AUSTRIA - Bavaria
Viena - Defileul Dunării – Melk – Salzburg – St.Gilgen – Munchen – Neuschwanstein – Linderhof
Innsbruck – Wattens – Kitzbuhel – Zell am See – Graz – Cotul Dunării - Budapesta

5 zile - autocar

Program

de la 259 €
din Cluj + Timisoara

 Ziua 1 CLUJ SAU TIMISOARA/ARAD-BUDAPESTA-VIENA (475+165 km)

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

Ora 2:00 Plecarea din Cluj de la Autogara Beta, str. Giordano Bruno, nr. 1, pe ruta
Oradea - Budapesta. Continuam traseul spre Viena pentru vizitarea Palatului Schonbrunn
şi a grădinilor acestuia. Urmează un tur panoramic de oraş pentru a admira frumuseţea
fostei capitale imperiale: Prater, Sediul ONU, Turnul Dunării, Piaţa Maria Tereza,
Ringstrasse, Muzeul de Artă, Primăria, Parlamentul, Universitatea, Burgtheatre, Palatul
Hofburg (exterior). Apoi parcurgem un tur pietonal pe Kartnerstrasse, Monumentul
ciumei spre Domul Sf. Ştefan şi Opera. Seara cazare la Viena. Opţional (26 euro), cină
tradiţională în pitorescul cartier Grinzing.
 Plecarea din Oradea de la Parcarea Radio Transilvania la ora 05.00
 Plecarea din Timisoara plecare de la Iulius Mall la ora 03.00
 Plecarea din Arad plecare de la Gara Centrala CFR la ora 03.40

nerabdare sa vizitezi locuri inedite si

 Ziua 2 VIENA- DEFILEUL DUNĂRII - MELK- Salzkammergut (St. GILGEN) - SALZBURG

te hranesti cu aventura specifica

- MUNCHEN (455 km)
Mic dejun. Ne îndreptăm spre Salzburg. Pe traseu admirăm Defileul Dunării, cu o scurtă
oprire la Durnstein, apoi splendoarea barocului austriac, Abaţia Melk. Traversăm
superba zonă montană Salzkammergut, cu creste semeţe reflectate în oglinda lacurilor
glaciare. Scurt popas în renumita staţiune St. Gilgen. Urmează Salzburg - oraşul muzicii în care parcurgem un tur pietonal: Grădinile Mirabell, Domul, Casa lui Mozart, Oraşul
vechi. Plecare spre Munchen, unde vă vor încânta: Marienplatz, Primăria, Frauenkirche.
Cazare la Munchen.

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

 Ziua 3. Munchen - Castelele LINDERHOF şi Neuschwanstein - INNSBRUCK (255 km)
Mic dejun. Incepem circuitul Castelelor Bavariei descoperind lumea fanteziei în care trăia
Ludovic de Bavaria şi vizităm renumitul Palat Linderhof. Urmează Castelul
Neuschwanstein, superb amplasat într-un cadru natural unic. Plecare spre Innsbruck,
capitala Tirolului, unul din cele mai frumoase oraşe austriece, unde parcurgem un tur
pietonal în centrul istoric: Palatul Hofburg, Goldenes Dachl, Arcul de Triumf şi admirăm
Partia de sărituri Bergisel. Cazare în zona Innsbruck.

cost (25 euro) si vine in intampinarea

 Ziua 4. WATTENS - KITZBUHEL ZELL am SEE - GRAZ (390 km)

ta cu o multitudine de avantaje, inca

După micul dejun, deplasare la Wattens, unde vom avea ocazia să admirăm produsele
unice ale gigantului cristalelor - Swarovski. Continuăm cu renumitele staţiuni pentru
sporturi de iarnă, Kitzbuhel şi Zell am See. Plecare spre Graz, al doilea oraş din Austria,
unde parcurgem un tur pietonal în centrul istoric: Grazer Landhaus (prima clădire
renascentistă din oraş), Johann Brunnen, Gemaltes Haus (Casa Pictată), Grazer Murinsel
(platforma plutitoare din mijlocul râului Mur, dată în folosinţă în anul 2013, an în care
Graz a fost declarat Capitală Culturală Europeană). Cazare în zona Graz.

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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 Ziua 5. GRAZ- VIENA- ESZTERGOM VISEGRAD- SZENTENDRE – CLUJ SAU ARAD /

B O NU S U R I
 GRATUIT - Excursiile pe Valea
Dunării (Ungaria), Defileul
Dunării
(Austria)
şi
MUNCHEN.

