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De la 255 €  
+ 295 euro (bilet avion + 

transfer tren) 
 

4 zile, AVION 
 

DATE DE PLECARE 2018 

25.11 ; 9.12 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 Avion Bucuresti – Bruxelles – 

Bucuresti; 
 Transfer tren Bruxelles – Bruges – 

Bruxelles; 
 3 cazari la hotel Floris Karos 

3*/similar ; 
 3 mic dejun; 
 Bruges – tur de oras pietonal; 
 Ghid însoțitor din partea agenției pe 

traseu; 

 

B O N U S U R I  
 transferuri din țară conform 

programului. 
 NOU! Pachet asigurări inclus: 

asigurare medicală, asigurare 
storno, asigurare de bagaj pentru  
posesorii de PELLERIN CLUB CARD 

 Reducere 10% la achitarea 

excursiilor opționale din tara, pentru 

posesorii de card PELLERIN CLUB 

CARD. 
 

O P Ț I O N A L  

 Castelul Gent  45 euro/pers. 

 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 Intrările la obiectivele turistice 

(inclusiv în excursiile opţionale), 

serviciile de ghizi locali, alte taxe şi 

cheltuieli personale. 

 Excursiile opționale; 

S U P L I M E N T E & R E D U C E R I  

 Supliment de single: 135 € 
 Copil 3-11 ani reducere 50 € în 

camera dublă cu doi adulți. 
 Reducere a 3-a pers. în triplă 15 € 

 

Program 
 
 

 Ziua 1. București – Bruxelles - Bruges 
Plecare din București - Aeroportul Henry Coandă. Zborul durează puțin 

peste două ore, apoi aterizăm în Bruxelles. Ne așteaptă îmbarcarea în trenul 

care ne duce direct la Bruges. Cazare în Bruges.  
 

 Ziua 2. Bruges  

Dimineața ne trezim ademeniți de aroma cafelei cu un ușor iz de ciocolată, 

ceea ce ne deschide apetitul pentru un mic dejun savuros. Apoi ne pregătim de 

Bruges, un oraș-bijuterie, de care te vei îndrăgosti iremediabil, fiind considerat 

unul dintre cele mai bine păstrate orașe medievale din Europa. În Bruges, 

în special în centru, vezi la fiecare pas un monument gotic, zeci de ciocolaterii și 

magazine de unde poţi cumpăra dantelă tradiţională.  Însă în prag de Crăciun, 

totul se amplifică. Atmosfera de poveste, datorată în primul rând caselor vechi 

de sute de ani, îți dau impresia unui glob de sticlă pe care nu trebui decât s-o 

agiți ca să cadă fulgi de nea peste acoperișuri. Idilicul oraș a fost capitală a 

Culturii Europene în 2002 și este, într-adevăr un loc special pentru iubitorii de 

artă și cultură.  Centrul istoric al orasului a fost inclus în patrimoniul UNESCO.  

S-au păstrat nu doar modelul stradal medieval ci și reţeaua de canale și 

arhitectura gotică specifică nordului Europei și a Tărilor de Jos. Descoperim aici 

Biserica Notre Dame cu faimoasa statuie realizată de Michelangelo, “Madonna 

cu Pruncul” care a i-a fost donată, în 1514, de către un negustor bogat, Piața 

Markt cu clopotnița, Piața Primariei. Și aici, facem stop cadru, pentru că ne 

aflăm în cel mai pitoresc târg de Crăciun din Europa. Este locul ideal să te inspiri 

pentru decorațiuni de Crăciun, ornamente tradiționale superbe, poți degusta 

cele mai fine bucățele de ciocolată, vin fiert sau pateul rafinat de gâscă… Hmm.   

 

Moment de răgaz: 

Înainte de a ne întoarce la hotel avem ocazia să “rătăcim” pe străduțele 

deosebit de pitorești din Centrul Istoric și să dăm iama prin magazinele de 

dantelă sau în ciocolateriile care ne fac cu ochiul la tot pasul. Însă punctul de 

referință al zilei va fi Muzeul de Ciocolată. Arta ciocolateriei nu a fost adusă 

atât de aproape de desăvârșire nicăieri în lume ca în Belgia. te vei convinge și tu 

cu vârf și îndesat, degustând fel de fel de delicii create de maeștri ciocolatieri.   

