LIGURIA, Elveţia Avion
Verona – Milano – Monaco – Nice – San Remo – Cinque Terre – Genova – Aosta – Chamonix
Mont Blanc – Annecy – Geneva – Montreux – Berna – Zurich – Sankt Gallen - Liechtenstein

7 zile

Program

de la 395 €
avion

 Ziua 1. BUCUREŞTI – VENETIA – PADOVA (40 km)
Prezentare în Aeroportul Bucureşti OTOPENI la ora 11.30 pentru zbor Bucureşti - Veneţia
cu Lufthansa, cu escală la Frankfurt. După aterizare, imbarcare in microbuzul de transfer
şi deplasare spre Padova. Seara, cazare în zona Padova.

 Ziua 2. VERONA – MILANO - RIVIERA LIGURICĂ (390 km)

Stii ca te numesti Pellerin atunci cand
toate semnele sunt de partea ta: iti

Mic dejun. Plecare spre Verona, unde putem admira Arenele Romane, Casa Julietei,
Piaţa del'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 – Savona.

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

 Ziua 3. MONACO – NICE - SAN REMO - SAVONA (390 km)
Mic dejun. Zi liberă la dispoziţia turiştilor sau opţional (35 euro) excursie pe Coasta de
Azur. Deplasare spre Monaco unde, după vizita la Palatul Princiar, parcurgem traseul
curselor de Formula 1 între Port şi faimosul Cazino. Urmează Nice pentru o plimbare pe
Promenade des Anglais, iar la întoarcere, oprire în San Remo, replica staţiunilor
exclusiviste în "varianta” italiană. Cazare în zona Genova - Savona.

 Ziua 4. SAVONA - Parcul Naţional CINQUE TERRE – GENOVA - AOSTA (215+240 km)
Mic dejun. Zi liberă la dispoziţie sau opţional (35 euro) excursie în Parcul Naţional Cinque
Terre + Genova. Deplasare spre La Spezia, de unde utilizăm trenuleţul pentru a admira
cele cinci oraşele (oprire ȋ n 2 dintre ele) amplasate spectaculos pe terase abrupte care
“plonjează” în mare. Atât micile aşezări cu străduţele lor pitoreşti, cât şi natura
generoasă în peisaje care “îţi taie răsuflarea” sunt incluse în Patrimoniul Mondial
UNESCO. Continuăm excursia opţională cu capitala Liguriei - Genova, unde vizităm
Vechiul Port, Centrul istoric cu labirintul său de străduţe înguste, Catedrala, Palatul Ducal
şi casa lui Cristofor Columb. După amiază deplasare pentru cazare în zona Aosta.

adresa www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card

 Ziua 5. Chamonix - Vf. Aiguille du Midi – Annecy – GENEVA - Bellegarde (225 km)

nominal care se achizitioneaza contra

Mic dejun. Traseul traversează printre crestele impunătoare ale munţilor Alpi spre
Franţa, prin tunelul Mont Blanc, spre micuţa staţiune pentru sporturi de iarnă St. Gervais
les Bains, de la poalele Mont Blanc-ului. Timp liber sau excursie opţională (15 euro) spre
tărâmul stâncilor veşnic înzăpezite – Chamonix - Mont Blanc. Daca vremea permite, se
urcă din Chamonix la cea mai înaltă staţie de telecabină din lume, Aiguille du Midi,
3777 m, în apropiere de Mont Blanc. După-amiază continuăm traseul cu vizita
pitorescului orăşel Annecy, superb amplasat pe malul lacului omonim. Ne vor încânta
Castelul, Palatul d`Isle şi Catedrala Saint Pierre. Plecare spre Geneva pentru un tur de
oraş: Catedrala St. Pierre, Place Neuve, Primăria, Maison Tavel, sediul ONU. Cazare în
zona Bellegarde-sur-Valserine din Franţa.

