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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. 

Program 

 Ziua 1. BUCUREŞTI- MÜNCHEN - HEIDELBERG (365 km)  

Prezentare în aeroportul Otopeni la ora 04:45 pentru zbor Bucuresti–Munchen cu 

compania Lufthansa. La prânz, după întâlnirea cu ghidul şi  îmbarcare în autocar, vizită în 

München, unde vă vor încânta: Marienplatz, Primăria, cu renumitul ceas medieval şi 

Frauenkirche. Continuăm spre oraşul medieval Heidelberg, cu un superb castel şi cea mai 

veche Universitate din Germania. Cazare în zona Mannheim. 
 

 Ziua 2. HEIDELBERG – Luxembourg - HAGA (595 km) 
Mic dejun. Plecare spre Luxembourg pentru vizită la Palatul Ducal, Piaţa Constituţiei şi 

Catedrala. Deplasarea continuă spre Haga, oraşul regal, unde se vor admira în centrul 

istoric Palatul Păcii şi Parlamentul. Cazare în zona Haga.  
 

 Ziua 3. AMSTERDAM – ROTTERDAM - HAGA (195 km) 

Mic dejun. Începem vizita în Amsterdam, considerat « Veneția Nordului », cu 

Rijkmuseum, Muzeul Van Gogh şi Centrul de prelucrare a diamantelor Coster Diamonds. 

Apoi, opţional, ne îmbarcăm într-o minicroazieră pe canale (15 euro – vezi REDUCERE 

50%), cel mai bun mod de a gusta farmecul oraşului. Continuăm cu Rotterdam, cel mai 

mare port din Europa, pentru un plăcut tur pietonal în centrul oraşului. Cazare în zona 

Haga. 
 

 Ziua 4. HAGA – ANVERS – CANTERBURY - LONDRA (455 km) 

Mic dejun. Plecare spre Anglia. Pe traseu oprire la Anvers, al doilea oraş ca mărime al 

Belgiei, pentru a descoperi Grote Markt, cu Primăria, Catedrala (cea mai importantă din 

Belgia) şi Centrul istoric al oraşului lui Rubens. Traversarea Canalului Mânecii cu 

feribotul. Oprire la Canterbury, capitala eclesiastică a Angliei, în atmosfera medievală 

dominată de renumita catedrală. Sosire şi cazare la Londra. 
 

 Ziua 5.  LONDRA - GREENWICH 

Mic dejun. Începem vizita capitalei britanice: Palatul  Buckingham, Trafalgar Square, 

Piccadilly Circus Tower Bridge, Turnul Londrei, Parlamentul, Big Ben, Catedrala St. Paul,  

Madame Tussaud's - Muzeul figurilor de ceară, British Museum.  Timp liber la dispoziţie 

sau plimbare cu vaporaşul pe Tamisa (12 GBP). Opţional, deplasare către Greenwich, cu 

renumitul observator astronomic. Cazare la Londra. 

 

 Ziua 6. LONDRA  

Mic dejun. Dedicăm încă o întreagă zi explorării oraşului, utilizând transportul public: St. 

James Park, Westminster Abbey, National Gallery sau Tate Gallery. Seara, timp liber la 

dispoziţie în zona comercială Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Covent Garden. Cazare la 

Londra. 

 

 Ziua 7. LONDRA – WINDSOR – STRATFORD - OXFORD (395 km)  
Mic dejun. Timp liber în Londra sau opţional (12 euro) excursie la Windsor. Se vizitează 

castelul Windsor, cel mai mare şi unul din cele mai vechi din Anglia, care ne va încânta, 

ANGLIA- Benelux  avion 
München – Heidelberg – Luxembourg – Amsterdam – Haga – Rotterdam – Anvers – Canterbury – 

Londra – Greenwich – Windsor – Oxford – Stratford – Bruges – Bruxelles – Köln – Valea Rinului  

10 zile  

de la 549 € 
avion 
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BONU SURI  

 50% REDUCERE la Croazierele 

în Amsterdam şi Londra (la 

achitarea abonamentului la 

metrou) pentru posesorii de 

PELLERIN CLUB CARD 

 50% REDUCERE la toate 

excursiile opţionale (cu excepţia 

croazierelor) pentru posesorii 

de PELLERIN CLUB CARD 

 GRATUIT excursia opţională la 

FRANKFURT 

 GRATUIT deplasarea cu 

autocarul la GREENWICH 

 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 

storno, asigurare de bagaj pentru  

posesorii de PELLERIN CLUB CARD  

 

PREŢ UL I NCLU DE  

 Bilet de avion Bucureşti – 

Munchen, Frankfurt – Bucureşti, 

zbor Lufthansa (orarul de zbor se 

poate modifica). 

 transport cu autocar climatizat, 

clasificat 2 - 4*, exceptând ziua 6 

(contra cost cu transport public);  

 9 cazări cu mic dejun în hoteluri de 

3* si 2* şi din lanţul Travelodge; 

 ghid însoţitor din partea agenţiei 

după întâlnirea cu acesta din 

Munchen până în dimineaţa zilei a 

10-a. 

