( bilet de avion,
transferuri și transport autocar)

10 zile - Avion
DATE DE PLECARE 2020:
18.06; 21.07; 27.08
PREŢUL INCLUDE
•

Bilet de avion București - Dublin și
retur;
• transport cu autocar/minibus
clasificat;
• 9 cazări la hoteluri de 3*;
• 9 mic dejun;
• Transfer aeroport-hotel-aeroport;
• Însoţitor din partea agenţiei

Program
 Ziua 1. București – Dublin
Călătoria noastră începe în Aeroportul Henri Coandă, unde, după formalitățile vamale
ne îmbarcăm pentru zborul spre Dublin. După aterizare și o scurtă oprire la hotel vom face
un tur de oraș și vom descoperi principalele atracții din capitala Irlandei: Catedrala Saint
Patrick, unde printre parohi s-a numărat și Jonathan Swift, faimos pentru volumul
”Călătoriile lui Guliver”, Biblioteca Trinity College, unde se află celebra Carte din Kells,
manuscris religios datând din jurul anului 800, O’Connell Street, artera principală a
orașului, unde vom vedea statuia lui James Joyce sau Monumentul Mileniului. Oraș al
muzeelor și catedralelor, Dublinul poate fi cu ușurință descoperit la pas, oferind
vizitatorilor dese prilejuri de odihnă în parcurile sale verzi sau pe străzile mărginite de case
din cărămidă. Avem timp de shopping - Grafton Street din centrul orașului este celebră
pentru magazinele sale - sau pentru a ne bucura de o halbă de bere într-un pub tradițional
irlandez.
Moment de răgaz (timp liber):
Să ciocnim o halbă! Dacă ai ajuns la Dublin ar fi păcat să nu vizitezi Depozitul de bere
Guinness. Conceput ca un muzeu interactiv al berii, aici poți învăța totul despre berea
Guinness și despre traseul pe care îl parcurge din fabrică până în halbă. Pentru că Depozitul
de bere Guinness se află în cea mai înaltă clădire din această parte a orașului, împuști doi
iepuri deodată: te poți delecta cu o bere 100% irlandeză în timp ce te bucuri de o panoramă
incredibilă asupra întregului Dublin. Cheers!
Cazare la hotel în Dublin.

 Ziua 2. Dublin - County Wicklow– New Ross- Waterford

OPȚIONALE

Ne continuăm călătoria pe meleagurile irlandeze asa ca pregătiți-vă aparatele de
fotografiat pentru că vom traversa County Wicklow, o regiune spectaculoasă, cu faleze
amețitoare, coaste aprupte de munte și păduri verzi de conifere. Destinația favorită de
week-end a celor care vor să dea agitația Dublinului pe natură și liniște, County Wicklow a
primit numele de ”Grădina Irlandei” și deși nu are cea mai prietenoasă climă, abundă în
peisaje de o frumusețe care îți taie respirația. Traseul continua spre New Ross, un orășel
pitoresc pe râul Barrow, datând din perioada premedievală și devenit celebru drept locul
de baștină al strămoșilor președintelui american John F. Kennedy. Ne îndreptăm apoi către
Waterford, cel mai vechi dintre orașele Irlandei, întemeiat de vikingi în secolul IX.
Waterford a fost timp de sute de ani unul dintre cele mai importante orașe-port ale
Irlandei, în prezent fiind renumit pentru monumentele sale - Catedrala Sfânta Treime,
Turnul Reginald, Palatul Episcopal - dar și pentru obiectele tradiționale din cristal care
încă se realizează aici de către meșteșugarii locali. Cazare la hotel în zona Waterford.

1.Ring of Kerry – 45 €/pers.
2.Parcul Național Connemara 45
€/pers.

 Ziua 3. Waterford – Youghal – Blarney- Killarney

BONUSURI
• NOU! Pachet full included PELLERIN:

10 % Discount la achitarea din ţară a
excursiei opţionale 2 (de mai jos)
pentru posesorii de Pellerin Club
Card
• 5 % Discount la achitarea din ţară a
excursiilor opţionale 2 (de mai jos).