 NOU! Pachet asigurări inclus:
asigurare medicală, asigurare
storno, asigurare de bagaj pentru
posesorii de PELLERIN CLUB
CARD
PREŢUL INCLUDE
 transport cu autocar climatizat,
clasificat 2* - 4*;
 4 cazări cu mic dejun în hoteluri
de 2* - 3*;
 excursiile pe Valea
(Ungaria),
Defileul
(Austria) şi MUNCHEN;

Dunării
Dunării

 ghid însoţitor din partea agenţiei
pe traseu, de la Budapesta
NU SU N T I N C L U SE I N P R E Ţ
 excursii opţionale: Cina în
Grinzing, pt. minim 30 persoane.
 Deplasare Grinzing; funicular in
Salzburg; urcarea la Castelul
Neuschwanstein.
 intrările la obiectivele turistice

(inclusiv în excursiile opţionale),
serviciile de ghizi locali, alte taxe
şi cheltuieli personale.
REDUCERE DE PÂNĂ LA 20%

prin CUMULAREA reducerilor
calculate după cum urmează:
 FIRST MINUTE - 5% REDUCERE
pentru achitarea a 30% avans din
preţul excursiei până la 28.02.2017
 REDUCERE 3 – 10% pentru
GRUPURI (minim 6 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).
 REDUCERE 3% pentru ultimele 5
locuri pe lista cu ordinea de
îmbarcare în autocar.

TIMISOARA (685+165 km)
După micul dejun, traseul continuă spre Viena, unde ne deplasăm direct la City Shopping
Sud Vosendorf (SCS), aflat la 12 km distanţă de capitala Austriei, unul din cele mai mari
centre comerciale din Europa, cu peste 330 de magazine şi 70 de restaurante. Pentru
turiştii mai puţin pasionaţi de shopping, deplasare cu autocarul în Piaţa Maria Tereza.
Timp liber la dispoziţia turiştilor pentru vizite individuale. După amiază plecare spre
Valea Dunării, cu superbele oraşe amplasate într-un cadru natural unic: Esztergom
(Catedrala încoronării regilor Ungariei), Visegrad (Castelul lui Matei Corvin) şi
Szentendre. Sosire la Budapesta. Îmbarcare în microbuzele de transfer spre orașele de
destinație.
 Sosire la Oradea, Parcarea Radio Transilvania în jurul orelor 02.30 - 05.15 urmatoarea zi
 Sosire la Cluj la Autogara Beta în jurul orelor 05.00 - 08.15 urmatoarea zi
 Sosire la Timisoara la Iulius Mall în jurul orelor 00.45 - 04.00 urmatoarea zi
 Sosire la Arad la Gara Centrala CFR in jurul orelor 00.10-03.00 urmatoarea zi
DATE DE PLECARE
2017
Loc in camera DBL

22.06, 27.07,
07.09
259 €

Supl.
SINGLE
89 €

COPIL 6-12
ani
235 €

Al 3-lea adult
în cameră
249 €

NOTE
1 In unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de statiune.
Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor.
2 Autocarul va prelua turiştii sosiţi cu avionul la Viena 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 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 Acest program este de tip „Economic” . Va recomandam sa analizati in catalog lista circuitelor
clasificate in functie de dificultate si detaliile categoriilor de clasificare.
Turiştii sunt rugaţi să se prezinte la locul de îmbarcare cu cca. 15- 30 min. înainte de ora
comunicată. Orele sunt estimative, în funcţie de condiţiile meteorologice şi de trafic. Numerele de
telefon ale ghizilor sau şoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecării, urmând a ţine
legătura cu aceştia pentru a vă informa privind situaţia concretă din ziua plecării (ora exactă a
sosirii în oraşul dumneavoastră).

ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA turiştii care întârzie la îmbarcare.
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 17 grupuri, din care 15
grupuri au beneficiat de autocare 3* şi 4*.

EX EM P L E D E C AZ ĂR I IN 20 16
Viena http://www.europahauswien.at/en/
Munchen www.accorhotels.com/gb/hotel-8667-mercure-hotel-muenchen-ost-messe/index.shtml
Zona Innsbruck http://hammerle-hotels.at/en/hotel-olympia/

Graz www.oekotel.com

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii.

Grup minim 35 pers.

2