 

NU SU NT I NCLU SE  ÎN  P REŢ  

 excursii opţionale: Oxford-

Stratford, Windsor (vezi bonus),  

toate minim 30 persoane 

 vaporaşul în Amsterdam, Bruges, 

Londra (*vezi REDUCERE), 

transport local în Londra şi 

Amsterdam  

 Taxele de traversare a Canalului 

Mânecii – 45 euro/pers. (se achită 

la înscriere). 

 Taxe de aeroprot + transfer 

aeroport – hotel - aeroport 195 €  

 intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, alte taxe şi 

cheltuieli personale 

 

 

 

 

printre altele, cu Apartamentele regale şi Capela St. George`s. Excursia opţională 

continuă spre Stratford-upon-Avon, locul de naştere al inegalabilului Shakespeare, apoi 

spre Oxford (Oxford-Stratford 25€), cel mai vechi centru universitar, unde se vor vizita 

Queen's College, Merton College, Catedrala. Întoarcere pentru cazare la acelaşi hotel 

din Londra. 

 

 Ziua 8. LONDRA – BRUGES - BRUXELLES (325 km) 

Mic dejun. Plecare spre Dover pentru traversarea pe continent. Pe traseul spre Bruxelles, 

ne va încânta frumuseţea unică a oraşului Bruges, pe care o vom descoperi atât pietonal, 

cât şi printr-o minunată plimbare cu barca. Cazare la Bruxelles. 

 

 Ziua 9. BRUXELLES – KÖLN - KOBLENZ (310 km) 

Mic dejun. În Bruxelles vom vizita: Palatul Regal, Palatul de Justiţie, Grand Place, 

Primăria, Manneken Pis. Timp liber. După-amiază plecare spre Germania. Scurtă oprire 

în Köln pentru a admira măreţia impresionantă a Catedralei. Cazare în zona Koblenz. 
 

 Ziua 10. VALEA RINULUI – FRANKFURT - BUCUREŞTI (120 km)   
Mic dejun. Traseul urmează minunata Vale a Rinului, cu legendara Stâncă Lorelei şi 

semeţele castele medievale. Drumul continuă spre Frankfurt. Transfer la ora 11.30 la 

aeroportul din Frankfurt pentru zbor la Bucureşti. Sosire în Bucureşti în jurul orelor 17.20 

 

DATE DE PLECARE 2016 16.06,  26.08 28.07, 12.08 Supl. 

SINGLE 

COPIL     

6-12 ani 

Loc în cameră DBL 549 €  555 € 559 € 199 € 499 € 

 

 

ORAR DE ZBOR : COMPANIA  LUFTHANSA 

 

Bucuresti – OTOPENI     decolare ora  06.45    Aterizare MUNCHEN  07.45 

        FRANKFURT          decolare  ora  14.00      Aterizare OTOPENI  17.20 

 

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

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 pentru cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acordă reduceri pentru cel 

de-al 3-lea adult în cameră (În oraşele   menţionate, la hotelurile IBIS sunt insuficiente camere triple). 

Acesta va accepta partaj în cameră dublă sau va achita jumătate din suplimentul de cameră Single 

pentru cazările de la Mannheim, Bruxelles şi zona Haga. 

6 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.  

7 Multe hoteluri din Anglia, între care şi cele din lanţul Travelodge, nu sunt clasificate pe stele. 

8 Acest program este de tip „ Compact”.  Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor 

clasificate in functie de dificultate si 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. 
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G R A D   D E   R E A L I Z A R E  &  

CLA S I F I CA R E  A U T O CA R E  

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014 

şi 2015 s-au realizat 14 grupuri, din care 12 

grupuri au beneficiat de autocare 3* şi 4 

 

REDUCE RE DE  P ÂNĂ L A 2 0 % 

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 2 – 6% pentru GRUPURI 

(minim 8 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) 

 

 

Grup minim 25 pers. 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE  DE  C AZ ĂRI  20 15  
Mannheim  -http://www.balladinsHotels.com/index.php?id=104 
 
Zona Haga - www.booking.com/hotel/nl/acleiderdorp.html  
 
Londra - http://www.euroqueenshotel.com/ 

 

Bruxelles -http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2846-ibis-brussels-expo-atomium/room.shtml 
 
Zona Koblenz  -http://www.hotel-zum-anker-andernach.de/042dc09b9a0a03702/042dc09b9a0a38611/index.html 

 

 

află mai multe pe 

www.christiantour.ro 

 

 Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

http://www.balladinshotels.com/index.php?id=104
http://www.booking.com/hotel/nl/acleiderdorp.html
http://www.euroqueenshotel.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2846-ibis-brussels-expo-atomium/room.shtml
http://www.hotel-zum-anker-andernach.de/042dc09b9a0a03702/042dc09b9a0a38611/index.html

