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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, 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. 

 

BONU SURI  

 50% REDUCERE- Croazierele 

pe Dunare la Budapesta şi 

Vlatva (fără cină) pentru 

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD. 

Program 

 Ziua 1. CLUJ  sau TIMISOARA / ARAD – BUDAPESTA- VIENA- PRAGA (790+ 165 km)  

Ora 2:00 Plecare din Cluj de la Autogara Beta, Str. Giordano Bruno, nr. 1, pe ruta Oradea 

-  Budapesta. Continuam traseul spre Viena pentru a admira fosta capitală imperială: 

Ringstrasse, Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg (exterior), 

Domul Sf. Ştefan, Opera, apoi program liber în Viena. Sugerăm vizitarea muzeelor din 

Pal. Hofburg sau a Muzeului de Istorie a Artei (Kunsthistorisches Museum), ori shopping 

pe Mariahilfer Strasse. Deplasare pentru cazare la Praga, la hotelul de 3* sau 4* solicitat. 

 

NOTA:  Din Oradea plecare de la Parcarea Radio Transilvania la ora 05.00 

din Timisoara plecare de la Iulius Mall la ora 03.00 

din Arad plecare de la Gara Centrala CFR la ora 03.40 

 

 Ziua 2  PRAGA, Oraşul de Aur 

Mic dejun. Praga găzduieşte anual milioane de turişti atraşi de splendida armonie 

arhitecturală a diferitor stiluri din epoci diverse. Începem turul de oraş cu Mănăstirea 

Loreta, Hradul - considerat cel mai mare castel din lume, Catedrala Sfântul Vit, Uliţa 

Aurarilor, apoi Biserica Sf. Nicolae (la ambele se achită intrarea) din cartierul Mala 

Strana, Podul Carol, cartierul Stare Mesto cu Monumentul Jan Hus, Primăria şi Turnul cu 

Ceas, Cartierul evreiesc etc. După amiază, program liber la dispoziţia turiştilor în Piaţa 

Vaclavske pentru a cumpăra o mulţime de cadouri celor dragi. Seara opţional, Croazieră 

fără cină pe Vltava 12 € (+ 11 € supliment pentru cină). Cazare la acelaşi hotel în Praga. 

 

 Ziua 3 PRAGA - DRESDA -KARLOVY VARY -  PRAGA 

Mic dejun. Timp liber în Praga sau opţional excursie în Germania la Dresda. Aici 

superbele edificii în stil baroc şi rococo, au fost aproape în totalitate distruse în timpul 

bombardamentelor aliate la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Unele lucrări de 

restaurare, inclusiv la clădirile Operei, Domului şi a Palatului Zwinger, au redat oraşului 

farmecul de odinioară. La întoarcerea spre Praga, excursia opţională continuă cu Karlovy 

Vary care a devenit faimoasă prin izvoarele sale termale, fiind o populară destinaţie 

turistică printre celebrităţile din sec. al XIX-lea (Dresda + Karlovy Vary 20 € + 15 €). Ne 

vom plimba pe aleea colonadelor, către luxosul hotel Pupp, fără a “neglija” numeroasele 

magazine de suveniruri întâlnite în cale. Întoarcere la Praga pentru cazare. 

 

 Ziua 4 PRAGA- Konopiste – BRNO – Bratislava - Valea DUNĂRII- Budapesta- CLUJ 

sau Arad / Timisoara (765 + 165 km) 

Mic dejun. Dimineaţa vizităm Castelul Konopiste, devenit celebru ca reşedinţă a lui Franz 

Ferdinand, moştenitorul tronului Austro- Ungariei, a cărui asasinare la Sarajevo a dus la 

declanşarea Primului Război Mondial. Plecare spre Ungaria cu scurte vizite în Brno şi 

Bratislava. Urmează excursia opţională pe Valea Dunării, cu superbele orăşele amplasate 

într-un cadru natural unic: Esztergom (Catedrala încoronării regilor Ungariei), Visegrad 

(Castelul lui Matei Corvin) şi Szentendre. Seara sosire la Budapesta. Imbarcare in 

microbuzele de transfer pentru orasele de destinaie.  

 

Sosire la Oradea, Parcarea Radio Transilvania in  jurul orelor 02.30 – 05.15 urmatoarea zi 

Sosire la Cluj la Autogara Beta in  jurul orelor 05.00 – 08.15 urmatoarea zi 

Sosire la Arad la Gara Centrala CFR in  jurul orelor 00.10 – 03.00 urmatoarea zi 

Sosire la Timisoara la Iulius Mall in  jurul orelor 00.45 – 04.00 urmatoarea zi  

PRAGA - Viena 
Viena – Praga – Dresda – Karlovy Vary – Konopiste – Brno – Bratislava – Szentendre – Visegrad - 

Esztergom 

4 zile - autocar 

de la 175 € 
din Cluj + Timisoara 
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 GRATUIT- excursia opţională 

Dresda-Karlovy Vary  pentru 

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD. 

 GRATUIT - excursia pe Valea 

Dunării: Estergom, Visegrad, 

Szentendre. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB 

CARD  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2* - 4*;  

 4 cazări cu mic dejun în hoteluri 

de 2* - 4*; 

 excursia opţională de pe Valea 

Dunării: Estergom, Visegrad, 

Szentendre; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu, de la Budapesta. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursiile opţionale: Dresda-

Karlovy Vary, Croazieră pe Vlatva, 

toate pentru minim 30 persoane.  

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

şi cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

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 

 REDUCERE 3 – 10% pentru 

GRUPURI (minim 6 pers. pe 

acelaşi circuit şi aceeaşi dată de 

plecare) – vezi condiţii înscriere 

 REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI 

FIDELI (minim 3 vacanţe 

organizate prin Christian Tour sau 

prin colaboratorii săi). 

REDUCERE 3% pentru ultimele 5 

locuri pe lista cu ordinea de 

îmbarcare în autocar.  

 

 

 

DATE DE PLECARE 

2016 

 20.05 09.08 Supl. 

SINGLE 

COPIL  6-12 

ani 

Hotel 3* în Praga / 

loc in DBL 

 175 € 185 € 59 € 145 € 

Hotel 4* în Praga / 

loc in DBL 

 189 € 199 € 65 € 169 € 

 
Hotel OLYMPIC Tristar 3* (sau similar) este situat aproape de centrul oraşului, la 5 min. 
de staţia de metrou linia B şi doar câteva staţii de centru. Hotelul oferă restaurant,  
parcare, room service. Camerele au telefon, TV satelit şi baie cu duş. 
http://en.olympik.cz/tristar . 
 

Hotel OLYMPIC Prague 4* (sau similar) este amplasat la câteva zeci de metri faţă de 

Olympic Tristar, aproape de centrul oraşului şi la câţiva paşi de staţia de metrou.  

Renovat şi modern remobilat, hotelul dispune de restaurant, bar, magazine de 

suveniruri, exchange şi de 319 camere echipate cu baie proprie, aer condiţionat, TV-

satelit, radio, telefon, minibar, seif.  

http://en.olympik.cz/olympik 

 

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 turiştii sosiţi cu avionul la Praga şi turişti de la Budapesta din / spre oraşele 

prin care se tranzitează România.  

3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se poate 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. 
 

Grup minim 35 pers. 

 

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

comunicată. 

 

Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de 

telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a 

ţine legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora 

exactă a sosirii în oraşul dumneavoastră). 

 
 

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

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 
  

http://en.olympik.cz/tristar
http://en.olympik.cz/olympik

