Program EXPRESS
Mai multe obiective, o singură călătorie!

ITALIA - Dolce Far Niente
În această călătorie avem ocazia să descoperim:
Napoli –Caserta - Pompei – Vezuviu – Capri – Sorrento – Matera – Alberobello
Lecce – Ostuni – Bari – Polignano a Mare -Salerno- Amalfi – Positano

309

De la
€
+ 289 euro (bilet avion,
transfer şi transport autocar)

8 zile - Avion
DATE DE PLECARE 2020:
18.06; 30.06; 23.07;25.08
PREŢUL INCLUDE
•

Bilet de avion Bucureşti - Napoli Bucureşti;
• transport cu autocar/minibus
clasificat;
• 7 cazări la hoteluri de 3*;
• 7 mic dejun;
• Transfer aeroport-hotel-aeroport;
• însoţitor din partea agenţiei pe
traseu.
BONUSURI
• NOU! Pachet full included PELLERIN:

10 % Discount la achitarea din ţară a
excursiilor opţionale 2+3+4 (de mai
jos) pentru posesorii de Pellerin Club
Card
• 5 % Discount la achitarea din ţară a
excursiilor opţionale 2+3+4 (de mai
jos)

OPȚIONALE
Napoli,Pompei, Caserta 30€/pers.
Lecce si Ostuni - 35 €/pers.
3. Insula Capri (bilete ferry,
microbuz local) - 60 €/pers.
4. Croaziera Positano – Amalfi
45 €/pers.
1.
2.

Program
 Ziua 1. București – Sorrento
Sosim cu avionul în Napoli, apoi plecăm spre Sorrento. Ca o poartă spre Coasta
Amalfitană, acest oraș ne va ului cu panorama amețitoare asupra mării și cu aerul de
vacanță pe care îl emană, oricând îl vizităm. Ne oprim în Centrul Vechi, plin de clădiri cu
obloane verzi şi ne pierdem pe străduţele înguste pline de turişti şi de magazine cu
produse locale: Limoncello, săpunuri şi diverse produse cosmetice cu aromă de lămâie,
numai bune de achiziţionat ca suvenir pentru cei dragi. Punctele forte ale oraşului sunt
Piaţa Tasso şi Panorama asupra portului. Ne retragem la hotel pentru odihnă. Cazare în
zona Sorrento.

 Ziua 2. Napoli - Palatul Caserta - Pompei
Program liber sau excursie opţionala Napoli, Caserta şi Pompei Vom face o
incursiune în forfota și haosul atât de pitoresc din Napoli, un oras atat de italienesc încât,
practic a devenit aproape un cliseu - un oras al pizzeriilor, al operei, al pietelor
aglomerate, al Sophiei Loren (nascuta in apropiere), un oras microbist, religios si familist.
Urmam traseul turistic clasic si ne oprim pentru poze la Castel Nuovo, Teatrul San
Carlo, Palatul Regal si in Piata Plebiscitului.
Moment de răgaz (timp liber):
Suntem in Napoli, locul unde se spune că s-a inventat pizza. Mergand la pas pe Via dei
Tribunali, gasim cateva pizzerii care ne imbie la degustarea celebrului preparat.
Recomandam simpla Margherita – cu rosii si busuioc proaspat scaldate in mozzarella de
bivolita, apoi savurati un pahar de limoncello si crema di limone asa ca sa ne facem
energie pentru vizita la Pompei.
Ne îndreptăm spre Caserta pentru a vizita Palatul Regal, vechiul palat al regilor
Regatului Celor Două Sicilii şi una dintre cele mai mari reședințe regale din lume. A fost
proiectat de arhitectul italian Luigi Vanvitelli la mijlocul secolului al XVIII-lea pentru
regele spaniol Carol al III-lea în dorinţa acestuia de a construi un palat care să rivalizeze
cu palatul din Versailles şi palatul regal din Madrid. Complexul dispune și de un parc
impresionant cu nenumărate „piese de apă”: bazine, fântâni monumentale, cascade.
Palatul regal din Caserta, cu parcul, apeductul Vanvitelli și complexul San Leucio, au fost
înscrise în anul 1997 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Dupa ce ne-am incarcat bateriile, ne incheiem excursia de astazi cu o vizită la Pompei
pentru o veritabilă călătorie în timp până acum 2.000 de ani. Daca aici nu s-ar fi produs
cel mai devastator cataclism din istorie, la începutul mileniul I, Pompeiul ar fi fost o alta
colonie minora distrusa de trecerea timpului. In schimb a fost conservat pentru
posteritate de eruptia vulcanului, cand cladirile si o parte din locuitorii sai au fost
ingropati sub un munte de cenusa si materii vulcanice. Si au ramas asa, ingropati, pana in
secolul al XVIII-lea, cand o serie de texte vechi au scos la iveala existenta acestui oras.
Casele au rămas intacte în mare parte și conțin încă mobilă, ornamente, chiar și tăcâmuri,
lămpi și ustensile de bucătărie. Vedem Amfiteatrul, Gymnasiumul care ascunde o
piscină în mijloc, dar și Templul lui Apollo și Basilica. Ne întoarcem la Sorrento, unde
înnoptăm.

