MUNTENEGRU, Albania
Belgrad - Canionul Tara – Podgorica – Cetinje – Fiordul Kotor – Dubrovnik – Albania: Dures – Tirana
– Macedonia: Skopje - Sofia

5 zile

Program

de la 215 €
autocar

 Ziua 1. BUCUREŞTI - BELGRAD (795 km)
Ora 6:00. Plecare din Bucureşti, de la Autogara Christian Tour, Calea Griviţei nr. 158, pe ruta (vezi
tabelul de mai jos). Seara sosire la Belgrad. Începem turul de oraş cu Parlamentul, Citadela
Kalemegdan, Palatul Prinţesei Ljubice şi artera pietonală Knez Mihajlov. Cazare la Belgrad.

 Ziua 2. BELGRAD - Canionul TARA – PODGORICA - CETINJE (550 km)

Stii ca te numesti Pellerin atunci cand

Mic dejun. Traversăm Serbia, apoi Muntenegru pentru a admira peisajele copleşitoare din Canionul
Tara, al doilea după Marele Canion din Statele Unite. Străbătând apoi capitala Muntenegrului Podgorica, vom ajunge pentru cazare la Cetinje, capitala istorică a ţării.

toate semnele sunt de partea ta: iti

 Ziua 3. CETINJE - Fiordul BOKA Kotorska – DUBROVNIK - Cetinje (280 km)

place sa calatoresti in jurul lumii, sa

Mic dejun. După un scurt tur de oraş în Cetinje, deplasare spre Boka Kotorska (cel mai sudic fiord
din Europa), apoi spre Dubrovnik - "Perla Adriaticii”, unde vom admira Biserica Franciscană (care
conţine o farmacie din sec. al XIV-lea), Palatul Rector din 1441 şi zidurile oraşului medieval (sec. XI
- XVII). Timp liber în Dubrovnik. Întoarcere pentru cazare la Cetinje.

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

 Ziua 4. Cetinje – DURES – TIRANA - SKOPIE (540 km)
Mic dejun. Începem traversarea Albaniei şi vizităm Durres, al doilea oraş ca importanţă al ţării:
Fortăreaţa (sec. 6 AD.), amfiteatrul roman şi Palatul regelui Zugo. Continuăm cu vizitarea capitalei
Tirana, unde admirăm Moscheea Ethem Bey, Piaţa Skandenberg, Muzeul lui Enver Hoxha. Seara
sosire şi cazare la Skopje.

 Ziua 5. SKOPJE – SOFIA - Bucureşti (590 km)
Mic dejun. Vizită în capitala Macedoniei: Fortăreaţa Bizantină, Podul din perioada Otomană, Piaţa
cu Statuia lui Alexandru Macedon, casa memorială a Maicii Theresa. Plecare spre Bucureşti, cu
tranzitarea Bulgariei. Scurt tur de oraş în Sofia, cu oprire la impunătoarea Catedrală Alexander
Nevsky. Sosire seara, după ora 23.30, în funcţie de trafic şi formalităţile vamale.

care ai nevoie sunt disponibile la
adresa www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card
nominal care se achizitioneaza contra

DATE DE PLECARE
2016
Loc în cameră DBL

29.04, 26.06, 12.08
215 €

Supl.
SINGLE
85 €

COPIL 612 ani
195 €

Al 3-lea adult în
cameră
205 €

cost (25 euro) si vine in intampinarea
ta cu o multitudine de avantaje, inca
de la inceput: de la asigurari gratuite
(medicala/ storno sau bagaje), la
reduceri de pana la 25% acordate la
circuitele cumparate, dar si beneficii
oferite de partenerii nostri, in tara.

NOTE
1 În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va
achita de către turişti la recepţia hotelurilor.
2 Autocarul va prelua turişti de la Budapesta spre oraşele prin care se tranzitează România.
3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se pot modifica, asigurând vizitarea tuturor
obiectivelor din program.
4 Obiectivele din program marcate cu caractere bold italice se vizitează pe exterior
5 Copiii beneficiază de reducere pentru cazare în cameră cu doi adulţi.
6 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
7 Acest program este de tip „Economic” . Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor clasificate in

functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare.
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B O NU S U R I

GRAD DE REALIZARE & CLASIFICARE AUTOCA RE

 GRATUIT- Vizita in Canionul
TARA, Fiordul Boka Kotorska
si Sofia.

