Program EXPLORATOR
Descoperi în detaliu cultura locală

La Bella Italia!
In aceasta calatorie avem ocazia sa descoperim:
Bologna – Parma – Cinque Terre – Veneţia – Padova – Verona – Sirmione – Florenţa- Pisa

195

De la
€
+ 295 euro ( bilet de avion şi
transfer aeroport – hotel –
aeroport)

Program
 Ziua 1. Bucuresti – Florenţa - Bologna
Calatoria noastra incepe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul
spre Florenta. După aterizare, transfer cu microbuzul la hotelul nostru din Bologna.
Cazare. “Sedinta tehnica” … discutam programul pentru zilele urmatoare.

 Ziua 2. Bologna – Parma – Cinque Terre

6 zile - Avion
DATE DE PLECARE 2020:
28.05; 02.07; 10.08; 23.09

PRETUL INCLUDE

• Bilet de avion Bucureşti - Florenţa şi
•
•
•
•
•

retur;
Transfer aeroport – hotel - aeroport
5 nopţi de cazare la hotel de 3*
5 mic dejun;
Vizită Bologna şi Florenţa;
însoţitor din partea agenţiei pe
traseu.

BONUSURI
• NOU! Pachet full included PELLERIN:

10 % Discount la achitarea din ţară a
excursiilor opţionale 1+2+3 (de mai
jos) pentru posesorii de Pellerin Club
Card
• 5 % Discount la achitarea din ţară a
excursiilor opţionale 1+2+3 (de mai
jos)

OPTIONALE
1. Excursie la Cinque Terre –45 €/pers.
(nu sunt incluse biletele de vaporaș
circa 35 € / pers).
2. Padova – Venetia – 45 €/pers
(nu este inclus vaporaşul in Venetia circa
15 €/pers)
3. Pisa - 35 €/pers
4. Verona şi Sirmione - 35 €/pers

Program liber sau excursie optionala Parma şi Cinque Terre. Vom vizita Parma, oraș
celebru nu numai pentru comorile sale gastronomice, dar și pentru faptul că găzduiește
una dintre cele mai vechi universități din lume. Împărțit în două de râul cu același nume,
Parma este un oraș cu un farmec discret, care te invită să lași deoparte ghidurile turistice
și să te pierzi pe străzile sale cochete, cu clădiri vechi și trecători dornici să te ghideze
către cele mai frumoase zone ale vechilor cartiere. Deplasare spre La Spezia de unde
utilizam vaporasul (contra cost) pentru a admira cele cinci orasele amplasate spectaculos
pe terase abrupte care “plonjeaza” in mare. Zona este iubită de turiști din lumea întreagă
pentru priveliștea spectaculoasă a satelor cu case colorate, care se cațără pe stâncile
abrupte de deasupra Mării Ligurice, cu grădini suspendate care nu încetează să farmece
privitorii și la care adesea se ajunge doar pe jos. Inutil de adăugat, Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza și Monterosso al Mare, cele cinci sate magice care
datează încă din secolul XI și care sunt cunoscute drept ”Cinque Terre”, fac în prezent
parte din patrimoniul UNESCO, împreună cu dealurile înconjurătoare. Se spune despre
Manarola, că este cel mai vechi sat din regiune. Locuitorii de aici vorbesc în dialectul
numit manarolese și se bucură de faima că produc cel mai bun vin din regiune. După ce
ne bucurăm de peisajul unic în lume ne continuăm călătoria către Parma, oraș inclus
recent în patrimoniul UNESCO pentru creativitatea sa gastronomică.
Moment de răgaz (timp liber):
Pentru că gastronomia este unul dintre motivele principale pentru care Italia este
vizitată de aproape 50 de milioane de turiști pe ani, ne vom delecta la o degustare de
prosciutto și brânză în Parma. Preparate după rețete vechi de secole, parmezanul și
prosciuttoul din această regiune sunt unele dintre cele mai faimoase preparate produse
italienești.
Seara întoarcere la Bologna pentru cazare la acelaşi hotel.