 Ziua 3. Insula Capri
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Program liber sau excursie optionala in Insula Capri. Mergem pe magica insulă Capri,
unde avem toată ziua la dispoziție să descoperim un tărăm idilic, cu străzi pitorești de
piatră și flori frumos colorate la fiecare pas. Mai peste tot, buticurile cu obiecte de
artizanat sunt o atracție căreia cu greu îi poți rezista, mai ales atunci când localnicii te vor
tenta cu ciocolată. Vizităm vila Axel Munthe, grădinile Augustus, Vila lui Tiberius,
străduțele întortocheate unde nu au voie mașinile și admirăm casele albe cu arcade care
îndulcesc geometria coastei.

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 oras*
plătibile la hotel, alte taxe şi cheltuieli
personale.
• Excursiile opționale pentru grup de
minim 30 persoane;

SUPLIMENTE & REDUCERI

• Supliment de single 165 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €,
pentru cazare în cameră dublă cu 2
adulţi
• Reducere a 3-a persoană în
cameră 15 €

Moment de răgaz (timp liber):
Daca tot suntem în sudul Italiei trebuie să gustăm „Limoncello”, acesta se prepară
numai cu lămâi din Sorrento, care au un suc puţin acidulat şi uleiuri extrem de fine care
există în coaja lor.
Seara intoarcere pentru cazare la acelasi hotel din zona Sorrento.

 Ziua 4. Sorento – Matera – Alberobello
Ne bucurăm de o nouă zi pe însorita coastă de sud a Italiei. Pornim spre Matera, care
se află într-un canion sculptat de râul Gravina și care face parte din patrimoniul UNESCO.
Cel mai probabil, acesta este al treilea cel mai îndelungat locuit oraș din lume, iar aspectul
locului o demonstrează fără doar și poate. Continuăm cu o vizită în Alberobello, orășelul
aparte din Bari care pare locuit de piticii din povești. Se remarcă prin cele o mie de trulli,
niște case rotunde cu tavan boltit şi acoperiş conic din piatră a căror origine nu este nici
acum cunoscută. Cazare in zona Bari – Alberobello.

 Ziua 5. Alberobello – Lecce – Ostuni
Program liber, sau excursie optionala Lecce & Ostuni. Plecăm spre Lecce, despre
care italienii spun că este „diamantul” zonei Puglia. Orașul are o omogenitate greu de
egalat, dată de multitudinea de clădiri baroce ridicate în secolul al XVII-lea. Vizităm
Basilica di Santa Croce, cu splendidele sale elementele decorative dantelate, Catedrala
și Palazzo Vescovile. Plecăm apoi spre Ostuni, care arată precum o tiară plină de perle și
ascunde comori nebănuite. Pe străzile sale pietruite, pare că este tot timpul vară, iar uleiul
de măsline fabricat aici se vinde în toată lumea, la fel ca și vinul local. Ne întoarcem la
hotel în zona Bari - Alberobello.

