FIORDURI SCANDINAVE -Avion
Stockholm – Uppsala – Drumul Trolilor – Drumul Vulturilor – Geiranger – Nordfjord – Sognefjord Bergen – Fiordul Hardanger – Voringsfos – Oslo – Goteborg – Helsingor – Copenhaga – Hamburg –
Berlin

11 zile

Program

de la 865 €
avion

 Ziua 1. BUCUREŞTI - STOCKHOLM
Prezentare în Aeroportul Bucureşti OTOPENI la ora 04.30 pt. zbor Bucureşti- Stockholm
cu compania Air Berlin (cu escală la Berlin). Dupa aterizarea în capitala Suediei, transfer
la hotel. Cazare la Stockholm.

 Ziua 2. STOCKHOLM - Castelul DROTTNINGHOLM (150 km)

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

Mic dejun. Începem turul de Stockholm pietonal și cu transportul public: vechiul oraş
medieval (Gamla Stan), Catedrala, Parlamentul, Palatul Regal, Primăria, unde în Salonul
Albastru şi Salonul Auriu, în fiecare an, se decernează Premiile Nobel, Muzeul Vasa. Timp
liber sau sugerăm vizita "Muzeului Satului” - Skansen, unde sunt expuse clădiri
tradiţionale din Suedia. Opțional excursie cu autocarul sau croazieră cu vaporaşul
(25 €) spre Castelul Drottningholm, reşedinţa oficială a familiei regale, numit şi
"Versailles suedez". Cazare la Stockholm.

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si
te hranesti cu aventura specifica

 Ziua 3. STOCKHOLM – UPPSALA - HAMAR (550 km)

fiecarui loc nou pe care il descoperi.

Mic dejun. Opţional excursie la Uppsala, capitala eclesiastică şi universitară a ţării, unde
vizităm Catedrala încoronării regilor suedezi, Castelul regal şi prestigioasa Universitate,
sau shopping lângă Uppsala. După amiază se traversează Suedia pentru cazare la Hamar.

Iar daca am aflat ca esti un calator
veritabil, atunci inseamna ca meriti cu
desavarsire sa faci parte din clubul

 Ziua 4. LILLEHAMMER - Drumul ATLANTICULUI - MOLDE (420 km)

Pellerin, concept creat special pentru

Mic dejun. Avansăm spre nord, urmând malul lacului Mjosa către Lillehammer, faimoasa
staţiune montană unde s-au organizat Jocurile Olimpice de Iarnă din 1994. Ne îndreptăm
apoi spre Kristiansund, de unde urmăm spectaculosul "Drum al Atlanticului”, trecând
peste o salbă de poduri care leagă o mulţime de insulițe. Sosire pentru cazare în
pitorescul oraş Molde.

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

 Ziua 5. Drumul TROLILOR - Fiordul GEIRANGER - NORDFJORD (320 km)

adresa www.pellerin.ro.

Mic dejun. Traseul străbate "Ruta de Aur”, cu peisaje copleşitor de spectaculoase pe
Drumul Trolilor, apoi după ce traversăm cu feribotul Norddalsfjord, intrăm pe Drumul
Vulturilor, către Geiranger. Contra cost, îmbarcare pentru o croazieră pe Geirangerfjord,
în care veţi admira natura sălbatică, cu versanţi abrupţi "prăvălindu-se” în apele
fiordului, împreună cu apele învolburate ale cascadelor "Voalul Miresei” şi "Cele 7
surori”. Urmează apoi Nordfjord şi Gheţarul Briksdal, unul dintre cele mai mari din
Europa, la care se poate ajunge printr-o plimbare de circa o oră. Sosire pentru cazare în
zona Forde-Sogndal.

Pellerin Club Card este un card
nominal care se achizitioneaza contra
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

 Ziua 6. AURLAND – SOGNEFJORD – GUDVANGEN - BERGEN (230 km)

oferite de partenerii nostri, in tara.

Mic dejun. Dimineaţă străbatem zone de un pitoresc aparte spre cel mai lung tunel din
lume (24,5 km) pentru a ne îmbarca contra cost într-o nouă croazieră, pe cele mai
îndepărtate ramificaţii ale "gigantului” fiord Sognefjord, impresionant prin cei 205 km şi
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B O NU S U R I
 GRATUIT - deplasarea cu
autocarul la UPPSALA şi
DROTTNINGHOLM

 NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB
CARD
PREŢUL INCLUDE
 Bilet avion Bucureşti-Stockholm
şi Berlin-Bucuresti cu Air Berlin.
(orele sunt locale şi se pot
modifica, cu notificare);
 transport cu autocar climatizat,
clasificat 2 - 4*, exceptând zilele
2 şi 9 (contra cost cu transport
public);
 10 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 3 - 4* şi IBIS;
 ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu din ziua a 2-a până în
ziua a 10-a inclusiv, apoi asistenţă
turistică.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
 taxe aeroport şi transfer aeroporhotel- aeroport 195€;
 Croazieră (traversare cu
feribotul) pe Geiranger şi
Sognefjord (la Flam) 35 € + 35 € /
pers. (se achită la înscriere).
 traversările cu feribotul la
Norddalsfjord, Sognefjord,
Helsingor, Puttgarden, taxele
pentru pasageri şi autocar, în
total 65 €/pers. (se achită la
înscriere).
 excursia opţională: Croazieră la
Drottningholm, minim 25 de
persoane;
 intrările la obiectivele turistice

(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
şi cheltuieli personale
GRAD DE REALIZARE &
C L A SI FI C A R E A U T O C A R E
Pe acest program, în sezoanele
2013, 2014 şi 2015 s-au realizat 11
grupuri, din care 8 grupuri au
beneficiat de autocare clasificate
3*şi 4*.

adâncimea maximă de peste 1300 m. Drumul continuă pentru cazare la Bergen, prima
capitală a ţării şi "poartă a fiordurilor". Se va vizita cartierul medieval Bryggen,
Mariakirke - vechiul port şi Rosenkrantz. Opţional, urcare cu telecabina pe vârful Floyen
pentru o superbă panoramă a oraşului.

