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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  

 6 cazări pe COSTA BRAVA cu 

demipensiune; 

 GRATUIT excursiile la Padova, 

Andorra, Genova; 

 GRATUIT excursia la Barcelona 

pt. turiştii cu cazare la hotel 2*; 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB CARD  

 

P RE ŢUL  IN C L UD E  

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4;  

 4 cazări cu MD în hoteluri de 2 - 4*; 

 6 cazări cu MD şi cină pe Costa 

Brava, la hotel 2,3 şi 4* (în funcţie 

de varianta aleasă la rezervare); 

 excursiile la Padova, Andorra, 

Genova; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

pe traseu, dupa Budapesta; 

 asistenţă turistică pe Costa Brava 

 

Program 

 Ziua 1. CLUJ  sau TIMISOARA / ARAD- BUDAPESTA- GRAZ- PADOVA (985+ 165 km) 

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

-  Budapesta. Continuam spre Graz, al doilea oraş din Austria, unde parcurgem un tur 

pietonal în centrul istoric. Apoi deplasare spre Padova, unde vizităm Basilica Sf. Anton, 

renumit centru de pelerinaj. Seara cazare în zona Padova. 

 

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. VERONA – MILANO - RIVIERA LIGURICĂ (590 km) 

Mic dejun. Plecare spre Verona, unde putem admira Arenele Romane, Casa Julietei, 

Piaţa delle Erbe, Palatul şi Mormintele Scaligerilor. Traseul continuă spre Milano unde 

vizităm: Castelul Sforzesco, Opera Scala, Galeriile Victor Emanuel şi Domul, pe cât de 

decorat în exterior, pe atât de sobru în interior, punând în valoare vitraliile sale unice. 

Seara sosire şi cazare în zona Genova. 

 
 

 Ziua 3. GENOVA – CANNES - COSTA BRAVA (820 km) 

Mic dejun. Ne vom deplasa spre Costa Brava, traversând minunata Coastă de Azur. 

Scurtă oprire în renumita staţiune Cannes, cu aleea vedetelor lângă Palais des Festivals 

et des Congres. Cazare şi cină pe Costa Brava la hotelul ales.  

 
 

 Zilele 4-8. COSTA BRAVA - Distracţie PE MALUL MEDITERANEI 

Ne bucurăm de o mare incredibil de frumoasă, un soare strălucitor, de spiritul latin 

exuberant, de mulţimea de opţiuni de petrecere a timpului liber: restaurante, piscine, 

discoteci, cluburi. În tot acest timp, "obligatorie” este vizita superbei Barcelona. Ne 

lăsăm impresionaţi de Catedrala Sagrada Familia, operă a arhitectului Gaudi, Palatul 

Regal, Parcul Guell, Muzeul Picasso, Grădina Botanică din Parcul Montjuic, B-dul 

Ramblas, Piaţa Catalunia. Vă mai sugerăm:  excursie la Montserrat, la celebra Mănăstire 

construită pe stâncile abrupte ale muntelui Montserrat, faimos loc de pelerinaj; shopping 

în Andorra (paradisul non-tax), Parcul de distracţii PortAventura din Salou, croazieră pe 

Mediterană. Cazare la hotelul ales cu MD + cină. 

 
 

 Ziua 9. Costa BRAVA – ANDORRA - Coasta de AZUR - NICE (645 km)  

Mic dejun. Traversăm Pirineii într-o excursie către Principatul Andorrei, paradis tax free 

pentru iubitorii de shopping. Plecare pentru cazare în zona Aix-en-Provence-Nice. În Nice 

ne vom delecta cu o plimbare pe Promenade des Anglais. 

 

 Ziua 10. NICE – MONACO – GENOVA - PADOVA (530 km) 

Mic dejun. Deplasare spre Monaco unde, după vizita la Palatul Princiar, parcurgem 

traseul curselor de Formula 1 între Port şi faimosul Cazino. Drumul continuă spre Italia - 

Genova, unde vizităm Vechiul Port, Centrul istoric cu labirintul său de străduţe înguste, 

Catedrala, Palatul Ducal şi casa lui Cristofor Columb. Sosire şi cazare în zona Padova.  