 Ziua 6. Alberobello – Bari – Polignano a Mare - Salerno
Pornim spre Bari, "călcâiul Italiei" - al 2 lea oraş ca mărime din sudul ţării, după
Napoli. Oraşul are peste 2.200 de ani atestaţi, timp în care a trecut de la statutul de
important oraş roman la cel de loc de tranzit și depozitare a sclavilor capturați prin sudestul Europei, la poziţia de emirat, fiind distrus din temelii de mai multe ori. Este împărţit
în două : Bari Vecchia , partea veche a oraşului, plină de străduţe înghesuite, biserici şi
clădiri istorice care confera zonei un aer medieval şi Borgo Murattiano, cartierul nou
inaugurat în 1813 de către Mareşalul Murat, numit de către Napoleon Bonaparte la
conducerea Regatului Neapolelui (din care făcea parte şi Bari), care a fost conceput ca un
dreptunghi perfect cu străzi largi paralele şi perpendiculare, întretăiate de piaţete
elegante mai ales prin prisma clădirilor aristocratice construite în stilul specific de sfârşit
de secol XIX şi început de secol XX. Delimitarea dintre cele două părti ale oraşului o face
Corso Vittorio Emanuele II, o arteră plină de magazine, hoteluri şi restaurante care
porneşte din dreptul Teatrului Margherita, şi se termină la grădina Piazza Garibaldi.
Bari se poate lăuda cu nenumărate biserici şi catedrale ridicate acum câteva sute de ani,
un castel, piaţete vechi, muzee, teatre, palate şi vile vechi şi impozante. Cea mai cunoscută
este Catedrala San Nicola, patronul oraşului, locul unde se află momântul Sfântului
Nicolae, ocrotitor la copiior, dar şi al negustorilor şi marinarilor. A fost construită în
secolul al XVII-lea pentru a adăposti moaştele Sfântului, furate, de un grup de marinari din
Bari, din Mira Lichiei (astăzi localitatea Demre din sudul Turciei). O altă clădire
remarcabilă este Catedrala San Sabino, a cărei construcţie a început în anul 1034 în stil
bizantin, însă distrusă în 1156 şi refăcută între 1170-1178 în stil romanic. În partea de
sus rozeta decorată cu figuri ciudate este cea originală iar în cripta interioară sunt
adăpostite moaştele Sf. Sabin şi Icoana Madonnei Odigitria.
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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 sunt necesare cartea
de identitate sau paşaportul valabile 6
luni de la data întoarcerii în ţară.
•

Moment de răgaz (timp liber):
Bari are străduţe înguste, gălăgioase, unde oamenii care locuiesc aici iti zâmbesc şi
lasă uşile de la intrare larg deschise. Simţi că ai invadat un spaţiu privat, că ai nimerit, fără
să îţi dai seama, în sufrageria cuiva. Sau, mai degrabă, într-o bucătărie unde gospodinele
pregatesc un fel de paste, numite orecchiette afară pe mese, în plină stradă, spre deliciul
turistilor şi, ca să fie totul autentic se oferă să îţi dea o lecţie.... de preparare a acestor
orecchiette ..cu brooli, usturoi, roşii şi brânză ricotta. Nu uitaţi să asezonaţi pastele cu
Prosecco sau Verdiso. Poftă bună!
Ne continuăm călătoria noastră de azi şi ne vom opri în Polignano a Mare pentru a
ajunge până la fotogenica plajă Lama Monachile, o plajă cu pietricele, apă verde-azurie,
încadrată de stânci aproape verticale şi demnă de o carte poştală.
Cea mai importantă clădire din centrul vechi este Santa Maria Assunata, sfiinţită în 1295
şi care a servit drept catedrală până în anul 1818. Clădirea este un amestec de gotic şi
baroc despre care se spune că este construită pe locul unui templu pagân din antichitate.
Sus pe mal se afla statuia lui Domenico Modugno, născut pe aceste meleaguri, renumit
pentru al său cantec “ Volare”.
Moment de răgaz (timp liber):
Pentru ca suntem în Polignano a Mare de ce să nu profităm putin de briza călduţa a
Mării Adriatice şi să mergem la plajă! Savuraţi un prânz în stil Italian şi relaxaţi-vă pe
şezlong pe malul mării! Nu uitaţi costumul de baie şi ochelarii de soare!
Ne continuăm drumul pănă la Salerno, frumosul orăşel de la malul Mediteranei. Seara
ajungem în zona Salerno, la capătul de nord al golfului cu acelaşi nume, acolo unde
dealurile peninsulei Sorrento alunecă în Marea Tireniana. Atracţiile oraşului sunt :
Promenada, Cetatea Arechi, Domul, nenumaratele biserici si parcuri, precum si
cladirile vechi din centrul medieval. Seara în zona Salerno.

