Experiente culturale
Roma – la ”Città Eterna”
În această călătorie avem ocazia să descoperim:
Roma – Tivoli – Cassino – Napoli – Pompei

159

De la
€*
+ 195 euro ( bilet avion si
transfer aeroport – hotel –
aeroport)

5 zile - Avion
DATA DE PLECARE 2018 :
07.04; 08.05; 05.06; 14.07; 03.08;
28.08; 10.09;01.10; 15.10; 20.11
PREŢUL INCLUDE
 Bilet de avion Bucuresti – Roma si






retur;
transport cu autocar climatizat ;
4 nopți de cazare la hotel de 4*
4 mic dejun;
Transfer hotel – aeroport- hotel;
ghid însoţitor din partea agenţiei in
primele 3 zile (dupa intalnirea cu
acesta in Roma), apoi asistenta
turistica.

Pachet

asigurare

 Ziua 1. București – Veneţia - Verona
Călătoria noastră începe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul spre
Roma. Dupa aterizare, imbarcare in microbuzul de transfer si deplasare catre hotel.
Cazare la hotel 4* in Roma. Intalnire cu ghidul si grupul venit cu autocarul din tara si ne
incepem vizita in Roma. Supranumită ”Caput mundi” (”Capitala lumii”), la ”Città Eterna”
(”Cetatea eternă”) sau, pur și simplu, ”l'Urbe” (”Orașul”), Roma are o istorie îndelungată
și nu puțini dintre cei care o cunosc spun că, dacă ar fi să aleagă un singur oraș pe care să
îl descopere de-a lungul vieții, acesta ar fi Roma. Așezată pe malul Tibrului, Roma este
una dintre cele mai importante destinații turistice din lume, fiind vizitată anual de
milioane de turiști, fascinați de amestecul unic de arheologie, istorie, artă, gastronomie și
panorame care îți taie respirația. Roma are nevoie de timp pentru a fi descoperită, dar
astăzi vom începe prin a descoperi o parte din comorile Romei: Santa Maria Maggiore,
San Pietro in Vincoli, Colosseumul, Columna lui Traian, Piata Venetia , Capitoliul si
Pantheonul. Orice alte cuvinte aici ar fi de prisos in fata maretiei acestor constructii!
Moment de ragaz :
E adevărat că Roma este orașul operelor de artă și al monumentelor, dar este și orașul în
care vei mânca cea mai delicioasă pizza si cea mai traznita combinatie de gelato!
Incearca inghetata cu salvie si zmeura, sau inghetata cu ricotta sau cu migdale si
smochine… asa poti spune ca ai fost la Roma.
Dupa ce “Cetatea Eterna”ne-a convins de venerabila sa varsta vom admira si
frumusetea sa unica in Piata Navona, Fontana di Trevi si Piata Spaniei, iar definite
grandorii o vom afla in Basilica San Pietro.
Suntem obositi dar fericiti ca am avut ocazia sa pasim pe stradutele acestui minunat
oras. Ne retragem la hotel pentru odihna binemeritata.

 Ziua 2. Roma – Vatican - Tivoli

BONUSURI
 NOU!

Program

asigurări

medicală,

inclus:

asigurare

storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB CARD
 Reducere 10% la achitarea din tara

a excursiilor opționale, pentru
posesorii de card PELLERIN CLUB
CARD.

OPȚIONALE
 Tivoli – 15 €/pers.

Mic dejun. Azi avem zi libera pentru vizita individuala in Roma. Vom descoperi
Vaticanul, reședința Bisericii Catolice și cel mai mic stat din lume, condus de episcopul
Romei, Papa. Pe o suprafață de doar jumătate de un kilometru pătrat vom descoperi
unele dintre cele mai importante monumente și opere de artă ale omenirii: Bazilica
Sfântul Petru unde putem vedea și faimoasa Capelă Sixtină. Muzeele Vaticanului sunt
un complex format din zece muzee unde sunt păstrate opere semnate de Giotto,
Leonardo da Vinci, Caravaggio, Tițian, Rafael sau Crivelli iar la finalul vizitei facem un
tur si prin Grădinile Vaticanului, celebre pentru monumentele sale, fântânile și
fortificațiile renascentiste și baroce. După o zi petrecută în Statul Cetății Vaticanului, vă
veți convinge că nicio vizită la Roma nu este completă fără o zi petrecută la Vatican.
Dupa amiaza sugeram o excursie optionala la Villa d'Este din Tivoli, pentru a admira
un exemplu de arhitectură renascentistă care si-a pus amprenta asupra grădinilor sale
somptuoase, terasate, decorate cu cascade și fântâni arteziene.
Ne intoarcem la hotelul nostru din Roma cu inima plina de amintiri frumoase.

 Napoli si Pompei -28 €/pers.
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 Ziua 3 . Roma - Cassino - Napoli - Pompei

