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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  

 GRATUIT - deplasarea cu 

autocarul la UPPSALA şi 

DROTTNINGHOLM. 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno si de bagaj pt.  posesorii 

de PELLERIN CLUB CARD.  
 

PREŢ UL I NCLU DE  

 transport cu autocar climatizat, 

clasifi. 2 - 4*, exceptând zilele 5 şi 

14 (contra cost cu transp. public);  

 15 cazări cu mic dejun în hoteluri 

de 3 - 4* şi IBIS; 

 1 cazare pe vapor în cabine de 4 

paturi; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu, de la Budapesta. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii opţionale: Croazieră la 

Drottningholm, toate minim 25 

persoane  

Program 

 Ziua 1. CLUJ  sau TIMISOARA / ARAD – BUDAPESTA- CRACOVIA – CZESTOCHOWA - 

LODZ (885 + 165 km) 

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

-  Budapesta. Continuam traseul tranzitând Slovacia  spre Cracovia, unul dintre cele mai 

vechi şi mai mari oraşe din Polonia, fosta reşedinţă a regilor polonezi. Pe colina Wawel, 

situată deasupra Vistulei, se vizitează cel mai important complex arhitectonic, aparţinând 

fostei reşedinţe regale: Castelul Wawel şi Catedrala fortificată Wawelska. Plecarea spre 

Czestochowa, la Mănăstirea Jasna-Gora, cunoscută în întreaga lume pentru icoana 

„Madona Neagră” care atrage peste 5 milioane de pelerini anual. Cazare în Lodz. 

 

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. LODZ – Varşovia - VILNIUS (675 km)  

Mic dejun. Traseul continuă spre Varşovia, care este notabilă printre capitalele Europei 

nu numai prin mărimea, vechimea şi frumuseţea sa, cât pentru indestructibilitatea sa, o 

adevărată Pasăre Phoenix care a renăscut de nenumărate ori din cenuşa războiului. Se 

vizitează Oraşul Vechi - Stare Miasto, cu Catedrala Sf. Ioan şi Palatul Regal. Plecare spre 

Lituania. Sosire în cursul serii în Vilnius pentru cazare. 

 

 Ziua 3. VILNIUS – Rundale - RIGA (320 km)  

Mic dejun. În Vilnius începem turul de oraş: Biserica Sf. Petru şi Pavel, Universitatea, 

Primăria, Biserica Rusească. Deplasare spre Letonia, unde vizităm elegantul Palat 

Rundale, construit în stil baroc târziu. După amiază începem vizita în Riga, capitala ţării: 

Domul, Biserica Sf. Petru şi Castelul şi încheiem cu: Opera şi Parlamentul. Cazare la Riga. 

 

 Ziua 4. RIGA – Tallinn - HELSINKI (310 km)  

Mic dejun. Plecare spre Estonia. Începem vizita în Tallinn, capitala celei mai mici republici 

Baltice, bijuterie a arhitecturii medievale, cu: Zidurile şi Porţile Oraşului Vechi, Castelul 

Toompea, Catedrala Al. Nevsky şi Piaţa Primăriei. După amiază îmbarcare pe feribot 

pentru traversare în Finlanda. Cazare în frumoasa capitală finlandeză Helsinki. 

 

 Ziua 5. HELSINKI 

Mic dejun. Tur de oraş pietonal în Helsinki: Piaţa Senatului, Catedrala Luterană, 

monument dedicat lui Sibelius, Parlamentul şi Templul Circular. Timp liber la dispoziţie. 

Dupa amiaza îmbarcare pe feribot pentru traversare în Suedia. Cazare la bordul navei, 

cabine cu 4 paturi (supliment pentru cabină de 2 paturi 39 €/ pers.). 

 

 Ziua 6. STOCKHOLM 

Începem turul de Stockholm pietonal şi cu transportul public: vechiul oraş medieval 

(Gamla Stan), Catedrala, Palatul Regal, Parlamentul, 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 

toată Suedia. Cazare la Stockholm. 

 

 Ziua 7. STOCKHOLM - Castelul DROTTNINGHOLM - UPPSALA  

Mic dejun. Timp liber în Stockholm sau opţional excursie cu autocarul (Gratuit) ori 

croazieră cu vaporaşul (25 € ) la Castelul  Drottningholm,  reşedinţa familiei regale, numit 

SCANDINAVIA, Ţările Baltice 
Cracovia – Czestochowa – Varşovia – Vilnius – Rundale – Riga – Tallinn – Helsinki – Stockholm  

Drottningholm – Uppsala – Lillehammer – Geiranger – Nordfjord – Sognefjord – Bergen – 

Hardanger – Voringsfoss – Oslo – Goteborg – Helsingor - Copenhaga – Hamburg – Berlin – Potsdam 