 Ziua 7. Coasta Amalfitană
Ne îndreptăm spre Sorrento de unde, optional ne putem urca bordul unui vas de
croaziera si parcurgem drumul pana la Amalfi cu oprire în Positano. Un loc pe care ar
trebui să îl vedem măcar o dată în viață, Coasta Amalfitană ne va seduce iremediabil.
Într-o scenă dramatică, dar atât de romantică, munții par că plonjează în apă, îmbrățisând
stâncile și pădurile verzi ale uscatului. Cu marea de un azur sublim și cu piațete desprinde
din cărțile poștale, orășelele care brăzdează coasta par magice. În 1953, scriitorul
american John Steinbeck s-a îndrăgostit de Positano și a publicat un articol care a atras
atenția lumii întregi și a adus milioane de turiști aici. Continuăm ziua în Amalfi, cochetul
oraș pe care îl putem străbate la pas în doar 20 de minute.
Moment de răgaz (timp liber):
Mâncărurile locale sunt fabuloase și vă recomandăm să gustați un pasticciotti, un
produs de patiserie umplut cu cireșe proaspete și cremă de vanilie.
Ne oprim la Catedrală, ridicată în secolul al IX-lea și ne plimbăm pe străduțele care
strălucesc în lumina razelor. In cursul serii ajungem in Napoli. Cazare în zona Napoli.

 Ziua 8. Zbor spre casă
Îndrăgostiți de tărâmurile sudice ale Italiei, plecăm cu avionul spre România, gata să
povestim tuturor despre farmecul inegalabil al zonei.

Grup minim 35 pers.
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PELLERIN PLUS

BEST DEAL
Reducere 90 €

PROMO
Reducere 70 €

STANDARD +
Reducere 40 €

399 €

309 €

329 €

359 €

+ 289 € (bilet avion, transfer
transport autocar/minibus)

+ 289 € (bilet avion, transfer
transport autocar/minibus)

+ 289 € (bilet avion, transfer
+ 289 € (bilet avion, transfer
transport autocar/minibus)
transport autocar/minibus)
PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA

Ofertă valabilă pentru
✓ Ofertă valabilă pentru
✓ Tarif disponibil şi 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 şi
✓ GRATUIT excursia Napoli,
✓ Nu se cumulează cu alte
asistenţă turistică
Pompei şi Caserta
reduceri;
locală);
✓ Tarif disponibil şi în
✓ ATENŢIE! LOCURI
✓ Nu se cumulează cu alte
varianta de transport
LIMITATE!
reduceri;
individual (include
✓ ATENŢIE! LOCURI
serviciile de cazare şi
LIMITATE!
asistenţă turistică locală);
✓ Oferta este valabilă până
✓ ATENŢIE! LOCURI
la 31.01.2020.
LIMITATE!
SUPLIMENTE&REDUCERI
• Supliment de single 165 €
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulţi
• Reducere a 3-a persoană în cameră 15 €
✓

✓

✓

Tarif disponibil şi în
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare şi
asistenţă turistică
locală);
Nu se cumulează 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.

Hotel utilizat ȋn sezonul 2019:
✓ Zona Napoli - Sorrento - Hotel Meridiana 4*
✓ Zona Bari – Alberobello - Hotel Gabbiano 3*
✓ Zona Salerno – Hotel Carosello 3*
✓ Zona Napoli – Hotel Perla 3*
*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 hotel
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.
•
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 grupului, va fi comunicată cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective.

4

• 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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