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Ştii că te numești Pellerin atunci 
când toate semnele sunt de partea 
ta: îți place să călătorești în jurul 
lumii, să aduni amintiri de neuitat şi 
aștepți cu nerăbdare să vizitezi 
locuri inedite. Special pentru tine 
am creat Pellerin Club Card. Acesta 
este un card nominal care se 
achiziționează contra cost (25 euro) 
și vine în întâmpinarea ta cu o 
multitudine de reduceri şi beneficii. 
Cum poți deveni membru? 
Regulamentul și toate detaliile de 
care ai nevoie sunt disponibile la 
adresa: www.pellerin.ro  

 

BONU SURI  

 50% REDUCERE- optionala  la 

NAPOLI pentru posesorii de 

TOURS CLUB CARD  

 GRATUIT – PADOVA si 

MILANO pentru achitarea 

excursiei optionale la TIVOLI 

 NOU! Pachet asigurari inclus: 

asigurare medicala, asigurare 

storno, si de bagaj pt. posesorii 

de PELLERIN CLUB CARD.  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 Transp. autocar climatizat, clasif. 

2 - 4*, exceptand zilele 6 si 7;  

 8 cazări cu MD în hoteluri 2 - 4*; 

 4 cine pentru turistii care aleg 

Hotelul Principe; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii optionale: Padova, Tivoli, 

Napoli, Insula Capri, toate min. 

30 persoane.  

 Vaporasul (cca. 14 €/pers) si tax 

de autocar (cca. 11 €/pers) la 

Venetia (se incaseaza din agentie) 

 intrarile la obiectivele turistice 

Program 

 Ziua 1. CLUJ  sau TIMISOARA / ARAD – BUDAPESTA- VIENA- PADOVA (985+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 într-un scurt tur de oraş: 

Ringstrasse, Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Primăria, Palatul Hofburg, Domul Sf. 

Ştefan, Opera. Apoi deplasare spre Graz - Udine. Seara cazare  în zona Padova- Veneţia. 

 

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. VENETIA- PADOVA- VERONA 

Mic dejun. Croazieră în Veneţia spre Piaţa San Marco, unde se află Campanila, 

Procuratiile, Palatul Dogilor şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri de inspiraţie 

bizantină. Turiştii familiarizaţi cu Veneţia pot merge individual în croazieră pe insula 

Murano. Traseul continuă spre Verona. Opţional (8 euro) vizită în Padova la Basilica Sf. 

Anton, renumit centru de pelerinaj. În Verona putem admira Arenele Romane, Casa 

Julietei, Piaţa delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor.  Seara sosire şi cazare în zona 

Lago di Garda. 

 
 

 Ziua 3. Milano -Pisa- Montecatini 350 km 

Mic dejun. Deplasare spre Milano, unde se vizitează: Castelul Sforzesco, Opera Scala, 

Galeriile Victor Emanuel şi Domul, pe cât de decorat în exterior, atât de sobru în interior, 

punând în valoare vitraliile sale unice. Plecare spre Pisa pentru a vizita Domul, cu 

decoraţiuni puternic influenţate de lumea islamică, Baptisteriul şi Turnul Înclinat. Cazare 

in zona Montecatini- Florenta. 

 
 

 Ziua 4.  FLORENTA - ROMA (350 km)  

Mic dejun. Plecare spre Florenţa, oraşul artelor, unde se vizitează: Santa Maria del Fiore, 

Baptisteriul, Piaţa Senioriei veritabil "muzeu în aer liber", Palazzo Vecchio, Galeriile 

Uffizzi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti şi Basilica Santa Croce. Traseul continuă către Roma. 

Seara cazare şi cină (numai pt. turiştii cazaţi la hotel Principe) în statiunea Pomezia. 

 
 

 Ziua 5.  ROMA  

Mic dejun. Vizită în Roma: Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli, Colosseum, 

Columna lui Traian, Piaţa Veneţia, Capitoliul şi Pantheonul. După ce "Cetatea Eterna”    

ne-a convins de venerabila sa vârstă, vom admira şi frumuseţea sa unică în: Piaţa 

Navona, Fontana di Trevi şi Piaţa Spaniei, iar definiţia grandorii o vom afla in Basilica San 

Pietro. Cazare şi cină în Pomezia. 

 
 

 Ziua 6.  ROMA - TIVOLI  

Mic dejun. Zi liberă pentru vizită individuală în Roma la muzeul Vatican, unde ne vor 

copleşi (pe lângă multe altele) Capela Sixtină şi Stanze di Rafaello. După amiază sugerăm 

vizita la Cast. Sant'Angelo şi Palatul Conservatorilor sau excursie opţională (10 euro) la 

Vila D`Este din Tivoli, pt. A admira maestria cu care apa a fost metamorfozată in operă de 

artă, rezultând cele mai spectaculoase grădini renascentiste din Europa. Întoarcere la 

hotel. Cină şi cazare. 