– Dresda – Karlovy Vary - Praga 

17 zile - autocar 

de la 925 € 
din Cluj + Timisoara 
 

http://www.pellerin.ro/
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 croazieră (traversare cu feribotul) 

pe Geiranger şi Sognefjord (la 

Flam) 35 € + 35 € / pers. (se 

achită la înscriere) 

 traversările cu feribotul la 

Gdynia, Norddalsfjord, 

Sognefjord,  Helsingor, 

Puttgarden: taxele pentru 

pasageri şi autocar, în total 95 

€/pers. (se achită la înscriere)  

 supliment (opţional) pentru 

cabină de 2 paturi pe feribot 

 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 de Christian Tour sau 
prin colaboratorii săi) 

 REDUCERE 3% pentru ultimele 5 
locuri pe lista cu ordinea de 
îmbarcare în autocar 

 

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, precum 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 pot modifica, asigurând 

vizitarea tuturor obiectivelor din 

program.  

şi "Versailles suedez". După amiază opţional excursie la Uppsala, capitala eclesiastică şi 

universitară a ţării, unde se vizitează Catedrala încoronării regilor suedezi, Castelul  

Regal, prestigioasa Universitate. Cazare la Stockholm. 

 

 Ziua 8. Stockholm – OSLO - HAMAR (550 km)  

Mic dejun. Dimineaţă traversăm Suedia spre Oslo. Timp liber în capitala Norvegiei pt. a 

gusta farmecul oraşului în portul Akker Brygge, cu atracţiile sale: restaurante cu specific, 

magazine de creveţi şi specialităţi norvegiene de peşte etc. Cazare în zona Hamar. 

 

 Ziua 9. LILLEHAMMER - Drumul ATLANTICULUI - MOLDE (420 km) 

Mic dejun. Avansăm spre nord, urmând malul lacului Mjosa, către Lillehammer, faimoasa 

staţiune montană unde s-au organizat Jocurile Olimpice de Iarnă în 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. 

 

 Ziua 10. Drumul TROLILOR - Fiordul GEIRANGER - NORDFJORD (320 km) 

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 Nordfjord şi Gheţarul Briksdal, unul dintre cei mai mari din Europa, la 

care se poate ajunge printr-o plimbare de circa o oră. Cazare în zona Forde - Sogndal. 

 

 Ziua 11. AURLAND –  Sognefjord - BERGEN (230 km) 

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 

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 12. BERGEN - Fiordul HARDANGER - OSLO 

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 13. OSLO – Goteborg - 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 spre Helsingor. Traseul trece pe lângă Castelul Kronborg, locul tragediei lui 

Hamlet, impunător prin arhitectura sa sobră. Cazare la Copenhaga. 

 

 Ziua 14. 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. 
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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 Suplimentul single nu include şi 

cazarea de pe feribot. 

8 Majoritatea hotelurilor din Ţările 

Scandinave nu sunt clasificate 

oficial pe stele. 

 

Grup minim 35 pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ziua 15. Copenhaga – HAMBURG - BERLIN  

Mic dejun. Traversare cu feribotul în Germania, la Puttgarden (45 min.). Vizită în 

Hamburg: Primăria, Bursa, Biserica St. Jacobi, Binenalster, Biserica St. Michaelis şi zona 

portuară. Urmează 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 16. POTSDAM – DRESDA - KARLOVY VARY - PRAGA (370 km) 
Mic dejun. În Potsdam vizităm Palatul Sanssouci şi splendidele sale grădini (fost Palat de 

Vară al Regelui Prusiei, Frederick cel Mare). Apoi tur de oraş în Dresda: Opera, Domul şi 

Palatul Zwinger, fastuos ornamentat în stil baroc. Continuăm cu o scurtă vizită în   

Karlovy Vary - staţiune balneară cu izvoare termale şi hoteluri luxoase care au atras 

aristocraţia secolelor trecute. Cazare la Praga. 

 
 

 Ziua 17. PRAGA - Cluj sau Arad/Timisoara (755 + 165 km)  
Mic dejun. Tur de oraş Praga: Catedrala Sf. Vit, Podul Carol, Primăria şi Turnul cu Ceas, 

Cartierul Evreiesc. Continuăm traseul spre Budapesta . Seara sosire la Budapesta. 

Imbarcare in microbuzele de transfer pentru orasele de destinatie. 

 

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 

23.06 Supl. SINGLE COPIL  6-12 ani 

Loc în cameră DBL 925 € 455 € 875 € 

 

EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  

 

Lodz http://www.ibis.com/gb/hotel-3096-ibis-lodz-centrum/index.shtml 

Vilnius http://www.karolina.lt/en/viesbutis.php 

Riga https://www.hotelbellevue.lv/ 

Helsinki www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Finland/Helsinki/Hotels/Scandic-Grand-Marina/ 

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/Scandic-

Glostrup/?redirected=true 

Berlin http://hotelmardin.com/Hoppegarten 

Praga http://www.hotelfortunacityprague.com/ 

 

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

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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