 Ziua 3. Bologna – Padova – Venetia
Astazi Venetia este vedeta! Program liber sau excursie optionala la Venetia. Plecăm
spre centrul oraşului Padova pentru a descoperi Basilica di Sant’Antonio, locul unde
este înmormântat Sf. Anton de Padova, unul dintre cei mai venerati sfinti ai Italiei. Dar
cel mai important obiectiv turistic al Padovei este Capelle degli Scrovegni. Comandata
in 1303 de nobilul local Enrico Scrovegni, aceasta frumoasa biserica isi datoreaza faima
picturilor lui Giotto. Ne îndreptăm spre Veneţia, oraşul lacustru, care a fost inclus in
1979 in patrimoniul universal UNESCO. Stradutele si canalele sunt animate de veselia
tipica a italienilor, iar noi ne indreptam spre Piata San Marco. Desi poate nu ai mai fost
aici, suntem siguri ca ai o senzatie puternica de deja-vu. Imaginile cu Piata San Marco, “
cel mai frumos salon din Europa” dupa spusele lui Napoleon, sunt emblematice pentru
Venetia, dar acum ai sansa sa vezi si sa simti energia incredibila a acestui loc….. muzica,
porumbei, arta. La cativa pasi se afla Palazzo Ducale sau Palatul Dogilor care a fost
resedinta, timp de apoape o mie de ani, nu numai a dogilor care au condus Venetia, a 1

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 reduceri acordate la
circuitele cumparate, dar si beneficii
oferite de partenerii nostri, in tara.
NU SUNT INCLUSE IN
PRET
• Intrarile la obiectivele turistice
(inclusiv in excursiile optionale),
serviciile de ghizi locali, taxe de
oras* plătibile la hotel, alte taxe
si cheltuieli personale.
• Excursiile optionale pentru grup
minim de 25 de persoane;
•

SUPLIMENTE &REDUCERI
• Supliment de single 145 €
• Reducere a 3-a persoană în cameră

15 €.
Reducere copil 6-12 ani - 25 €,
pentru cazare în cameră dublă cu 2
adulţi

politiei secrete si a Curtii de Justitie, dar si a inchisorilor municipale si a multor institutii
administrative. Aflandu-se pe lista celor mai frumoase cladiri gotice din lume palatul ne
incanta cu arhitectura sa impresionanta care ne duce cu gandul la oamenii puternici care
au condus, de aici, orasul. Privirile ne sunt atrase de Puntea Suspinelor care si-a primit
numele sugestiv de la poetul englez Lord Byron, care a ilustrat perfect proximitatea dintre
lux si suferinta. Puntea uneste Palatul de inchisoarea in care erau abandonati detinutii.
Trecem pe intinerariul nostru uimitor si Basilica San Marco, care a adapostit timp de
aproape o mie de ani mormantul Sfantului Marcu si care a servit drept capela particulara
a dogilor, sprijin spiritual si simbol fundamental al puterii, autoritatii si continuitatii
statului venetian – cea ma longeviva republica din lume. Tot in Piata San Marco zarim
silueta inalta si zvelta a Campanilei, cea mai inalta constructie din Venetia, cu cei 98.5 m,
ofera cea mai incantatoare priveliste. Cand a fost construita in anul 912, avea trei scopuri
diferite: sa fie pe post de clopotnita pentru basilica, sa fie punct de observatie pentru
pentru portul situat mai jos si sa serveasca drept far pentru corabii.
Moment de răgaz (timp liber):
Emblema Venetiei, in memoria colectiva dragi prieteni, nu este Palatul Dogilor, ci
gondolierul cu bluzon in dungi alb-rosii sau albastre si palaria neagra inconfundabila care
cu ambitusul lui Pavarotii canta o serenada celor doi pasageri indragostiti din
ambarcatiunea sa. Acum este ocazia sa tocmim un gondolier si sa navigam alene pe
canalele orasului, locul perfect sa admiram arhitectura inconfundabila a cladirilor,
palatelor, monumentelor si podurilor vechi de secole, sa simtim vibratia acestui oras unic,
romantic prin definitie.
Revenind la cele lumesti, trecem de-a lungul Canale Grande. Este cel mai important
canal al Venetiei, cu o lungime de patru kilometri si admiram impreuna celebrul
vaporetto “autobuzul din laguna “. Pe lista noastra se mai afla si Podul Rialto. Cazare la
acelasi hotel din Bologna