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 6 grupuri, din care 5 grupuri au beneficiat de

 NOU! Pachet asigurari inclus:

(autocar sau microbuz):

asigurare medicala, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB
CARD
PREŢUL INCLUDE
 transport cu autocar climatizat,
clasificat 2 - 4*;
 4 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 2 - 3*;

autocare clasificate 3* şi 4*.
PUNCTELE DE ÎMBARCARE GRATUITĂ
BUCUREŞTI

Autogara Christian Tour - Calea Griviţei nr. 158

PITEŞTI

Petrom ieşire Piteşti Est

05.45
07.00

RM. VÂLCEA

Petrom ieşire Pasarela Nord

08.30

SIBIU

Petrom Obor Calea Şurii Mari

11.30

SEBEŞ

Rompetrol ieşire Lancram

12.00

DEVA

McDonald’s GARĂ

14.00

TIMIŞOARA

Parcare Auchan - Calea Arad

16.00

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. Înscrierile cu mai puţin de 15 zile înainte se vor face numai
în funcţie de capacitatea mijlocului de transport utilizat.

 vizita in Canionul TARA, Fiordul
Boka Kotorska si Sofia;

PUNCTELE DE ÎMBARCARE CONTRA COST

 ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ

PLOIEŞTI

5 € / sens/ pers. Petrom METRO

07.00

CÂMPINA

8 € / sens/ pers. Casa Bucur - Popas Km 92

07.30

BRAŞOV

10 € / sens/ pers. McDonald's Cal. Bucureşti

09.00

Sf. Gheorghe

10 € / sens/ pers. Petrom V - ieşire Braşov

08.00

TG. MUREŞ

10 €/ sens/ pers. Parcare Promenada Mall

11.30

CLUJ

10 € / sens/ pers. Intrarea în parcarea Polus Mall

13.30

ORADEA

10 € / sens/ pers. Intrare parcare SELGROS

18.00

ARAD

5 € / sens/ pers. Gara Centrală

15.00

CONSTANŢA

8 € / sens/ pers Gara Centrală

02.00

BUZĂU

8 € / sens/ pers. PETROM Pod Mărăcineni

06.00

BRĂILA

10 € / sens/ pers. Intr. parcare CARREFOUR

04.30

GALAŢI

10 € / sens/ pers. McDonald's

04.00

FOCŞANI

10 € / sens/ pers. Benz. LUKOIL, centru

04.30

BACĂU

15 € / sens/ pers. Parcare Stadion Municipal

06.00

PIATRA NEAMŢ

15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Central

07.00

SUCEAVA

15€ / sens/ pers. Parcare Hotel Bucovina

05.30

IAŞI

15€ / sens/ pers. Parcare Billa (Şos. Arcu nr. 29)

05.00

Chişinau - IAŞI

10 € / sens/ pers. Parcare Hotel Național

02.00

CRAIOVA

10 € / sens/ pers McDonald's Calea Bucureşti

06.30

SLATINA

8 € / sens/ pers Parcare Hotel Parc

08.00

 intrarile la obiectivele turistice

(inclusiv in excursiile optionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
si cheltuieli personale.
REDUCERE DE PÂNĂ LA 25%
prin

CUMULAREA

reducerilor

calculate după cum urmează:
 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pt. primii
5 turisti inscrisi in fiecare excursie
pana la 30.12.2015
 FIRST MINUTE - 5% REDUCERE pt.
achitarea a 50% avans din pretul
excursiei pana la 30.12.2015
 REDUCERE 3 – 10% pentru
GRUPURI (minim 6 pers. pe acelasi
circuit si aceeasi data de plecare) –
vezi conditii inscriere
 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENTI
FIDELI (minim 3 Vacante organizate
de Christian Tour sau prin
colaboratorii sai).
 REDUCERE 3% pt. ultimele 5 locuri
pe lista cu ordinea de imbarcare in
autocar.

(autocar sau microbuz):

Transferurile CONTRA COST sunt GARANTATE pentru MINIM 4 persoane (reconfirmare 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 puţin de 4 pers. / sens, turiştii pot accepta suportarea diferenţei de preţ
SAU LI SE RESTITUIE DUBLUL SUMEI 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.

B O NU S 3 5

Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de ora comunicată.

Turiştii rezidenţi în Baia Mare, Satu

Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau

Mare, Oradea, pot solicita debarcare

şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa

la BUDAPESTA fără cazare şi mic

privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră).

dejun în ultima zi şi obţin o REDUCERE

Pentru turiştii din Bacău, Piatra Neamţ, Suceava şi Iaşi care nu solicită transfer, oferim GRATUIT o cazare (la dus

de 35 € din preţul de catalog

sau la întors, la alegerea turiştilor) în Bucureşti, la un hotel 3*** în apropierea Gării de Nord şi a locului de

(necumulabilă).

îmbarcare din Autogara Christian Tour.
ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare.

EXEMPLE CAZARI IN 2015
1. Belgrad http://www.centarbalasevic.rs/en/

Grup minim 35 de persoane

2.Cetinje http://hotelgrand.me/index.html
3.Skopje http://www.wiphotel.com.mk

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.

2

