VENEŢIA – ITALIA, circuit şi sejur - Avion
Veneţia – Murano – Verona – Milano – Pisa – Florenţa – Siena – San Marino – Ravenna

NOU! 9 zile

Program

de la 435 €
avion

 Ziua 1. Bucuresti- Veneția – Lido di Jesolo
Prezentare în Aeroportul Bucureşti OTOPENI la ora 04.00 pentru zbor Bucureşti- Treviso
cu compania Wizz Air. Apoi deplasare pentru cazare în Lido di Jesolo, superba staţiune
de lângă Veneţia, cu plaje nesfârşite de nisip fin, sute de hoteluri şi o mulţime de
posibilităţi de agrement.

 Zilele 2 - 8. LIDO di JESOLO - Incursiune în NORDUL ITALIEI

desavarsire sa faci parte din clubul

Ne vom bucura de un sejur activ, cu o multitudine de opţiuni de petrecere a timpului
liber. În tot acest timp "obligatorie” este vizita superbei VERONA, cu binecunoscuta Casa
a Julietei, dar şi cu atractii pentru turiştii familiarizaţi cu oraşul: Castelul şi Ponte dei
Scaligeri şi mai ales misterioasa Basilica San Zeno Magiore cu cei aproape 1000 de ani de
existenţă.
Ne vom lăsa impresionaţi de asemenea de inegalabila VENEŢIE, cu palatele sale opulente
străjuite de canale, unde vom vizita Basilica şi Piaţa San Marco, cu Palatul Dogilor şi
Procuratiile. Ulterior se poate vizita Basilica San Giovani e Paolo, pe drumul spre
Fondameto Nove de unde ne îmbarcăm pentru croazieră pe insula Murano, iar iubitorii
de arta se pot “desfăta” cu Galeria del Academia.
MILANO, capitala modei, va încanta pe toţi iubitorii shoppingului, dar şi pe cunoscătorii
operelor de arta, care vor fi în largul lor în Pinacoteca Brera sau la Basilica Santa Maria
delle Grazie pentru “Cina cea de Taina” a lui Leonardo da Vinci.

Pellerin, concept creat special pentru

Excursie opționala de 2 zile (cazare şi MD incluse) la FLORENŢA- San MARINO- RAVENA (65 euro).

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

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

Plecare spre Florenţa, oraşul artelor, unde se vizitează: Santa Maria del Fiore, cu
maiestosul Dom al lui Bruneleschi, o minune a tehnicii la acea vreme, Baptisteriul, cu
renumitele usi de bronz cu basoreliefuri biblice, Piaţa Senioriei veritabil "muzeu în aer
liber", Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio şi Basilica Santa Croce. In continuare timp liber
pentru a ne bucura de farmecul orasului, iar pentru iubitorii de arta, vizita in Galeriile
Uffizi, una dintre cele mai impresionante si complete colectii de arta din lume. Seara
cazare la Montecatini Terme.
A doua zi, dupa MD, timp liber pana la pranz. Plecare spre SAN MARINO unde vizita
castelului medieval si apoi vizita in RAVENA, fosta capitala a Imperiului Roman, cu
faimoasele mozaicuri bizantine din sec. V, va vor oferi o vacanta completa.

 Ziua 9. LIDO di JESOLO – București

de la inceput: de la asigurari gratuite
(medicala/ storno sau bagaje), la
reduceri de pana la 20% acordate la

Mic dejun la pachet, apoi transfer la aeroport la ora 05.00 pentru zbor la Bucureşti.
Sosire la Bucureşti Otopeni în jurul orei 11.00.

circuitele cumparate, dar si beneficii
oferite de partenerii nostri, in tara.
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B O NU S U R I
GRATUIT 7 CINE pentru
cazările la Lido di Jesolo.
GRATUIT
Excursia
la
VERONA+ MILANO, pentru
achitarea optionalei ( cazare+
MD incluse) la Florenta , San
Marino si Ravena.
GRATUIT VENEŢIA+ MURANO
+PADOVA la achitarea optionalei
SIENA +PISA.
NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB
CARD.
PREŢUL INCLUDE
Zbor Bucuresti-Venetia-Bucuresti,
cu Wizz Air. Orarul de zbor se
poate modifica.
Taxa pentru cate un bagaj de cala
pentru fiecare pasager ;
8 nopti cazare + 7 cine
Asistenţă turistică din partea
agenţiei;
Programul este de tip City Break
(ATENŢIE, locuri limitate) cu date
fixe de plecare sincronizate cu
programele de autocar al cărui
ghid va însoţi și turiștii sosiţi cu
avionul, după întâlnirea cu
aceștia la hotel în Lido di Jesolo.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
Taxe aeroport +transfer aeroporthotel-aeroport 175 euro.