 Ziua 4. Bologna – Verona – Sirmione
Mic dejun. Dedicam ziua romantismului, vom face o vizita in orasul celui mai celebru
cuplu de indragostiti. Intr-o frumoasa excursie optionala ne așteaptă poezia Veronei.
Povestea Julietei și a lui Romeo și-a pus amprenta asupra acestui oraș pentru totdeauna.
Așa că pornim cu sufletul deschis spre iubire în acest oraș adorat de turiști pentru
tumultul său arhitectonic, culinar și pentru posibilitatea de a vedea artă la tot pasul.
Vedem, desigur, balconul Julietei, unde Romeo își declara iubirea cu cel mai trist final din
lume. Aproape uităm că legenda celor doi îndrăgostiți a luat naștere din condeiul lui
William Shakespeare și ne lăsăm purtați de poveste. În curtea casei cu balconul, se află o
statuie de bronz a Julietei. Se spune că dacă o atingi, vei avea noroc în dragoste. Nu strică
să ne asigurăm! Ieșim din atmosfera romantică și ne avântăm spre Arena - Amfiteatrul din
Verona, al treilea ca mărime din Imperiul Roman după Capus de langa Neapole, si
Colosseum din Roma. Grandoarea sa este azi pusă în slujba artelor (operă, teatru, balet).
În trecut, însă, amfiteatrul a fost scena sângeroasă a luptelor între gladiatori. Plecand de la
Arena mergem pe strada pietonala Via Mazzini, una dintre primele din oras care au
magazine. Aceasta ne conduce la Piazza delle Erbe, locul unde a fost forumul roman si
centrul istoric al orasului. Ne indreptam spre Piazza dei Signori, pe vremuri principala
piata publica a Veronei. Aici se inalta Palazzo del Comune, Torre dei Lamberti si
Palazzo di Scaligeri sau Prefettura, construit ca palat al familiei Scaligeri, apoi insusit de
guvernatorul venetian al orasului. În Italia se întâmplă destul de des să te oprești din
drum și să simți cu adevărat că ți s-a oprit respirația. Orașele, monumentele, bisericile,
ruinele toate au cumva acest efect asupra călătorilor, Însă la sosirea în orășelul Sirmione,
rămâi pur și simplu stană de piatră. Situat pe o limbă de pământ ce pare să străpungă
Lacul Garda, Sirmione arată ca un colț de rai. Priveliștea este absolut încântătore:
clădirile vechi, străduțele liniștite, Biserica Santa Maria Maggiore (sec XV), Biserica San
Petro (sec. VIII), piazettele, magazinele cu aer desuet, totul participă la un tablou ce te
farmecă. Nu întâmplător marea voce feminină a operei italiene, Maria Calass a ales o
vreme să locuiască în Sirmione. Casa ei se poate vizita, se află în Piazza Carducci. Dar
atracția principală din Sirmione este Castelul Scaligera din sec. XIII, o fortăreață superbă
cu ziduri înalte și turnuri ce amintesc de piesele de sah, ridicată chiar la malul lacului. De
pe zidurile sale ai o panorama superbă asupra lacului și crestelor Dolomiților din
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BINE DE STIUT
Autoritatile vamale isi rezerva dreptul de
a refuza intrarea pe teritoriul statului a
oricarei persoane care nu prezinta
suficienta incredere chiar daca aceasta
a obtinut acordul pentru obtinerea vizei
turistice. Agentia de turism nu poate fi
facuta raspunzatoare pentru astfel de
situatii ce nu pot fi depistate anterior
plecarii. Turistul isi asuma riscurile de ai fi refuzata intrarea si de aceea este
obligat sa informeze agentia asupra
oricarui incident petrecut vreodata in
afara granitelor Romaniei, precum si
asupra oricarei tangente pe care o are
cu statele in care are loc desfasurarea
programului.
Minorii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa
iasa din tara: sa calatoreasca cu cel
putin un adult insotitor; sa aiba asupra
lor acordul ambilor parinti (sau al
parintelui care nu-i insoteste) legalizat
la notariat; adultul care-i insoteste, in
cazul in care acesta nu este unul dintre
parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe
care sa-l prezinte la frontiera).
Programul actiunii poate fi modificat de
catre conducatorul de grup, ca ordine
de desfasurare sau se pot inlocui unele
obiective sau hoteluri in functie de
anumite situatii speciale.
Categoria hotelurilor si a mijloacelor de
transport este cea oficiala pentru Italia.
Unele obiectivele din tururile
panoramice din program se viziteaza
doar pe exterior.
Distributia camerelor la hotel se face de
catre receptia acestuia; problemele
legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct
la receptie, asistat de insotitorul de
grup.
Pentru anumite facilitati din hotel sau
din camera, hotelierul poate solicita
taxe suplimentare (minibar/frigider, seif
etc.); in momentul sosirii la hotel
solicitati receptionerului sa va
informeze cu exactitate asupra lor.
Autoritatile locale pot solicita o taxa de
genul taxei de statiune. Aceasta se va
achita de catre turisti la receptia
hotelurilor.
Pentru calatorie sunt necesare cartea
de identitate sau pasaportul valabile 6
luni de la data intoarcerii in tara.

