Ţările Nordice – Ţările Baltice- Avion
Vilnius – Rundale – Riga – Tallinn – Helsinki – Stockholm – Drottningholm – Uppsala – Oslo –
Goteborg – Helsingor – Copenhaga

11 zile

Program

de la 815 €
avion

 Ziua 1. Bucureşti - VILNIUS
Prezentare în Aeroportul Bucureşti OTOPENI la ora 11.30 pt. zbor Bucureşti - Vilnius cu
compania Lufthansa (cu escală la Frankfurt). După aterizare, transfer la hotel pt. cazare.

 Ziua 2. VILNIUS – Rundale - RIGA (320 km)
Mic dejun. În Vilnius începem turul de oraş: Biserica Sf. Petru şi Pavel, Universitatea,
Primăria, Biserica Rusească. Deplasare spre Letonia, unde vizităm elegantul Palat
Rundale, construit în stil baroc târziu. După amiază începem vizita în Riga, capitala ţării:
Domul, Biserica Sf. Petru şi Castelul şi încheiem cu: Opera şi Parlamentul. Cazare la Riga.
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

 Ziua 3. RIGA – Talinn - HELSINKI (310 km)
Mic dejun. Plecare spre Estonia. Începem vizita în Tallinn, capitala celei mai mici republici
Baltice, bijuterie a arhitecturii medievale, cu: Zidurile şi Porţile Oraşului Vechi, Castelul
Toompea, Catedrala Al. Nevsky şi Piaţa Primăriei. După amiază îmbarcare pe ferry boat
pentru traversare în Finlanda. Cazare în frumoasa capitală finlandeză, Helsinki.

 Ziua 4. HELSINKI
Mic dejun. Tur de oraş pietonal în Helsinki: Piaţa Senatului, Catedrala Luterană,
monument dedicat lui Sibelius, Parlamentul şi Templul Circular. Timp liber la dispoziţie.
Seara, îmbarcare pe ferry boat pentru traversare în Suedia. Cazare la bordul navei,
cabine cu 4 paturi (supliment pentru cabină de 2 paturi 39 €/ pers.)

 Ziua 5. STOCKHOLM
Începem turul de Stockholm pietonal şi cu transportul public: vechiul oraş medieval
(Gamla Stan), Catedrala, Palatul Regal, Parlamentul, Primăria, unde în salonul albastru şi
salonul auriu, în fiecare an, se decernează Premiile Nobel, Muzeul Vasa. Timp liber sau
sugerăm vizita "Muzeului Satului” - Skansen, unde sunt expuse clădiri tradiţionale din
toată Suedia. Cazare la Stockholm.

adresa www.pellerin.ro.
Pellerin Club Card este un card
nominal care se achizitioneaza contra
cost (25 euro) si vine in intampinarea

 Ziua 6. Castelul Drottningholm - UPPSALA
Mic dejun. Timp liber în Stockholm. Opţional croazieră cu vaporaşul (25 € ) sau excursie
cu autocarul (Gratuit in ziua a 7-a) la Castelul Drottningholm, reşedinţa familiei regale,
numit şi "Versailles suedez". Cazare la Stokcholm.

ta cu o multitudine de avantaje, inca
de la inceput: de la asigurari gratuite

 Ziua 7. STOCKHOLM - UPPSALA - OSLO (520 km)

(medicala/ storno sau bagaje), la

Mic dejun. Dimineata excursie la Uppsala, capitala eclesiastică şi universitară a ţării,
unde se vizitează Catedrala încoronării regilor suedezi, Castelul Regal şi prestigioasa
Universitate. După amiază traversăm Suedia pentru cazare la Oslo.

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
GRATUIT - deplasarea cu autocarul
la UPPSALA şi DROTTNINGHOLM
NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno si de bagaj pt. posesorii de
PELLERIN CLUB CARD
PREŢUL INCLUDE
Bilet avion Bucureşti-Vilnius şi
Copenhaga-Buc. cu Lufthansa. Orarul
de zbor poate suferi modificari.
transp. cu autocar 2- 4*, excep
zilele 5, 6 si 10.
1 cazare pe ferry, cabine de 4 pers.
9 cazări cu Mic Dejun în hoteluri 3*
şi 4* si IBIS;
Ghid insotitor in zilele 2 -10 inclusiv,
in rest asistenta turistica.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
asigurare medicală, intrări la
obiective, ghizi locali
supliment (opţional) pt. cabină de
2 paturi pe ferry boat

 Ziua 8. OSLO
Mic dejun. Tur de oraş în Oslo: Parcul sculptorului Gustav Vigeland, Palatul Regal,
Stortinget (Parlamentul), Teatrul Naţional şi Primăria (unde se decernează, anual,
premiile Nobel pentru pace) şi Fortăreaţa Akershus. Timp liber în capitala Norvegiei
pentru a gusta farmecul oraşului în portul Akker Brygge, cu atracţiile sale: restaurante cu
specific, magazine de creveţi şi specialităţi norvegiene de peşte etc. Cazare la Oslo.