PR EZ EN T AR E EX C UR SI I
VERONA & MILANO- paradisul iubitorilor de shopping (25 euro-*vezi conditii gratuit)

Mic dejun. Pornim către Milano, capitala Lombardiei, unde se vizitează: 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. O experienţă unică
este şi urcarea pe acoperişul Domului, printre sutele de statuete cu care este decorat.
Urmează o sesiune de shopping la numeroasele magazine cu produse de lux sau “doar”
de calitate şi bun gust ireproşabile. Pentru iubitorii de artă propunem Pinacoteca Brera şi
Basilica Santa Maria delle Grazie pentru „Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci (doar
cu rezervare prealabilă).
La Verona putem admira Arenele Romane, Casa Julietei, Piaţa delle Erbe, Palatul şi
Mormintele Scaligerilor. In continuare timp liber pentru a “explora” numeroasele
magazine pe care le-am admirat în prima parte a deplasării noastre.
Turiştilor care au mai vizitat Verona, le propunem să viziteze individual Castelul şi Ponte
dei Scaligeri, dar mai ales Basilica San Zeno Maggiore cu o arhitectură unica şi cu o
vechime de aproape 1000 de ani. Intoarcere la hotel pentru cină şi cazare.
VENEŢIA, MURANO Şi PADOVA (25 euro-*vezi conditii gratuit)

(Excursie de o zi, care nu include abonamentul la vaporeto – cca. 15 euro)
După micul dejun, vă propunem o abordare inedită a Veneţiei, unde vom începe cu o
plimbare cu vaporetto pe Grand Canal spre Piaţa San Marco, unde se află Campanila,
Procuratiile şi Basilica San Marco, cu fantastice mozaicuri de inspiraţie bizantină. Timp
liber pentru vizita în Palatul Dogilor care abundă de lucrări de artă celebre, apoi muzeul
Correr şi Ponte Rialto. Turiştii familiarizaţi cu Veneţia vor merge cu ghidul către
Panteonul Veneţiei, Basilica San Giovani e Paolo, apoi de la Fondamente Novo se vor
îmbarca pentru croazieră pe insula Murano. Intâlnire cu restul turiştilor la Ponte Rialto
de unde pornim spre parcarea de autocare. Pe traseul de intoarcere, scurta oprire in
Padova, pentru vizita la Basilica Sf. Anton, renumit centru de pelerinaj. Intoarcere la
hotel pentru cină şi cazare.
SI E N A Ş I P I SA

REDUCERE DE PÂNĂ LA 15%

Excursii de câte 3 – 4 ore fiecare (timpul include şi deplasarea Florența- Siena şi retur,
respectiv Montecatini- Pisa şi retur). Tariful pentru ambele destinații 35 euro/pers.,
sau o singură destinație 20 euro/pers., care nu include intrările la obiectivele turistice.
De la Florenţa, opţional excursie la Siena, cândva rivala Florenţei, de asemenea excelent
conservată, unde admirăm splendida Catedrală de secol XIII şi Piazza del Campo cu
Fontana Gaia, Pallazo Publico şi Torre de Mangia. După cazarea cu mic-dejun, timp liber
în Montecatini Terme sau excursie opţională la Pisa pentru a vizita Domul, cu decoraţiuni
puternic influenţate de lumea islamică, Turnul înclinat şi Baptisteriul.

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:

Hotel Venezia la Viletta 3* (sau smilar) - MD + CINA (băuturile se achită separat).

Transport cu autocar cu
climatizare, clasificat 2- 4* pentru
vizite opţionale, pentru grup minim
20 persoane.

FIRST MINUTE - 5% REDUCERE
pentru achitarea a 30% avans din
preţul
excursiei
până
la
15.12.2016
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 prin Christian Tour sau
prin colaboratorii săi).

Este situat în centrul staţiunii Lido di Jesolo la circa 50 m faţă de plaja privată (oferind
umbreluţe şi şezlonguri contra cost, care se pot achita direct la recepţie). Camerele sunt
dotate cu grup sanitar propriu, balcon, aer condiţionat, TV şi Wi-fi gratuit. Hotelul
dispune de restaurant, terasă cu muzică live, Wi-fi şi aer condiţionat gratuit, centru
închiriere biciclete, mini club, serviciu de babysitting.
www.hotelveneziajesolo.it
DATE DE
PLECARE 2017
Loc în cameră
DBL

21.06

05.07

19.07

30.08

435 €

439 €

449 €

445 €

Supl.
SGL
125 €

Copii
6-12 ani
419 €

ORAR DE ZBOR : COMPANIA WIZZ AIR
Bucuresti – OTOPENI decolare ora 06.15 Aterizare TREVISO (Venetia) 07.25
TREVISO (VENETIA) decolare ora 08.00 Aterizare OTOPENI 10.55
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GR AD D E R E AL IZ AR E
Pe acest program, în sezoanele
2013, 2014, 2015 şi 2016 s-au
realizat 10 grupuri, din care 9
grupuri au beneficiat de
autocare clasificate 3* si 4* .

EX EM P L E D E C AZ ĂR I 20 16
Lido di Jesolo
http://www.hotelveneziajesolo.it/en

Montecatini Terme
www.hotelvillarita.com

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 Turistii inscrisi in acest program vor utiliza autocarul plecat pe pro-gramul similar cu grupul din
tara.
3 Ordinea cazărilor şi vizitarea din fiecare zi a obiectivelor turistice se poate 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.
6 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
7 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii
vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării
pachetului turistic.
8 Asistenta turistica se refera la suportul oferit de agentia partenera din Italia pentru ca turistii sa
poata comunica mai eficient cu receptia sau restaurantul hotelului, sau in cazuri nedorite in
care ar fi necesar ca turistii sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd documentele de
identitate sau au alte incidente cu Politia locala, etc.
9 Acest program este de tip „ Relax”. Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor
clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare.

Grup minim 25 pers.
ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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