Aventura irlandeză continuă! Ne luăm la revedere de la Waterford Killarney şi ne
îndreptăm spre Youghal, una dintre stațiunile celebre ale Irlandei, situată în estuarul
râului Blackwater. Port istoric, Youghal își încântă vizitatorii cu clădiri-monument, cu o
minunată plajă de opt kilometri, cu un centru înțesat de cafenele, pub-uri și restaurante
unde găsim somon proaspăt, pescuit chiar din râul Blackwater. Călătoria continuă spre
Blarney, un castel medieval emblematic pentru Irlanda, așezat în apropierea râului Martin.
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Mai celebră decât castelul în sine este Piatra Blarney, numită și Piatra Elocvenței,
despre care se spune că, odată ce o săruți, capeți darul vorbirii în public.
Milioane de turiști i-au testat puterile până acum, transformând-o în una dintre cele
mai îndrăgite atracții ale Irlandei. Seara ne îndreptăm spre hotel. Cazare în zona Killarney.

 Ziua 4. Ring of Kerry

Stii ca te numesti Pellerin atunci
cand toate semnele sunt de partea
ta: iti place sa calatoresti in jurul
lumii, sa aduni amintiri de neuitat,
astepti cu nerabdare sa vizitezi
locuri inedite si te hranesti cu
aventura specifica fiecarui loc nou
pe care il descoperi. Iar daca am
aflat ca esti un calator veritabil,
atunci inseamna ca meriti cu
desavarsire sa faci parte din clubul
Pellerin, concept creat special
pentru tine. Intotdeauna Pellerin-ul
se va intoarce din calatoriile sale
mai bogat.
Cum poti deveni membru?
Regulamentul si toate detaliile de
care ai nevoie sunt disponibile la
adresa www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card
nominal care se achizitioneaza
contra cost (25 euro) si vine in
intampinarea ta cu o multitudine de
avantaje si facilitati acordate
pentru circuitele cumparate, dar si
beneficii oferite de partenerii nostri,
in tara.
NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
•

Intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, taxe de
oraș* plătibile la hotel, alte taxe şi
cheltuieli personale.
• Excursiile optionale pentru grup
minim de 25 de persoane
SUPLIMENTE & REDUCERI
•

Supliment de single – 365 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €,
pentru cazare în cameră dublă cu
2 adulți.

Program liber, sau excursie opțională Ring of Kerry. Despre Ring of Kerry putem
spune un singur lucru: nu ai văzut Irlanda dacă nu ai fost aici! Faimosul Inel al lui Kerry
este un drum circular din sud-vestul Irlandei, care urmează linia coastei, pe țărmul
Peninsulei Iveragh. După excursia de astăzi vă veți convinge că acest fantastic traseu oferă
vizitatorilor tot ce are Irlanda mai de preț: ruine vechi de secole, castele medievale,
grădini verzi și spectaculoase, sate și orășele pline de culoare, plaje izolate și panorame
incredibile asupra Oceanului Atlantic. Vom străbate Ring of Kerry începând din zona
Killarney, ne vom îndrepta către orașul Kenmare, taversând Cahirciveen, de-a lungul
promontoriilor spectaculoase și apoi ne vom întoarce spre punctul de plecare, admirând
pe parcurs fantasticele priveliști oferite de Golful Kells, Castelul Ballycarberry, datând
din secolul XIV și cercul neolitic de la Kenmare. Spre seară revenim la hotelul nostru din
zona Killarney, pentru o noapte de odihnă binemeritată.

