
italia
Sub soarele Toscanei 
Florenta - Pisa - Insula Elba -  
Cinque Terre - Siena - San Gimignano - 
San Marino - Pistoia - Prato

295€
 +95€ taxe de aeroport
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Punct sosire Punct plecare Punct intermediar

Toscana, o destinație surprinzătoare, asezată 
în mijlocul Italiei și străbătută de fluviul Arno, 

este considerată a fi punctul de pornire al 
Renașterii, datorită unor nume mari ca  Donatello, 
Michelangelo sau Leonardo da Vinci. Poeți și 
scriitori ca Dante, Boccacio sau Machiavelli si-au 
lăsat amprenta pe aceste locuri. Șase localități 
toscane au fost înscrise în Patrimoniul Mondial 
UNESCO: centrul istoric al Florenței, centrul istoric 
al Sienei, Piața Catedralei din Pisa, centrul istoric al 
San Gimignano. Sudul Toscanei este diferit de 
restul regiunii, în Maremma fiind specifice marea 
albastră, plajele lungi, rocile negre, dealurile 
acoperite de păduri, mlaștinile, terenurile netede și 
băile termale naturale.  În centrul Toscanei putem 
găsi Volterra, orașul alabastrului prin excelență. 
Toscana este renumită și pentru vinurile sale. Se 
pot vizita podgoriile unde se produc clasicele 
vinuri Chianti, nobilul Brunello di Montalcino și 
vinuri albe, precum Vernaccia di San Gimignano.

ATRACȚII

1. Florenta 

Orașul a înflorit încă din secolul al XIV-lea prin 
piețe elegante, biserici decorate cu fresce și palate 
care acum găzduiesc colecții minunate de arta. 
În centrul orașului se află Domul Santa Maria Del 
Fiore, a cărei cupolă a fost  proiectată de unul din 
părinții stilului renascentist, Filippo Brunelleschi.  
Complexul cuprinde și faimoasa clădire cunoscută 
sub numele de Baptisteriul, considerata cea mai 
veche cladire a Florenței. Porțile Paradisului sunt 
cele mai apreciate, panelele sunt decorate cu 
scene din Vechiul Testament, cu un stil narativ și un 
rafinament tehnologic nemaiîntâlnite.

2. Siena 

Siena este capitala provinciei cu același nume 
din Toscana și este înscrisă în lista Patrimoniului 
Cultural Mondial UNESCO. În centrul ei se află 
Campo, cea mai vestită piață a Italiei, apoi în 
imediata sa apropiere se înalță Domul, în timp ce, 
de jur împrejur, un labirint magic de străduțe oferă 
un fundal de vis. 

3. Pisa 

Pisa este o destinație asaltată de milioane de 
turiști în fiecare an, atrași în special de faimosul 
Turn Înclinat. Acesta este celebru pentru că stă 
scufundat în solul instabil. Turnul are șapte clopote 
și, deși a servit inițial drept clopotniță, azi clopotele 
nu mai sună, pentru a evita pericolul de prăbușire. 

4. Insula Elba 

Insula Elba este a treia cea mai mare insulă din 
Italia, dupa Sicilia și  Sardinia. Împreună cu alte 8 
insule incluzând Giglio, Giannutri și Montecristo, 
face parte din Parcul Național al Arhipelagului 
Toscan, cel mai mare parc marin din Europa. Insula 
Elba este faimoasă pentru adăpostirea împăratului 
Napoleon în anul 1814, în perioada exilului. 

EXCURSII GRATUITE

1. Pistoia- tur de oras!

Se vizitează orașul Pistoia cu un tur panoramic, în 
care vom vedea Piazza del Duomo dominată de 
către Catedrala San Zeno cu fațada sa romanescă, 
de Palazzo del Comune și de Palazzo del Podesta. 
Tot în piață vom vedea Baptisteriul, construit în 
stil gotic cu marmură albă și verde caracteristică 
stilului gotic toscan. Mai putem vedea Palazzo dei 
Vescoci dar și Turnul Catilina. Vom efectua acest tur 
în prima sau ultima zi, în drum spre aeroport sau 
hotel, în funcție de orarul de zbor.