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 20% acordate la
circuitele cumparate, dar si beneficii
oferite de partenerii nostri, in tara.
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B O NU S U R I
50% REDUCERE la excursia
Cinque Terre şi Genova pentru
posesorii de PELLERIN CLUB CARD
GRATUIT - excursia CHAMONIX la
achitarea opţionalei de Coasta de
AZUR
NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB CARD
PREŢUL INCLUDE
zbor Bucureşti - Venetia și
Munchen - Bucureşti. Orarul se
poate modifica;
transport cu autocar climatizat,
clasificat 2 - 4*;
6 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 2 - 4*;
ghid însoţitor din partea agenţiei
după întalnirea cu acesta la
Padova.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
Taxe aeroport + transfer aeroport
– hotel – aeroport 195 €;
excursii opţionale: Genova +
Cinque Terre, Coasta de Azur,
Chamonix – Mont Blanc (gratuit
pentru achitarea optionalei de
Coastei de Azur), toate minim 30
persoane;
intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
şi cheltuieli personale.
REDUCERE DE PÂNĂ LA 15%

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
FIRST MINUTE 5% REDUCERE
pentru achitarea a 30% avans din
preţul excursiei până la
15.12.2015.
REDUCERE 2 – 6% pentru
GRUPURI (minim 8 persoane pe
acelaşi circuit şi aceeaşi dată de
plecare) – vezi condiţii înscriere.
REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI
FIDELI (minim 3 vacanţe
organizate de Tour operator sau
prin colaboratorii săi).

Grup minim 25 persoane

 Ziua 6. MONTREUX – BERNA – ZURICH - ST. GALLEN - LIECHTENSTEIN (320 km)
Mic dejun. Străbatem întreaga Elveţie, începând cu Montreux, o plăcută staţiune de lux
pe malul lacului Leman, cu o scurtă oprire la renumitul Castel Chillon. Continuăm cu
Berna, capitala Elveţiei, unde vom vizita: Rathaus, Marktgasse şi Kramgasse, Catedrala
St. Vicenţiu. În Zurich începem turul pietonal cu: Grossmunster (catedrală protestantă,
fondată de Carol cel Mare), Fraumunster (cu vitraliile remarcabile ale lui Marc Chagall) şi
Bahnhofstrasse, principala arteră comercială a oraşului. La Sankt Gallen, oprim pentru a
vizita renumita Abatie Benedictină. Fondată în anul 613, aceasta a fost timp de multe
secole principala Abatie Benedictină din Europa, fiind inclusă şi în patrimoniul UNESCO.
Se tranzitează apoi Liechtenstein, cu o scurtă oprire în capitala Vaduz, apoi cazare în zona
Dornbirn - Austria.

 Ziua 7. Munchen - BUCUREŞTI (195 km)
Mic dejun. Tranzităm Germania spre Munchen. Transfer la ora 12.00 la aeroportul din
Munchen pentru zbor la Bucureşti, cu aterizare la ora 18.15.
DATE DE PLECARE
2017

27.06,
18.07

08.08,
21.08

Supl. SINGLE

Loc în cameră DBL

395 €

415 €

145 €

COPIL 6-12 ani

ORAR DE ZBOR : COMPANIA LUFTHANSA
Bucuresti – OTOPENI decolare ora 13.40
FRANKFURT
decolare ora 17.15

Aterizare FRANKFURT 15.10
Aterizare VENETIA
18.30

MUNCHEN

Aterizare OTOPENI 18.15

decolare ora 15.20

375 €

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare.
E X E M P L E D E C AZ ĂR I 2 0 1 6
Zona Padova www.hotelantille.com/en_hotel.htm
Zona Genova http://www.poggiohotel.it/en/
Zona Aosta http://www.italia-hotel.com/
Bellegarde http://www.kyriad-bellegarde-chatillon-en-michaille.fr/en
Zona Dornbirn- Austria http://www.hotel-sonne-landeck.at/en.html
G R A D D E R E AL I Z A R E & C L A SI FI C AR E A U T O C A R E

Pe acest program, în sezoanele 2013, 2014, 2015 şi 2016 s-au realizat 7 grupuri, din care
6 grupuri au beneficiat de autocare clasificate 3*şi 4*.
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 în acest circuit 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 doar pentru cazarea în cameră cu doi adulţi.
6 Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
7 Acest program este de tip „Compact” . Vă recomandăm să analizaţi în catalog lista circuitelor
clasificate în funcţie de dificultate şi detaliile categoriilor de clasificare.
8 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.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.
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