Tallinn, Helsinki, Stockholm
Tallinn – Helsinki – Stockholm - Drottningholm – Uppsala

5 zile

Program

de la 425 €
avion

 Ziua 1. Tallinn - HELSINKI
Prezentare în Aeroportul OTOPENI la ora 04.00 pt. zbor Bucureşti-Tallinn cu Lufthansa şi
escala la Frankfurt.
ntâlnirea cu ghidul, 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 2. HELSINKI
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

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

 Ziua 3. 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.

Pellerin, concept creat special pentru
tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va

 Ziua 4. STOCKHOLM - Castelul DROTTNINGHOLM - UPPSALA

intoarce din calatoriile sale mai bogat.

Mic dejun. Timp liber în Stockholm sau opţional croazieră cu vaporaşul (25 € ) la Castelul
Drottningholm, reşedinţa familiei regale, numit şi "Versailles suedez". Cazare la
Stockholm.

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

 Ziua 5. Stockholm – Bucuresti
După micul dejun, se eliberează camerele şi se lasă bagajele în luggage room. Program
liber în Stockholm. Întoarcere la hotel utilizând mijloacele de transport public. Transfer la
aeroport la ora 15.00 pentru zbor la Bucureşti, cu escala la Munchen. Aterizare la
Bucuresti in jurul orei 00.50 in urmatoarea zi.

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

DATE DE PLECARE
2017
Loc în cameră DBL

26.06, 24.07
06.08 , 18.08
425 €

Supl. SINGLE

COPIL 6-12 ani

215 €

395 €

circuitele cumparate, dar si beneficii
oferite de partenerii nostri, in tara.

1

B O NU S U R I
NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB
CARD
PREŢUL INCLUDE
Bilet de avion Bucureşti – Tallinn
si Stokcholm- Bucureşti cu
Lufthansa. Orele sunt locale şi
pot suferi modificări;
Transport cu autocar climatizat,
clasificat 2 - 4*, la dispoziţie
conform programului.
3 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 3 - 4* şi IBIS;
1 cazare pe vapor în cabine de 4
paturi (vezi supliment pentru
cabina cu 2 paturi);
Ghid însoţitor din partea agenţiei
în primele 4 zile (după întâlnirea
cu acesta în Tallin) apoi, asistenţă
turistică.
NU SU N T I N C L U SE Î N P R E Ţ
Excursii opţionale: Croazieră la
Drottningholm, minim 25 pers.
impreună cu grupul de autocar;
Supliment (opţional) pentru
cabină de 2 paturi pe ferry;
Traversările cu ferry la Tallinn,
Helsinki: taxele pentru pasageri şi
autocar in total 45 € (se achită la
inscriere);
Taxe aeroport + transfer 195 €.
Intrările la obiectivele turistice
(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
şi cheltuieli personale

ORAR DE ZBOR : COMPANIA LUFTHANSA
Bucureşti – OTOPENI decolare ora 06.05
Frankfurt
decolare ora 09.55
STOCKHOLM
Munchen

decolare ora 18.45
decolare ora 21.45

Aterizare Frankfurt
Aterizare Tallinn

07.35
13.10

Aterizare Munchen 20.55
Aterizare OTOPENI
00.40

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 circuit, vor utiliza autocarul plecat pe programul similar cu grupul din
tara.
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 feribot.
8 Majoritatea hotelurilor din Ţările Scandinave nu sunt clasificate oficial pe stele.
9 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, turiştii
vor putea sa îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din ziua achitării
pachetului turistic.
10 Asistenta turistica se refera la suportul oferit de agentia partenera locala 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. De asemenea Agentia locala va prezenta
ofertele sale pentru excursiile optionale
11.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.

EX EM P L E D E C AZ ĂR I 20 16
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
15.12.2016
REDUCERE
26%
pentru
GRUPURI (minim 8 pers. pe
acelaşi circuit şi aceeaşi dată de
plecare) – vezi condiţii înscriere

Helsinki www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Finland/Helsinki/Hotels/Scandic-Grand-Marina/
Stockholm www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/Sverige/Stockholm/Hotels/Scandic-Jarva-Krog/

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

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.

REDUCERE 3 – 5% pentru CLIENŢI
FIDELI (minim 3 vacanţe
organizate de Tour Operatorsau
prin colaboratorii săi)
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