 Ziua 5. Killarney - Dingle – Adare - Limerick
Ne luăm la revedere de la minunata zonă Killarney și ne îndreptăm spre cel mai vestic
punct al Irlandei, Pensinsula Dingle. Vom face un popas în orășelul Dingle, așezare veche
de peste 700 de ani, care atrage an de an mii de vizitatori cu aerul său pitoresc, pub-urile
gălăgioase și restaurantele unde seara se gătește peștele adus dimineața de pescarii
locului. Orășelul-port Dingle este amplasat în Golful Dingle, renumit pentru falezele sale
amețitoare, atât de tipice pentru Irlanda. Aerul turistico–pescăresc al orașului ne
îndeamnă să încercăm “Fish & chips”, cea mai cunoscută și mai populară mâncare printre
britanici.
Moment de răgaz (timp liber):
Dacă vorbim despre celebrul “Fish & chips”, atunci trebuie să știți că este vorba de o
porție mare de file de cod pane, cu cei mai banali cartofi prăjiți, totul înfășurat într-un
cornet mare de hârtie (încă se mai folosește și hârtia de la ziare). Pe lângă sare se mai
adaugă la cartofii prăjiți câțiva stropi de oțet. Chiar dacă nu-ți vine să crezi, o să-ți placă
atât de mult încât vei mai dori o porție.
Ne continuam drumul spre Adare. Deseori amintit drept “cel mai pitoresc sat al
Irlandei”, Adare și-a câștigat faima în special datorită prăvăliilor cu produse tradiționale
și restaurantelor cu atmosfera de provincie. Însă atracția principală este Castelul
Desmond, o fortăreață ridicată pe malul Râului Maigue de conții Desmond în sec. XIII.
Distrus partial în sec. XVII de trupele lui Cromwell, ruinele castelului normand oferă o
priveliște încântătoare.
Ultimul punct al programului de astazi este Limerick este unul dintre orașele în care
clădirile medievale coexistă armonios cu ansambluri arhitecturale moderne. Un vechi și
frumos oraș irlandez așezat pe estuarul râului Shannon, Limerick ne fascineaza iar după
o scurtă verificare a listei principalelor atracții din oraș descoperim : Castelul Regelui
John, Parcul Thomond, Piatra Tratatului, ce comemorează semnarea acestuia în 1691
și încheierea războiului Williamit, Catedrala Sf. Maria, Palatul Episcopal și Arena
Universității din Limerick. Spre seară ne îndreptăm spre hotelul nostru din Limerick.
Moment de răgaz (moment liber):
Țara dansatorilor!! Dacă tot ați ajuns în Irlanda nu ocoliți pub-urile, pentru că aici
putem avea surprize frumoase: deseori au loc mici spectacole (programate sau spontane)
de dansuri tradiționale irlandeze. Celebre în lume, dansurile irlandeze sunt
inconfundabile deoarece dansatorii își țin trunchiul foarte drept, în timp ce execută cu
picioarele mișcări precise, extrem de rapide. Cimpoiul, vioara, acordeonul, harfa celtică,
fluierul sau bodhranul (toba irlandeză) le acompaniază cu veselie, bineînțeles alături de
niște halbe reci de bere.

 Ziua 6. Limerick - Castelul Bunratty – Cliff of Moher – Galway
Ne despărțim de Limerick și ne îndreptăm spre castelul medieval Bunratty, una
dintre cele mai populare atracții din sud-vestul Irlandei. Construit în 1425 și jefuit în
repetate rânduri, castelul a fost restaurat în anii 1950 și readus la forma sa splendidă
medievală, cu decorațiuni interioare, tapiserii și mobilier în cel mai pur spirit al
vremurilor în care a fost ridicat.
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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 ai 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 sunt necesare cartea
de identitate sau paşaportul valabile 6
luni de la data întoarcerii în ţară.

Următoarea destinație este Cliffs of Moher, un fabulos monument natural, care s-a format
în peste 300 de milioane de ani. Ne vom lăsa fascinați de puterea naturii, admirând stâncile
înalte de 200 de metri, abrupte, care privesc în zare, spre imensitatea Oceanului Atlantic, ale
cărui valuri se sparg de pietrele amenințătoare. După această escală în natura sălbatică și
spectaculoasă a Irlandei ne vom îndrepta spre Galway, unde vom face un scurt tur pe
frumoasele strazi pietonale si numeroasele pub-uri cu cafenele care ne vor face vizita in acest
oras mult mai plăcută. Cazare la hotel în zona Galway.