2. Prato 

Prato este localizat lângă orașul Florența cu multe 
puncte de interes: Basilica,  Piața Centrală  cu 
Fântâna lui Bacchus și Primăria orașului, Palatul 
Praetorian – unde putem admira lucrarile lui 
Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Filippo and 
Filippino și mulți alți artiști. Tot aici se află Basilica 
Santa Maria delle Carceri care a fost construită 
din ruinele unei vechi închisori, Palatul Datini, 
Biserica San Domenico, Muzeul de Pictură murală. 
Piazza Santa Maria delle Carceri continuă de-a 
lungul străzii Via Mazzini și ajunge în Piazza San 
Marco, punctul de întalnire între orașul vechi și 
cel modern. (Aceasta excursie este bonus pentru 
posesorii de card senior voyage)

ATRACȚII
Florenta – Pisa – Insula Elba – Cinque Terre – Siena – San Gimignano – San Marino – Pistoia - Prato

PREŢUL INCLUDE
• Transport avion Bucuresti – Florenta 
– Bucuresti
• 7 nopţi cazare la hotel de 4*
• Mic dejun si cina (2 mese pe zi - 
conform programului (intrare cu cină, 
iesire cu mic dejun) cu 1 pahar de 
apa si vin la masa
• Transfer aeroport-hotel-aeroport
• Asistenta turistica*
• ½ zi excursie optionala inclusa 
(Pistoia)

NU SUNT INCLUSE ÎN PREŢ
• Taxele de aeroport 95 €/persoana
• Supliment 50 €/persoana pentru 
plecarile din mai, iunie si septembrie
• Supliment 50 €/persoana plecare 
24.04 si 27.04 Paste (nu include masa 
festiva)
• Supliment 130 €/persoana plecare 
30.12 (Revelion – nu include masa 
festiva)
• Masa festiva revelion 90 €/ pers 
obligatorie
• Asigurarea medicala de calatorie si 
asigurarea storno
• Taxa de statiune (se va plati la hotel, 
1-3 euro/zi/pers)
• Mesele  de prânz
• Intrarile la obiectivele turistice, alte 
taxe si cheltuieli personale.

DE REŢINUT!

ITALIA - 
TOSCANA
“SUB SOARELE TOSCANEI”
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zile
295 € /pers.
(cazare + transport)
+95 € (taxe de aeroport)

începând de la

TURNUL DIN PISA 
Este cea mai faimoasă clădire înclinată din lume, 
având o înălțime de 56 de metri. Construcția 
sa a început în august 1173, fiind folosite în 
total 14200 de tone de marmură de Carrara. 
Construcția avea inițial rol de clopotniță, fiind 
dotată cu șapte clopote, acestea însă nu mai 
sună de mult timp din cauza pericolului de 
prăbușire. 
DOMUL SANTA MARIA DEL FIORE
Supranumit și Domul lui Brunelleschi este 
catedrala Arhidiocezei Romano-Catolice a 
Florenței, fiind recunoscută pentru arhitectura 
sa gotică și pentru faptul că este cea de-a doua 
biserică din Italia ca mărime. 
GALERIA UFFIZI
Cel mai cunoscut muzeu din Florența , găzduit 
într-un superb palat din secolul al XVI-lea. Aici 
poți vedea o colecție de picturi renascentiste ale 
celor mai celebri pictori ai epocii, printre care și 
Michelangelo, Da Vinci și Botticelli. Galeria Ufizzi 
este cel mai vechi muzeu din Europa și este 
trecut pe lista patrimoniului Mondial UNESCO 
pentru că deține cea mai mare pinacotecă 
renascentistă.