Grup minim 35 pers.

depărtare. Pe străduțele înguste din centrul istoric ne putem opri să savurăm o ceașcă de
espresso, iar apoi să vizităm Grota lui Cattulo, unde se presupune că ar fi locuit poetul
Gaio Valerio Catullo în antichitate.
Moment de răgaz (timp liber):
Merităm un scurt popas pentru cel mai cunoscut deliciu local, Gelato Garda Lake. După
cum ai ghicit deja, ne vom răcori cu o înghețată delicioasă, o combinație de arome dulci și
acrișoare... aste pentru că îngredientele de bază sunt lămâia și strugurii. Nu vă lăsați
tentați de celelalte variante de arome pentru că în Sirmione aceasta este "înghețata
casei".
Întoarcere la acelasi hotel din Bolgna pentru cazare.

 Ziua 5. Bologna
Azi rămânem în Bologna, un oras cu o mare energie culturala, animat de festivaluri,
teatru, muzica. Ne indreptam atentia spre Piazza Maggiore si Piazza Nettuno, unde
putem admira Fontana del Nettuno, sau El Gigante, dupa cum il denumesc localnicii, dar
si superbele cladiri din Piazza Maggiore, Pallazo del Podesta si Biserica San Petrino.
Moment de răgaz (timp liber):
Se spune ca Bologna ar fi capitala culinara a Italiei iar numele de Bologna la grassa
(Bologna cea grasa) este un avertisment pentru cei care cred ca pot tine o dieta aici. In
Bologna se mananca bine de te lingi pe degete iar piata din centrul orasului este una
dintre cele mai mari din Europa. Branzeturi, carne, fucte, legume, lactate si patiserii,
gasesti de toate aici. Nu rata sunca Parma, otetul balsamic, parmezanul, lasagna si
spaghetele Bolognese – toate sunt originare de aici. De asemenea, incearca si alte
specialitati locale precum Tortelini in brodo, Tagliatelle al ragu, Lasagna Verde alla
Bolognese, Mortadella, Bollito, Zuppa Inglese si Mascarpone.
Bologna nu este numai un oras istoric si un centru culinar renumit, in zona si-au
stabilit cartierul general firme foarte bine pozitionate pe piata producatorilor de
autoturisme si motociclete : Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati. Cazare la hotel.