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

Astăzi ai o zi la dispoziție pentru a-ți face propriul traseu prin Roma și pentru a
descoperi acest oraș în ritmul tău. Recomandarea noastră ar fi să ții cont de zicala care
spune ”Când ești la Roma, fă ceea ce fac romanii!” și să te pierzi fără griji pe străzile
pietruite ale centrului istoric, care te poartă spre piațete fermecătoare, palate
renascentiste devenite muzee, biserici baroce, situri arheologice sau magazine care te
cuceresc la prima vedere. Bineînțeles, pauzele de gelato, paste și pizza sunt mai mult
decât recomandate, pentru că aici s-a născut la dolce vita, să nu uităm!
Dacă vreți să descoperiți mai mult din farmecul Italiei, astăzi puteți opta pentru o excursie
la Napoli și Pompei. In drumul nostru spre Napoli ne vom opri in Cassino pentru a
vizita Abația Monte Cassino ce a fost întemeiată de Sf. Benedict și este în prezent una
dintre cele mai faimoase mănăstiri din lume.
Ne continuam programul si vom face o incursiune în forfota și haosul atât de pitoresc din
Napoli, un oras atat de italienesc incat, practic a devenit aproape un cliseu - un oras al
pizzeriilor, al operei, al pietelor aglomerate, al Sophiei Loren (nascuta in apropiere), un
oras microbist, religios si familist. Urmam traseul turistic clasic si ne oprim pentru poze
la Castel Nuovo, Teatrul San Carlo, Palatul Regal si in Piata Plebiscitului.
Moment de ragaz :
Suntem in Napoli, locul unde se spune că s-a inventat pizza. Mergand la pas pe Via dei
Tribunali, gasim cateva pizzerii care ne imbie la degustarea celebrului preparat.
Recomandam simpla Margherita – cu rosii si busuioc proaspat scaldate in mozzarella de
bivolita, apoi savurati un pahar de limoncello si crema di limone asa ca sa ne facem energie
pentru vizita la Pompei.
Dupa ce ne-am incarcat bateriile ne incheiem excursia de astazi cu o vizită la Pompei.
Nici un alt oras din Italia nu evoca atat de puternic realitatea vechiului Imperiu Roman asa
cum o face Pompeiul. Daca aici nu s-ar fi produs cel mai devastator cataclism din istorie,
începutul mileniul I, Pompeiul ar fi fost o alta colonie minora distrusa de trecerea
timpului. In schimb a fost conservat pentru posteritate de eruptia vulcanului, cand
cladirile si o parte din locuitorii sai au fost ingropati sub un munte de cenusa si materii
vulcanice. Si au ramas asa, ingorpati, pana in secolul al XVIII-lea, cand o serie de texte
vechi au scos la iveala existenta acestui oras.
In cursul serii revenim in Roma pentru a ne odihni pentru o noua zi.

25% acordate la circuitele cumparate, dar
si beneficii oferite de partenerii nostri, in
tara.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ

 Ziua 4 . Roma
Avem la dispozitie intreaga zi pentru vizita individuala in Roma. Sugeram vizita la Vila
Borgese, complexul de Catacombe de pe Via Appia Antica, San Giovanii Laterano sau
Centrul Administrativ si de afaceri E.U.R inceput de Mussolini in stil renascentist – fascist.
Cazare la Roma la acelasi hotel.

 Intrările la obiectivele turistice

 Ziua 5 . Roma

(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe şi
cheltuieli personale.
 Excursiile opționale pentru minim
25 de persoane;

Dupa micul dejun se elibereaza camerele si imbarcare in microbuzul de transfer catre
aerportul din Roma pentru zborul spre tara.

SUPLIMENTE &REDUCERI
 Supliment de single 115 €
 Reducere a 3-a persoana in camera

15 €.
 Reducere copil

6-12 ani - 25 €,
pentru cazare in camera dubla cu 2
adulti.

Grup minim 25 pers.
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A

PELLERIN

B

PLUS

244 €

Avans 25% la inscriere;
Diferenta de plata pana la
21 de zile inainte de data
plecarii;
 GRATUIT - PELLERIN
CLUB CARD , avand incluse
asigurarea medicala,
storno si de bagaje.
 GRATUIT excursia la
Napoli si Pompei;
 Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica locala);
 ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!






D

BEST DEAL
Reducere 85€

PROMO
Reducere 73€

STANDARD +
Reducere 49 €

159 € *

171 €

195 €

+ 195 € (bilet avion, transfer
aeroport –hotel – aeroport)

+ 195 € (bilet avion, transfer
aeroport –hotel – aeroport)

+ 195 € (bilet avion, transfer
+ 195 € (bilet avion, transfer
aeroport –hotel – aeroport)
aeroport –hotel – aeroport)
PRET DE PERSOANA IN CAMERA DUBLA



C

Plata integrala la
inscriere;
Nu se accepta modificari
sau anulari.
Nu se cumuleaza cu alte
reduceri;
ATENTIE! LOCURI
LIMITATE!








Avans 30% la inscriere;
Diferenta de plata pana
la 31.01.2018;
Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica
locala);
Nu se cumuleaza cu alte
reduceri;
Oferta este valabila pana
la 31.01.2018.








Avans 30% la inscriere;
Diferenta de plata pana
la 31.03.2018;
Tarif disponibil si in
varianta de transport
individual (include
serviciile de cazare si
asistenta turistica
locala);
Nu se cumuleaza cu alte
reduceri;
Oferta este valabila
pana la 31.03.2018.

SUPLIMENTE &REDUCERI
 Supliment de single 115 €
 Reducere a 3-a persoana in camera 15 €.
 Reducere copil 6-12 ani - 25 €, pentru cazare in camera dubla cu 2 adulti

BINE DE ŞTIUT:

 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă
aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce nu pot fi depistate
anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut
vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc desfăşurarea programului.
 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor
acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi,
trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră).
 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie
de anumite situaţii speciale.
 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate.
 Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.
 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct
la recepţie, asistat de însoţitorul de grup.
 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor.
 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor.
 Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor.
 Pentru călătorie sunt necesare cartea de identitate sau paşaportul, valabile 6 luni de la data întoarcerii în ţară

Vă mulțumim că ați petrecut o vacață superbă alături de Christian Tour!
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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