 Ziua 9. OSLO – GOTEBORG – Helsingor - COPENHAGA (560 km)
Mic dejun. Părăsim Norvegia pt. o ultimă vizită în Suedia, la Goteborg, cel de-al doilea
oraş ca mărime al ţării şi cel mai mare port scandinav. Tur de oraş: GotheborgsUtkiken turnul principal, Opera, Centrul Maritim, Radhuset (Primăria), Bursa şi Centrul Istoric
Gustav Adolfs Torg. Deplasare către sudul Suediei, pentru traversare cu ferry boat-ul spre
Helsingor. Traseul trece pe lângă Castelul Kronborg, locul tragediei lui Hamlet,
impunător prin arhitectura sa sobră. Cazare în capitala Danemarcei, Copenhaga.

 Ziua 10. COPENHAGA
Mic dejun. Vizita în Copenhaga pietonal și cu transport public: Palatul Rosenborg - fosta
reşedinţă regală, Palatul Christiansborg, Primăria, vechiul Port Nyhavn şi celebra statuie
„Mica Sirenă” - simbolul capitalei daneze. Optional (20+20 €) excursie pentru vizitarea
domeniului regal si a celui mai mare castel renascentist din Scandinavia, Frederiksborg Muzeul National de istorie al Danemarciei, supranumit Versailles-ul Nordului si la fabrica
de bere-muzeu Carlsberg, o emblema a culturii daneze. Timp liber pentru vizită în
Copenhaga, în parcul de distracţii Tivoli (al 3-lea ca faimă din Europa), deschis publicului
încă din 1843. Cazare la Copenhaga.

 Ziua 11. COPENHAGA – BUCURESTI

Travers. cu ferry la Tallinn, Helsinki,
Helsingor, Puttgarden: taxele pt.
pasageri + autocar, în total 55 € (se
achită la înscriere)

După micul dejun, se elibereaza camerele si se lasa bagajele la „luggage room”. Program
liber in Coepenhaga. La ora 16.00 transfer la aeroport pentru zbor la Bucureşti unde se
aterizează în jurul orei 00.40.

excursii opţionale: Frederiksborg
Croazieră la Drottningholm, (min.
25 pers.)

DATE DE PLECARE
2017
Loc în cameră DBL

23.06, 21.07, 16.08
815€

Supl. SINGLE

COPIL 6-12 ani

295 €

755 €

taxe aeroport + transfer aeroport hotel- aeroport 195 euro
REDUCERE DE PÂNĂ LA 15%

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
EARLY BOOKING 5% REDUCERE pt.
achitarea a 30% avans din pretul
excursiei pana la 15.12.2016
REDUCERE 2 – 6% pentru GRUPURI
(minim 8 pers. pe acelasi circuit si
aceeasi data de plecare) – vezi
conditii inscriere
REDUCERE 3 – 5%pentru CLIENTI
FIDELI (minim 3 Vacante organizate
de Tour Operator sau prin
colaboratorii sai).

ORAR DE ZBOR : COMPANIA LUFTHANSA
Bucuresti – OTOPENI
FRANKFURT
COPENHAGA
MUNCHEN

decolare ora 13.40 Aterizare FRANKFURT 15.10
decolare ora 20.30 Aterizare VILNIUS 23.30
decolare ora 19.20 Aterizare MUNCHEN 20.55
decolare ora 21.45 Aterizare OTOPENI 00.40

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

EX EM P L E D E C AZ ĂR I 20 16
Vilnius http://www.karolina.lt/en/viesbutis.php
Riga https://www.hotelbellevue.lv/
Helsinki www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Finland/Helsinki/Hotels/Scandic-Grand-Marina/
Stockholmwww.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Sverige/Stockholm/Hotels/Scandic-Jarva-Krog/
Oslo www.radissonblu.com/parkhotel-oslo
Copenhaga www.lautruppark.dk
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GRAD DE REALIZARE &
C L A SI F I C A R E A U T O C A R E

Pe acest program, în sezoanele
2013, 2014, 2015 şi 2016 s-au
realizat 10 grupuri si toate
grupurile
au beneficiat de
autocare clasificate 3*şi 4*.
Grup minim 25 pers.

NO T E
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 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 pentru cazare în cameră cu doi adulţi.
6. Pentru explicaţiile la obiectivele turistice, grupul va putea apela la serviciile ghizilor locali.
7. Suplimentul single nu include şi cazarea de pe ferry boat.
8. Majoritatea hotelurilor din Ţările Scandinave nu sunt clasificate oficial pe stele.
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.
10. Asistenta turistica se refera la suportul oferit de agentia partenera din Copenhaga pentru ca
turistii sa poata comunica mai eficient cu receptia sau restaurantul hotelului, sau in cazuri
nedorite in care trebuie sa fie asistati daca necesita spitalizare, daca pierd documentele de
identitate ori au alte incidente cu Politia locala, etc.
11. Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiștii
vor putea să își 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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