 Ziua 7. BERGEN - Fiordul HARDANGER - OSLO (495 km)
Mic dejun. Plecare spre Oslo, urmând malul Fiordului Hardanger, pe care îl traversăm la
Bruravik. Admirăm imensa cădere de 180 m a cascadei Voringsfoss. Tur de oraş în
capitala Norvegiei: Parcul sculptorului Gustav Vigeland, Palatul Regal, Stortinget
(Parlamentul), Teatrul Naţional, Primăria (unde se decernează premiile Nobel pentru
pace) şi Fortăreaţa Akershus. Cazare la Oslo.

 Ziua 8. OSLO - GOTEBORG – Helsingor – COPENHAGA (560 km)
Mic dejun. Părăsim Norvegia pentru o ultimă vizită în Suedia, la Goteborg, cel de-al
doilea oraş ca mărime al ţării şi cel mai mare port scandinav. Tur de oraş:
GotheborgsUtkiken - turnul principal, Opera, Centrul Maritim, Radhuset (Primăria),
Bursa şi Centrul Istoric Gustav Adolfs Torg. Deplasare către sudul Suediei, pentru
traversare cu feribotul spre Helsingor. Traseul trece pe lângă Castelul Kronborg, locul
tragediei lui Hamlet, impunător prin arhitectura sa sobră. Cazare în capitala Danemarcei,
Copenhaga.

 Ziua 9. COPENHAGA
Mic dejun. Vizita în Copenhaga pietonal și cu transportul public: Palatul Rosenborg fosta reşedinţă regală, Palatul Christiansborg, Primăria, vechiul Port Nyhavn şi celebra
statuie „Mica Sirenă” - simbolul capitalei daneze. Timp liber pentru vizită individuală în
Copenhaga. Seara, vizită în parcul de distracţii Tivoli (al 3-lea ca faimă din Europa),
deschis publicului încă din 1843. Cazare la Copenhaga.

 Ziua 10. COPENHAGA – HAMBURG – BERLIN (590 km)
Mic dejun. Traversare cu feribotul în Germania, la Puttgarden (45 min.). Vizită in
Hamburg: Primăria, Bursa, Biserica St. Jacobi, Binenalster, Biserica St. Michaelis şi zona
portuară. Urmeaza Berlin pentru un tur de oraş cu autocarul, ca apoi să continuăm turul
pietonal admirând de aproape: Poarta Brandenburg, Unter den Linden Strasse, Reichstag
- Insula muzeelor, Opera, Catedrala. Cazare la Berlin.

 Ziua 11. BERLIN – BUCUREŞTI
Transfer la aeroport la ora 07.00 pentru zbor la Bucureşti. Sosire la Bucureşti Otopeni în
jurul orei 12.50.
DATE DE PLECARE
2016
Loc în cameră DBL

Bucuresti – OTOPENI
BERLIN
BERLIN

18.06, 26.06, 11.07,
19.07, 06.08
865 €

Supl.
SINGLE
395 €

COPIL 6-12
ani
815 €

Al 3-lea adult în
cameră
845 €

ORAR DE ZBOR : COMPANIA AIR BERLIN
decolare ora 06.30 Aterizare
BERLIN
07.35
decolare ora 08.20 Aterizare STOCKHOLM 09.50
decolare ora 10.20

Aterizare OTOPENI

13.30
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E X E M P L E D E C AZ ĂR I 2 0 1 5
REDUCERE DE PÂNĂ LA 20%

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pentru
primii 5 turişti înscrişi în fiecare
excursie până la 30.12.2015
 FIRST MINUTE 5% - REDUCERE
pentru achitarea a 50% avans din
preţul excursiei până la
30.12.2015

Stockholm : www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Sverige/Stockholm/Hotels/Scandic-Jarva-Krog/
Zona Hamar : www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Norge/Hamar/Hotels/Scandic-Hamar/
Molde : www.choicehotels.no/choice/no/molde-hotel-quality-no088-no?cid=139019&tab=0
Forde :https://www.rica-hotels.com/hotels/norway/western-norway/forde/rica-sunnfjord-hotel
Bergen : http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/norway/bergen/thon-hotel-bergen-airport/
Oslo : www.radissonblu.com/parkhotel-oslo
Copenhaga : www.scandichotels.dk/da/Hotels/Countries/Danmark/Kobenhavn/Hotels/ScandicGlostrup/?redirected=true
Berlin : http://hotelmardin.com/Hoppegarten/

 REDUCERE 2 – 6% pentru
GRUPURI (minim 8 persoane pe
acelaşi circuit şi aceeaşi dată de
plecare) – vezi condiţii înscriere

NOTE

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI
FIDELI (minim 3 vacanţe
organizate de Christian Tour sau
prin colaboratorii săi)

2 Turiştii înscrişi în acest program vor utiliza autocarul plecat pe programul similar cu grupul din
ţară.

Grup minim 25 persoane

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.

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 doar pentru cazarea în cameră cu doi adulţi.
6 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
7 Majoritatea hotelurilor din Ţările Scandinave nu sunt clasificate oficial pe stele.
8 Acest program este de tip „Complex” . Vă recomandăm să analizaţi în catalog lista circuitelor
clasificate în funcţie de dificultate şi detaliile categoriilor de clasificare.
9 Prețurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiștii
vor putea să își dea acceptul pentru achitarea diferenței de tarif față de prețul din ziua achitării
pachetului turistic.

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare.

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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