TOP ATRACȚII: 

  
SEJUR DINTR-O PRIVIRE

7 nopti cazare: 
    hotel de 4*

Mese incluse:
    Mic dejun si cina 

Transport: 
    cu avionul

22.09, 23.09, 29.09, 30.09, 06.10, 

07.10, 13.10, 14.10, 20.10, 21.10, 

31.10, 28.11, 30.12

2018

06.03, 07.04, 14.04, 21.04, 

24.04*, 27.04*, 29.04, 06.05, 

08.05, 13.05, 20.05, 22.05, 27.05, 

29.05, 03.06, 05.06, 10.06

2019

DATE DE PLECARE

Hotel Terme Pellegrini 4* (Hotel President 4* -  
sau similar 4* )

Localizare 
Hotelul este situat in inima orasului Montecatini Terme, 
aproape de Piazza del Popolo, Terme di Montecanitini Spa 
si Excelsior Terme.
Facilitati hotel 
Lift, aer conditionat, seif, internet disponibil in receptia 
hotelului, serviciu de curatatorie, camera de bagaje, sala de 
conferinta, gradina, zona de lounge cu TV, piscina, bar.
Facilitati camere
Camerele dispun de, aer conditionat, televizor, televiziune 
prin satelit, baie proprie, telefon, seif, uscator de par. 
Camerele pot avea vedere catre oras, gradina sau curtea 
interioara a hotelului.

Hotel Le Fonti 4* (Hotel President 4* - sau similar 4* )

Localizare
Hotelul Le Fonti este localizat intr-un punct strategic pentru 
a descoperi patrimoniul artistic și natural extraordinar de 
Toscana, mai exact in statiunea Montecatini Terme.
Facilitati hotel
Hotelul pune la dispozitia turistilor: restaurant, parcare, 
piscina, acces internet, acces persoane cu dizabilitati, 
Wine Bar, room service si de asemenea permite accesul 
animalelor de companie. 
Facilitati camere
Hotelul oferă diverse servicii pentru a îndeplini nevoile 
clienților noștri. Mobilate cu gust si dotate cu baie proprie , 
televizor și aer condiționat, uscator de par, frigider, seif.

• Supliment SGL:  140 euro
• Se accepta partaj
• Reducere a 3-a persoană: 20 euro
• Copil 0 - 1.99 ani: 95 euro (taxa 

aeroport)
• Copil 2 - 11.99 ani: reducere 100 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără 
pat suplimentar)

• Persoanele cu vârsta sub 55 ani 
care nu au insotitor peste 55 ani: 
platest supliment 50 euro

SUPLIMENTE & REDUCERI



Bonusuri 
Senior Voyage 
Club Card
•  Excursie opţională bonus pentru posesorii de 

senior voyage club card (Prato)
• Reducere 10% la pachetul de excursii 

opţionale la achiziţionarea a 3 excursii 
opţionale pentru posesorii de senior voyage 
club card

•  Reducere 5% la pachetul de excursii opţionale, 
la achizitionarea a 3 excursii opţionale pentru 
cei care nu sunt posesori de senior voyage 
club card

•  Posesorii de senior voyage club card nu 
achită suplimentul de 50 euro de nonsenior

Acest card se acordă gratuit oricărui client care a călătorit în sezonul 
trecut prin programele noastre pentru seniori sau contra cost (25 
€ / card) la achiziţionarea primului pachet Senior Voyage, pentru a 
putea beneficia de avantajele cardului.

• Avansul la înscriere este de minim 
100 €/persoana.
• Se accepta partaj
• Intrările la obiectivele turistice nu 
sunt incluse în prețul pachetului.
• Grupul minim pentru a se organiza 
excursiile optionale este de minim 20 
persoane
• Excursiile optionale gratuite se vor 
organiza in prima sau in ultima zi, 
in drum spre aeroport sau hotel, in 
functie de orarul de zbor. 
• Persoanele care nu au insotitor cu 
varsta peste 55 ani platesc supliment 
50 euro/sejur 7 nopti. 