 Ziua 6. Bologna – Florenţa – Pisa - Bucuresti
Florenta ne asteapta si nu putem dezamagi asa o destinatie. Capitala regiunii
Toscana se mandreste a fi unul dintre cele mai frumoase orase ale lumii. Cu inima
deschisa, caci Italia are acest efect asupra celor care o viziteaza, vedem Catedrala Santa
Maria del Fiore, a patra ca marime din Europa, dar cea mai veche constructie din
Florenta si totodata cea mai inalta! Impozanta constructie este flancata de clopotnita
(Campanile) de sine statatoare iar in umbra catedralei se afla Baptisteriul, cea mai veche
cladire a Florentei, un lacas de importanta spirituala si artistica pentru mai bine de o mie
de ani. Daca Piazza del Duomo este considerata centrul religios al Florentei, cea de-a
doua piata importanta a orasului Piazza della Signoria, a fost dintotdeauna considerata
centrul civic. Aici se afla Palazzo Vecchio, sediul administratiei orasului timp de sapte
secole, ce adaposteste astazi mai multe sculpturi de seama. Este locul de intalnire al
turistilor si florentinilor deopotriva iar in imediata apropiere se inalta cel mai impozant
muzeu al orasului Galeriile Uffizi. Ne continuam traseul pietonal urmand cursul
stradutelor medievale si ajungand la batranul pod peste raul Arno, Ponte Vecchio.
Singurele tentatii care ne distrag atentia sunt magazinele cu bijuterii pretioase de o
frumusete aparte. Statuile, artistii stradali, vechiul integrat in nou ne lasa un gust placut si
cu o stare de bine interioara ne gandim la un mic “Intermezzo”.
Moment de răgaz (timp liber):
Trattoriile ne imbie la fiecare pas, iar una dintre cele mai gustoase amintiri din acest loc
este pizza cu vinete si mozzarella. Condimentele mediteraneene ii dau o savoare
proaspata, iar aluatul jongleaza cu senzatia de proaspat scos din cuptor, crocant si aromat.
Un deliciu!
Din Florenţa se poate organiza o excursie opţionala la Pisa. Dacă nu ți-ai înclinat deja, un
pic, capul, așteaptă să ajungem la celebrul Turn Înclinat. Farmecul orașului îl dă această
minune a lumii, dar și înghețata la cornet cu care ne răcorim (chiar dacă nu ne este
neapărat cald!). Majoritatea oamenilor cunosc faimosul turn inclinat din Pisa, dar putini
stiu însă că acesta este parte componentă a unui întreg ansamblu de construcţii medievale
numit Campo dei Miracoli, unde se zăresc siluetele mareţe ale Catedralei si
Baptisteriului. Dupa-amiază, avem transfer la aeroportul din Florenţa pentru zborul spre
Bucuresti.
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A

PELLERIN

B

PLUS

C

PROMO
Reducere 100 €

STANDARD +
Reducere 50 €

195 €

245 €

295 €

+ 295 € (bilet avion si
transferuri)

+ 295 € (bilet avion si
transferuri)

+ 295 € (bilet avion si
transferuri)

345 €

+ 295 € (bilet avion si
transferuri)
PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA
Ofertă valabilă pentru
primele locuri în autocar;
✓ GRATUIT -PELLERIN
CLUB CARD.
✓ GRATUIT – Excursia
Verona şi Sirmione
✓ Tarif disponibil şi în
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare şi
asistenţă turistică locală);
✓ ATENŢIE! LOCURI
LIMITATE!
SUPLIMENTE&REDUCERI
✓

✓
✓
✓
✓

D

BEST DEAL
Reducere 150 €

Ofertă valabilă pentru
ultimele locuri în autocar;
Nu se acceptă modificări
sau anulări.
Nu se cumulează cu alte
reduceri;
ATENŢIE! LOCURI
LIMITATE!

✓

✓
✓
✓

Tarif disponibil şi în
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare şi
asistenţă turistică
locală);
Nu se cumulează cu alte
reduceri;
ATENŢIE! LOCURI
LIMITATE!
Oferta este valabilă până
la 31.01.2020.

✓

✓

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

• Supliment de single 145 €
• Reducere a 3-a persoană în cameră 15 €.
• Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare în cameră dublă cu 2 adulţi

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.

•

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.
• 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.
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• 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.

5