 
 

 Ziua 11. PADOVA - Peştera POSTOJNA - Cluj sau Arad/Timisoara (965 + 165 km) 

Mic dejun. Plecare spre Budapesta, tranzitând Slovenia unde se vizitează Peştera 

Postojna, unul dintre cele mai fascinante fenomene carstice din Europa. Sosire la 

Budapesta. Imbarcare in microbuzele de transfer pentru orasele de destinatie.  

 

SPANIA - Costa Brava 
Graz – Padova – Verona – Milano – Cannes – Andorra – Costa Brava – Barcelona – Montserrat – 

PortAventura – Nice – Monaco – Genova - Postojna 

11 zile - autocar 

de la 479 € 
din Cluj + Timisoara 
 

http://www.pellerin.ro/
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N U S UN T IN C L US E  ÎN  P RE Ţ  

 vizite opţionale: Barcelona şi 

Montserrat (15 € + 25 €/pers.), 

toate minim 30 persoane  

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali. 

RE D UC E RE  D E  P ÂN Ă L A  25%  

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 

N OTE  

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  

la Barcelona 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.  

4 Obiectivele din program marcate 

cu caractere bold italice se 

vizitează 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.  

7 Pentru excursiile opţionale, 

autocarul deserveşte şi grupul 

sosit cu avionul. Locurile vor fi 

limitate şi vor fi repartizate 

ambelor grupuri. 

 

Grup minim 35 pers. 

 

 

 

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 

/loc în DBL 

13.06  22.09 Supl SGL Primul copil  

2-12 ani 

Al 2-lea copil  

2-12 ani 

Hotel 

Cartagonova 3* 

495 €  485 € 155 € Red. 110 € Red. 50 € 

Hotel Tropik 

Park 4* 

545 €  529 € 185 € Red. 120 € Red. 55 € 

Hotel Raco den 

Pepe 2* 

479 €  - 125 € Red. 70 € Red. 40 € 

 

Hotel TROPIK PARK 4* (sau similar) MD + CINĂ bufet - situat în staţiunea Malgrat de Mar, la 150 m de plajă. 
Dispune de 200 camere cu A/C, baie, balcon, telefon, minibar, TV-satelit, seif (contra cost). Facilităţi hotel: 
restaurant, bar, 2 piscine exterioare şi una interioară, saună, tenis de masă, biliard, parcare. http://www.tropic-
park.com/ 
 
H. CARTAGONOVA 3* (sau similar) MD + CINĂ bufet - situat în Malgrat de Mar, la 150 m de plajă. Are 154 camere 
renovate, cu baie, balcon, telefon, TV-satelit. Facilităţi hotel: restaurant, piscină, biliard, discotecă (hotelul nu este 
recomandat turiştilor care preferă zone liniştite). http://www.cartago-nova.com/ 
 
Hotel RACO den PEPE 2 * (sau similar) MD + CINĂ bufet - situat la cica 400 de metri de plaja cu nisip din Calella, 
acest hotel vesel, cu o grădină frumoasă şi piscină în aer liber, are acces facil la centrul oraşului. Dispune de 50 de 
camere dotate cu grup sanitar şi telefon, iar ca facilităţi, hotelul are: restaurant, bar, lift, seif, cameră de bagaje, 
închirieri auto.  http://www.racodenpepe.com 

 

 

E X E M P LE  D E  CA Z Ă R I  2 0 1 5  

 

Zona Padova (la dus si la retur) 

http://www.hotelresi.it/ 

Zona Genova 

http://www.poggiohotel.it/en/ 

Costa Brava 

http://www.cartago-nova.com/ 

http://www.tropic-park.com/ 

http://www.racodenpepe.com 

Zona Nice- Cannes 

http://antibes.starshotels.com/photo-gallery 

 

 

 

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

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 
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