BINE DE ȘTIUT

EXPERIENŢE
GASTRONOMICE

Moment de savoare:
Toscana este recunoscută pentru 
feluritele versiuni de ulei de 
măsline, pentru brânzeturile 
desăvârșite și vinul excelent.
Îți recomandăm să încerci 
bruschettele, cunoscute în zonă cu 
numele de Fettuna. Aceasta constă 
într-o felie de pâine ușor rumenită, 
unsă generos cu usturoi și ulei de 
măsline, pe care mai apoi după 
gust se poate presăra oregano sau 
sare. Pe cât de simplu, pe atât de 
delicios!

Branch Office – Magheru
tel.: (+4) 021 312 01 66
Branch Office – City Mall
tel.: (+4) 021 317 04 35
Branch Office – Liberty Center
tel.: (+4) 021 369 98 35
Branch Office – Plaza Mall
tel.: (+4) 0374 913 442
Branch Office – Vitan Mall
tel.: (+4) 0374 913 443
Branch Office – Galeriile Titan
tel.: (+4) 0314 282 238
Branch Office – Mall Promenada
tel.: (+4) 0314 253 843
Branch Office – Băneasa Mall
tel: (+4) 031 710 56 20
Branch Office – MegaMall
tel: (+4) 031 710 55 22
Branch Office – Universitate
tel: (+4) 021 314 14 92
Branch Office – Gara de Nord
tel.: (+4) 021 211 11 39
Branch Office – Mihai Bravu
tel: (+4) 021 252 19 40
Branch Office – Timişoara
tel.: (+4) 0256 240 321
Branch Office Timişoara Shopping 
City
tel.: (+4) 0256 433 205

Brach Office Timisoara Iulius Mall 
tel.: (+4) 0356 267 504
Branch Office – Cluj-Napoca
tel.: (+4) 0264 411 101
Branch Office – Bacău
tel.: (+4) 0234 525 298
Branch Office – Iaşi
tel.: (+4) 0232 267 261
Branch Office – Constanţa
tel: (+4) 0241 550 180
Branch Office - Constanţa City Park
tel: (+4) 0241 550 200
Branch Office – Galaţi
Tel: (+4) 0236 317 077
Branch Office – Râmnicu Vâlcea
Tel: (+4) 0250 730 202
Branch Office – Sibiu
Tel: (+4) 0369 710 310
Branch Office – Brăila
Tel.: (+4) 0339 710 310
Branch Office – Arad
Tel: (+4) 0357 711 128
Branch Office - Focşani
Tel: (+4) 0337 711 140
Branch Office - Buzău
Tel: (+4) 0338 71 03 10
Branch Office – Deva
Tel: (+4) 0354 710 310

Branch Office – Ploieşti
Tel: (+4) 034 471 0305
Branch Office – Suceava
Tel: (+4) 0330 710 844
Branch Office – Piatra Neamţ
Tel: (+4) 033 371 06 05
Branch Office – Braşov
Tel: (+4) 0317 105 634
Branch Office - Oradea
Tel: (+4) 0359 100 471
NOU! Branch Office - Piteşti
Tel: (+4) 0348 100 206  
NOU! Branch Office – Târgu Mureş
Tel: (+4) 0365 100 102
Branch - Iasi Mall NOU!
(+4) 0232 267 262
E-mail: iasimall@christiantour.ro
Branch – Galati Mall NOU!
(+4) 0236 318 018
E-mail: galatimall@christiantour.ro
Branch – Franciza Lugoj NOU!
(+4) 0771 386 431
E-mail: lugoj@christiantour.ro

Polita valabilă de asigurare este afişată pe pagina 
web a agenţiei de turism: www.christiantour.ro

seniorvoyage.eu

Puteţi găsi pachetele Senior Voyage la acelaşi 
preţ în oricare dintre sediile Christian Tour sau în 
reţeaua partenerilor noştri.