 Ziua 7. Parcul National Connemara
Program liber în Galway sau excursie opțională în Parcul Național Connemara, unde pe
3.000 de hectare si-au dat intalnire mlaștini, păduri, munți, si ruine vechi de secole, întreaga
magie a Irlandei regăsindu-se în această felie de pământ. Parcul este vestit pentru diversitatea
faunei și a florei. Printre altele, veți găsi aici orhidee sălbatice cu aspect exotic, dar și plante
medicinale ca pelinul sau mirtul, capre de munte și chiar șoimi călători, așa că pregătiți
aparatele de fotografiat.
După o zi petrecută în natură, ne retragem la un conac irlandez, deținut până de curând de
familia nobiliară Sligo. Cea de-a 11-ea Marchiză de Sligo a lăsat moștenire Westport House
celor 5 fiice, titlul nobiliar fiind preluat de un văr de-al ei din Australia, Sebastian Ulick
Browne. Urmând spiritul locului, vom servi ceaiul la Westport House, într-un decor ce ne va
aminti de viața tihnită a familiilor cu sânge albastru și care ne oferă o panoramă incredibilă
asupra Golfului Clew, Oceanului Atlantic, Insulei Clare și Muntelui Croagh Patrick. Seara ne
retragem la hotelul din zona Galway pentru cazare.

 Ziua 8. Galway – Knock – Donegal – Sligo
Dimineața ne trezim cu chef de drum. Luăm micul dejun și plecăm spre Knock, un sat tipic
irlandez, care a devenit unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru catolici. Aici,
pe 21 august 1879, ar fi apărut Fecioara Maria cu Sf. Iosif și Ioan Botezătorul. Peste jumătate de
milion de pelerini vizitează sanctuarul denumit de localnici Cnoc Mhuire (Dealul Fecioarei
Maria). Vizităm și noi acest loc plin de încărcătură spirituală, apoi plecăm spre Donegal, un
oraș fermecător, cu case tipice din piatră și puburi gălăgioase, aflat la un pas de natura
sălbatică, chiar lângă Oceanul Atlantic și dealurile Blue Stack Mountains. Cândva, cetatea
Donegal era capitala regatului celtic Tyrconnel, controlată de dinastia O’Donnel. Astăzi, găsim
aici un orășel cu o viață culturală vibrantă, unde au loc festivaluri de muzică, teatru și întâlniri
literare. Centrul vechi are denumirea de “Diamond”, probabil cu referire la comorile culturale
pe care le găzduiește periodic. Punctul terminus al acestei zile este Sligo, al doilea centru
urban ca importanță din vestul Irlandei. Denumirea irlandeză, Sligeach, înseamnă “loc în care
abundă scoicile” și provine de la denumirea inițială a Râului Garavogue. Vizităm impozanta
mănăstirea dominicană, Abația Sligo, singura clădire medievală care s-a mai păstrat în
timp. Seara cazare la hotel în zona Sligo.

 Ziua 9. Sligo – Dublin
Ne luăm la revedere de la Sligo, acest colț de rai, și ne îndreptăm spre capitala Irlandei,
Dublin. Avem timp pentru a cumpăra ultimele cadouri pentru cei de acasă, pentru o plimbare
prin minunatul parc Phoenix sau o vizită la fascinantul muzeu Dublinia, unde îți poți face o idee
destul de exactă despre cum se trăia aici în Evul Mediu. Cazare la hotel în Dublin.
Moment de răgaz ( timp liber):
Nu poți să pleci din Dublin fără să faci o vizită la Depozitul de bere Guinness! Conceput ca
un muzeu interactiv al berii, aici poți învăța totul despre berea Guinness și despre traseul pe
care îl parcurge din fabrică până în halbă. Vestea bună este că Depozitul de bere Guinness se
află în cea mai înaltă clădire din această parte a orașului, așa că te poți delecta cu o bere 100%
irlandeză în timp ce te bucuri de o panoramă incredibilă asupra întregului Dublin.
Sună bine, nu? Să ne fie de bine și să avem inspirație pentru următoarele călătorii, cheers!

 Ziua 10. Dublin - București
Ne îndreptăm spre aeroport, unde ne îmbarcăm pentru zborul către casă. Aventura
noastră irlandeză s-a încheiat!