 
 

ITALIA Clasica si Insula Capri 
Viena – Padova – Venetia – Verona – Milano – Pisa – Florenta – Roma – Tivoli – Napoli – Insula 

Capri (sau Pompei) – Assisi – San Marino - Ljubljana 

9 zile - autocar 

de la 439 € 
din Cluj + Timisoara 
 

http://www.pellerin.ro/
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(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali,  alte taxe 

si cheltuieli personale. 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 5 % 

prin CUMULAREA reducerilor 

calculate după cum urmează: 

 PRIMII 5 - 5% REDUCERE pt. 

primii 5 turisti indcrisi 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. 

 

NOTE  

1 În Roma turistii vor achita (la 

recepţia Hotelului Regent) o taxă 

locală de cca 6 €/zi/pers., de 

genul taxei de staţiune. In orice 

alt oras in care autoritatile locale 

ar putea solicita o astfel de taxa, 

aceasta se va achita de turisti la 

receptia hotelurilor. Similar se 

achita 1,5 € la debarcarea in 

insula Capri 

2 Autocarul va prelua turiştii sosiţi 

cu avionul şi turişti de la  Buda- 

pesta din / spre oraşele prin care 

se tranzitează România.  

3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din 

fiecare zi a obiectivelor turistice 

se poate modifica, asigurand 

vizitărea tuturor obiectivelor din 

program.  

4 Obiectivele din program marcate 

cu caractere bold italice se 

viziteaza pe exterior 

5 Copiii beneficiază de reducere 

pt. cazare în cameră cu 2 adulţi.  

6  Pentru explicaţiile la obiectivele 

turistice, grupul va putea apela 

la serviciile ghizilor locali.  

 

Grup minim 35 pers. 

 

 

 Ziua 7.  ROMA- NAPOLI- Insula CAPRI sau POMPEI (450 km) 

Mic dejun. Zi liberă pentru vizită individuală sau shopping în Roma. Opţional excursie (22 

euro) către Napoli (seara scurt tur pietonal pe traseul Castel Nuovo, Teatrul San Carlo, 

Piaţa Plebiscitului, Palatul Regal) de unde ne îmbarcăm spre splendida Insulă Capri       

(20 x 2 vaporaşele + 16 € microbus dus - întors Capri-Anacapri + ghid local), pentru a 

vizita Piaţa Umberto şi Anacapri. Turiştii familiarizaţi cu Insula Capri, pot merge individual 

la Grota Azzuro. Turiştii care nu merg în Capri, pot vizita individual oraşul antic Pompei 

(transport cu autocarul pentru minim 10 pers.).  Întoarcere pentru cazare şi cină               

în Pomezia. 

 
 

 Ziua 8.  ASSISI- SAN MARINO - PADOVA (595 km)  

Mic dejun. Deplasare la Assisi, unde vizităm catedrala Sf. Francisc ce conţine superbele 

fresce ale lui Giotto. Traseul continuă spre Republica San Marino, unde admirăm o 

deosebită panoramă de pe turnurile fortăreţei medievale. Cazare în zona Padova. 

 
 

 Ziua 9.  PADOVA- LJUBLJANA- Cluj sau Arad/ Timisoara (890 + 165 Km)  

Mic dejun. Plecare spre Ljubljana, pt. a parcurge un tur panoramic cu autocarul în centru. 

Plecare spre Budapesta. 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  
 

 

DATE DE PLECARE 2016   01.07  23.08 Supl. 

SINGLE 

COPIL  

6-12 ani 

Hotel Principe 4* (MD+ cina) in 

statiunea Pomezia  

/ Loc in camera DBL 

  449 € 455 € 165 € 415 € 

Hotel Princess 4*(sau similar)  

(doar MD) la ROMA  

/ Loc in camera DBL 

  439 € 445 € 155 € 405 € 

 

EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  

 

Zona Padova www.hotelresi.it 

Zona Lago di Garda www.hotelcangrande.it 

Montecatini- Florenta www.hotelmodernofirenze.it 

Zona Padova www.hotelresi.it 
 
 
Hotel  Principe 4* (sau similar, cu MD şi cină) http://www.hotelprincipegroup.it/ 
Situat la 17 km de Roma,  în zona comercială din Pomezia. Are 75 de camere  dotate cu: telefon, 
internet, TV satelit, minibar, seif, uscător de păr, A/C. Facilităţi hotel: restaurant, bar, parcare, sala 
de fitness, room service, schimb valutar. 

 

Hotel Princess  4* (sau similar cu mic dejun bufet) http://www.hotelprincess.com 
Situat  în vestul Romei la  cca 3 km distanţă de Vatican, hotelul dispune de 290 de camere 
 mobilate modern şi dotate cu A/C, TV prin satelit, frigider, baie, uscător de păr. Facilităţi hotel: 
recepţie,restaurant,  bar, piscină în aer liber, parcare. 
  

 

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

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

http://www.hotelresi.it/
http://www.hotelcangrande.it/
http://www.hotelmodernofirenze.it/
http://www.hotelresi.it/
http://www.hotelprincipegroup.it/
http://www.hotelprincess.com/