 

 Ziua 3. Bruges -  Gent 
După micul dejun, te poți avânta din nou pe străzile Bruges-ului, ca să-i 

descoperi istoria, atmosfera locală, localnicii joviali și berea de excepție.  Însă 
este în firea călătorului să nu stea locului, și tocmai din acest motiv ți-am 
pregătit o surpriză: o vizită in Gent, cel mai bine păstrat secret al Belgiei, un 
oraș flamand cunoscut pentru trei monumente emblematice: Biserica Sfântul 
Nicolae, Turnul cu Ceas Belfort și Catedrala Sfântul Bavo. Orașul a primit 
supra-numele de “Perla Flandrei”, datorită arhitecturi sale specifice, canalelor 
de navigație romantice, străzilor și caselor vechi de sute de ani care păstrează o 
atmosferă de poveste.  

Odată ce ajungem în Centrul Istoric, ne vor răpi atenția Clădirea Primăriei, 
Turnul cu Ceas - Belfort, superbul Gravensteen - Castelul Contelui și 

BRUGES – Poveste de Ciocolata 
 

Locul ideal să te inspiri pentru decorațiuni de Crăciun, ornamente tradiționale superbe, poți degusta cele mai 
fine bucățele de ciocolată, vin fiert sau pateul rafinat de gâscă 

Experiențe culturale 
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Știi că te numești Pellerin atunci 

când toate semnele sunt de partea 

ta: iți place să călătorești în jurul 

lumii, să aduni amintiri de neuitat, 

astepți cu nerăbdare să vizitezi 

locuri inedite și te hrănești cu 

aventura specifică fiecărui loc nou 

pe care îl descoperi. Iar dacă am 

aflat ca ești un călător veritabil, 

atunci înseamnă că meriți cu 

desăvârșire să faci parte din clubul 

Pellerin, concept creat special 

pentru tine.  

Întotdeauna Pellerin-ul se va 

întoarce din călătoriile sale mai 

bogat. 

Cum poți deveni membru? 

Regulamentul și toate detaliile de 

care ai nevoie sunt disponibile la 

adresa www.pellerin.ro. 

Pellerin Club Card este un card 

nominal care se achiziționează 

contra cost (25 euro) și vine în 

întâmpinarea ta cu o multitudine de 

avantaje, încă de la început: de la 

asigurări gratuite (medicală/ storno 

sau bagaje), la reduceri de până la 

25% acordate la circuitele 

cumpărate, dar și beneficii oferite 

de partenerii noștri, în țară. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grup minim 20 pers. 
 

Catedrala St. Bavo. Vizităm Castelul, descoperindu-i farmecul și istoria. Apoi 
intrăm în Catedrala St. Bavo pentru a admira de îndeaproape Altarul Mielului 
Mistic - o capodoperă semnată de Jan Van Eyk.  
Ne întoarcem spre seară în Bruges. Cazare în Bruges.  
 

 Ziua 4. Bruges – Bruxelles - Bucuresti  

Ne bucurăm de încă o dimineață cu aromă de ciocolată și mic dejun din care 

nu vor lipsi celebrele gaufre, vafe belgiene. Apoi ne grăbim la tren. Ajungem în 

Bruxelles doar cât să privim din mers silueta sa cosmopolită si ne pregatim 

pentru zborul spre București. 

 
 

 

 
 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei 

persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea 

şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut vreodată în afara 

graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc 

desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta 

nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau 

se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru tarile tranzitate. 

 Obiectivele mentionate in tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea 

sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi recepţionerului să vă informeze 

cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

 Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor. 

 Pentru călătorie sunt necesare cartea de identitate sau paşaportul valabile 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 
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A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 60€ 

PROMO 

Reducere 45€ 

STANDARD + 

Reducere 30€ 

315 € 
+ 295 € (bilet avion + transfer 

tren) 

255 €  
+ 295 € (bilet avion + transfer 

tren) 

270 € 
+ 295 € (bilet avion + 

transfer tren) 

285 € 
+ 295 € (bilet avion + 

transfer tren) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 de 

zile  inainte de data 

plecarii; 

 GRATUIT  - PELLERIN 

CLUB CARD , avand incluse 

asigurarea medicala, 

storno si de bagaje. 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 Oferta valabila pentru 

ultimele locuri in autocar; 

 Plata integrala la 

inscriere; 

 Nu se accepta modificari 

sau anulari. 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 Avans  30% la inscriere; 

 Diferenta de plata pana 

la  30.09.2018; 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 Oferta este valabila pana 

la  30.09.2018. 

 

 

 Avans 25 % la inscriere; 

Diferenta de plata cu 21 

zile inainte de data 

plecarii; 

 Nu se cumuleaza cu alte 

reduceri; 

 

S U P L I M E N T E  & R E D U C E R I  
 Supliment de single 135 € 

 Copil 3-11 ani reducere 50 € în camera dublă cu doi adulți. 
 Reducere a 3-a persoana in camera  15 €. 

 

 

 

 

 

 Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 
 

 

află mai multe pe 

www.pellerin.ro 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 

http://www.pellerin.ro/