Branch Office – Chişinău
Tel: (+3) 732 227 00 90 
E-mail: chisinau@christiantour.ro 
Branch Office Budapesta
Tel.: (+36) 16 10 9611; 
(+36) 16 10 9579
E-mail: budapest@christiantour.hu

Branch Office - Varşovia
tel: (+48) 22 416 68 67, 
(+ 48) 22 251 29 09
E-mail: warsaw@christiantour.pl 
Branch Office – Belgrad
tel: (+38) 10 11 40 44 480
E-mail: belgrade@christiantour.rs

CHRISTIAN TOUR INTERNAŢIONAL

EXCURSII OPTIONALE

1. Florenta 

Florența ofera muzee și monumente ce nu trebuie 
ratate: Santa Croce, Piazza della Signoria cu 
Fântâna lui Neptun, Loggia dei Lanzzi, Palazzo 
Vechio, Galeriile Uffizi, Catedrala Santa Maria dell 
Fiore, Baptisteriul, Palazzo Bargello, Palatul Piti, 
Ponte Vechio. În cel mai mare muzeu de arta din 
lume, Galeria Uffizi, sunt picturi de Leonardo da 
Vinci, Rafael și Michelangelo. 

2. San Marino- Bologna

San Marino este a treia cea mai mică țară din 
Europa, dupa Vatican și Monaco. Nu vom rata 
Cetatea, Palatul Căpitanilor Regenți și  Muzeul 
Torturii. Se vizitează Bologna cu un tur panoramic, 
pornind de la fântâna lui Neptun, îndreptându-ne 
apoi spre Piazza Maggiore cu Palazzo D’Accursio, 
Bazilica Sf. Petroniu, Muzeul Morandi și Muzeul 
Civic Arheologic.

3. Lucca si Pisa 

În Piața Miracolelor se afla Turnul Înclinat, 
Baptisteriul și Domul. Nu vom rata Palatul Cavalier. 
Lucca este unul dintre cele mai pitorești orașe din 
zona Toscanei. Majoritatea atracțiilor sunt legate 
de istoria sa antică: de la urmele amfiteatrului 
roman din Piazza dell’Anfiteatro până la rămășițele 
arheologice de sub biserica din secolul al XII-lea  
și nenumăratele turnuri și vile din secolul al XII-lea 
până în secolul al XVI-lea. Zidurile care înconjoară 
orașul încă se păstrează în stare bună, ba mai mult 
sunt transformate în traseu pietonal. Recomandăm 
să vizitezi și Biserica San Michele in Foro, Basilica 
San Frediano, Turnul cu ceas sau Turnul Guinigi. 

4. Insula Elba

Insula Elba este cea mai mare, mai frumoasă și mai 
bogată din Arhipelagul Toscan. Aici găsim amintiri 
ale trecutului său glorios, de la descoperirile 
arheologice din muzee, până la fortărețele și 
construcțiile militare, cum ar fi Castelul Volterraio 
și apoi către reședința lui Napoleon din anii 1800, 
Palazzina dei Mulini.

5. Siena – San Gimignano

Pornim dis de dimineață spre Siena. Principalele 
obiective ce nu trebuie ratate sunt: Piazza del 
Campo, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia – 
localizat în Piazza del Campo, Domul din Siena. 
Vom porni apoi spre San Gimignano. Avem 
posibilitatea de a vizita biserica San Francesco, 
Piazza della Cisterna și Piazza del Duomo, 
Collegiata, Capella di San Gimignano și de a se 
bucura de vinul alb, Vernaccia di San Gimignano.

6. Cinque Terre 

Nu rata plimbarea de pe Sentiero Azzuro, 
care leagă cele cinci orășele ale Cinque Terre: 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza și 
Monterosso al Mare - care se înalță spectaculos 
între două promontorii ce se întind pe țărmul 
stâncos al Coastei Ligurice din nord-vestul Italiei. 
Vom vizita Manarola, Vernazza și Monterosso al 
Mare.