Grup minim 25 persoane.
•
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PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 100 €

PROMO
Reducere 70 €

STANDARD +
Reducere 50 €

669 €

569 €

599 €

619 €

+459 € (bilet avion, transfer și
transport autocar/minibus)

+459 € (bilet avion, transfer și
transport autocar/minibus)

+459 € (bilet avion, transfer
și transport
autocar/minibus)

+459 € (bilet avion, transfer
și transport
autocar/minibus)

PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA
✓ Ofertă valabilă pentru
✓ Ofertă valabilă pentru
✓ Tarif disponibil și în
primele locuri în autocar;
ultimele locuri în autocar;
varianta de transport
✓ GRATUIT - PELLERIN
✓ Nu se acceptă modificări
individual (include
CLUB CARD.
sau anulări.
serviciile de cazare și
✓ GRATUIT – excursia
✓ Nu se cumulează cu alte
asistență turistică
opțională Ring of Kerry
reduceri;
locală);
✓ Tarif disponibil și în
✓ ATENȚIE! LOCURI
✓ Nu se cumulează cu alte
varianta de transport
LIMITATE!
reduceri;
individual (include
✓ ATENȚIE! LOCURI
serviciile de cazare și
LIMITATE!
asistență turistică locală);
✓ Oferta este valabilă până
✓ ATENȚIE! LOCURI
la 31.01.2020.
LIMITATE!
SUPLIMENTE & REDUCERI
• Supliment de single 365 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulți

✓

✓

Tarif disponibil și în
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare și
asistență turistică
locală);
Nu se cumuleaza cu alte
reduceri;

CLUB CARD PELLERIN
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: reduceri pentru asigurări (medicală/storno sau bagaje), la facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii
oferite de partenerii noștri, în țară.
INFORMAŢII PARTE DIN CONTRACT:
Derulare program:
• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate.
• Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile
de cazare utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata
cu 14 zile inainte de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.
Hoteluri utilizate ȋn sezonul 2019:
✓ Dublin – The Lucan Spa Hotel
✓ Waterford - Hotel Viking
✓ Zona Kilarney – Traelee Holiday Lodge Guest Accommodation
✓ Limerick– Park Inn by Radisson Shannon Airport
✓ Zona Galway – Gullane’s Hotel
✓ Sligo – Murphys Hotel
*Ȋn sezonul actual, se va opta pentru aceleaşi hoteluri sau unele similare.

• Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă 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 hote
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu
• Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in
program sunt informative.
Modificari şi anulări:
•
Preţul este calculat pentru un grup minim de 35 de persoane.
•
Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate.
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•
Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se vor folosi minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi.
•
Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă
dată de plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare
referitoare la ȋntrunirea / neȋntrunirea grupulu, va fi comunică cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective.
• Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72
de ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn
termenul menţionat.
• Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de
plecare.

GHIZI ŞI PROGRAME OPTIONALE:
•
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.
•
Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.
•
Agenţia recomandă achitarea excursiilor opţionale din ţară pentru a beneficia de Discount. Ȋn cazul disponibilităţii, unele excursii
opţionale se pot achita şi ȋn timpul derulării programului, ghidul fiind obligat să elibereze chitanţa.
•
Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas /
feribot, clientul va primi tichetele locale.

Câștigă o vacanță pentru 2 în Grecia
Toate numerele de chitanţă/factură pentru excursiile opţionale vor participa la o tombolă lunară cu premii
constând ȋntr-o vacanţă ȋn Grecia pentru 2 persoane.
Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile

3 vouchere de vacanţă ȋn valoare de 1000 € fiecare!

DOCUMENTE DE CALATORIE:
• 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).
• Pentru călătorie sunt necesare paşaportul / cartea de identitate valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară.

Sperăm că aţi petrecut o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări
comunicate pe următoarele adrese de corespondenţă:
E-mail: relatii.clienti@christiantour.ro
E-mail: manager.programeculturale@christiantour.ro

sau pe formularul de feedback disponibil aici:
Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

Călătorești și câștigi un voucher in valoare de 1000 €
Toate impresiile şi recomandările transmise de către călătorii Christian Tour de pe programele de
circuite, vor participa la o tombolă lunară cu premii constând ȋn

3 vouchere de vacanţă ȋn valoare de 1000 € fiecare!
Regulamentul tombolei este disponibil aici: https://christiantour.ro/documente-utile
* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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